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1.  Wat is TOXAPREVENT® HALISTOP® en waarvoor wordt 
het gebruikt?

TOXAPREVENT® HALISTOP® is een medisch hulpmiddel voor de 
preventie en behandeling van halitose. Geur-actieve stoffen worden 
gebonden in de mondholte, vooral op de tong en het ontstoken 
tandvlees. 

2.  Wat moet u weten voordat u TOXAPREVENT® HALISTOP® 
inneemt?

•    Haal de kauwtabletten pas vlak voor gebruik uit de blisterverpakking.
•    Verwijder altijd slechts de hoeveelheid kauwtabletten die u wilt 

gebruiken op het moment dat u ze uitneemt. 

TOXAPREVENT® HALISTOP® mag niet worden ingenomen:
In geval van bekende allergie of overgevoeligheid voor één of meer 
bestanddelen. (zie punt 6: Ingrediënten en bestanddelen)

Speciale voorzichtigheid is geboden bij het innemen van 
TOXAPREVENT® HALISTOP®:
Er is onvoldoende empirische kennis, informatie of negatieve 
feedback beschikbaar over het gebruik van TOXAPREVENT® 
HALISTOP® bij zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven 
en kinderen jonger dan 12 jaar. Als u de producten toch wilt innemen, 
overleg dan met uw arts of apotheker voordat u ze inneemt. 

Bij het innemen van TOXAPREVENT® HALISTOP® met medicijnen:
Om ongewenste wisselwerkingen met medicijnen te vermijden, 
moet een tussenpoos van 2 uur worden aangehouden omdat er 
geen systematische onderzoeken bestaan naar de wisselwerking of 
beïnvloeding van medicijnen door de inname van TOXAPREVENT® 
HALISTOP®.

3.  Hoe en wanneer moet TOXAPREVENT® HALISTOP® 
worden gebruikt?

In principe kunt u de kauwtabletten preventief en therapeutisch 
gebruiken. Preventief gebruik is bijvoorbeeld na de maaltijd om de 
ontwikkeling van een slechte adem tegen te gaan of ook in geval van 
een onaangenaam ademgevoel. Therapeutisch gebruik is wanneer 
de oorzaak van de onaangename geur een ontsteking in de mond en 
keel is. U mag maximaal 8 kauwtabletten per dag innemen. Neem 
niet meer kauwtabletten in dan aangegeven. Als u toch meer dan 
de aangegeven hoeveelheid wilt innemen, raadpleeg dan uw arts 
of apotheker.

Gebruiksduur
U mag de kauwtabletten tot 30 dagen lang ononderbroken gebruiken. 
Neem daarna een pauze van 1 week als u het gebruik wilt voortzetten.

Tegenmaatregelen bij gebruiksfouten, overdosering en 
bijwerkingen:
Indien u per ongeluk een grotere hoeveelheid heeft ingenomen dan 
de beoogde dosering, ongebruikelijke effecten kunnen optreden. In 
deze gevallen wordt aanbevolen de ingenomen hoeveelheid te ver-
minderen of het gebruik kort te onderbreken totdat de symptomen 
verdwijnen. Als de bijwerkingen aanhouden, stop dan met het inne-
men van het product en raadpleeg uw arts of therapeut.

4. Welke bijwerkingen zijn bekend?
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Meldingen van bijwerkingen
Als u bijwerkingen opmerkt, vertel dit dan aan uw arts, therapeut 
of apotheker. Meld dit ook aan FROXIMUN AG via de volgende 
contactgegevens:
Fabrikant en  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,  
aangemelde instelling:    D - 38838 Schlanstedt
Telefoon:  +49 39401 632-0
Fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Verantwoordelijke persoon:  +49 39401 632-320

5. Hoe moet TOXAPREVENT® HALISTOP® worden bewaard?
•   buiten bereik van kinderen bewaren
•   droog en tussen 5 °C - 40 °C bewaren
•   beschermen tegen direct zonlicht
•   niet langer gebruiken dan aangegeven
•    te gebruiken tot: zie vouwdoos of reliëf/bedrukking op de rand van 

de blisterverpakking

6. Meer informatie
Ingrediënten en andere bestanddelen
1 blister bevat 10 kauwtabletten á 1200 mg bestaande uit MANC®, 
isomalt, citroenaroma, hydroxypropylcellulose, magnesiumstea-
raat, stevia 

Informatie over MANC®:
•   100 % natuurlijk, glutenvrij, lactosevrij, veganistisch, mineraal
•   MANC: Natuurlijk zeoliet clinoptiloliet
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Lees de hele gebruiksinformatie zorgvuldig door voordat u dit medische hulpmiddel gaat gebruiken.  

•    Bewaar de gebruiksinformatie , u zult deze later misschien nog eens willen raadplegen. 
•   Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, therapeut, apotheker of rechtstreeks met de fabrikant FROXIMUN AG. 
•   Dit medische hulpmiddel is zonder voorschrift en vrij verkrijgbaar.



7. Informatie van de fabrikant
FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt, 
Telefoon: +49 39401 632 - 0, Telefax: +49 39401 632 - 199
e-mail: anwender@froximun.de

Deze gebruiksinformatie is voor het laatst herzien op: 2023-02-09

__________________________________________

buiten bereik van  
kinderen bewaren
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