
Producator Denumire Tip Excipienti E-uri Nr E-uri

KRKA, D.D., 

NOVO MESTO - 

SLOVENIA Septolete Lămâie și Soc

ulei de mentă, 

levomentol, sucraloză 

(E955), acid citric 

anhidru (E330), 

izomalt (E953), aromă 

de citrice (conține 

butilhidroxianisol 

(E320)), aromă de 

floare de soc (conține 

propilenglicol ), 

curcumină (E100) 

(conține benzoat de 

sodiu (E211)) și 

complex cupru 

clorofilină (conține 

propilenglicol )

E955, 

E953, 

E330, 

E320, 

E100, E211 6

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Căpșuni Fără 

Zahăr

zaharină sodică 

(E954), acid tartric 

(E334), maltitol lichid 

(E965), izomalț 

(E953), Flav P 

Strawberry 052312BK, 

Pink Antho P-WS 

409179 (E163)

E954, 

E334, 

E965, 

E953, E163 5

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Intensiv 

Portocale 

Fără Zahăr

macrogol 300, 

hidroxid de potasiu 

(E525), aromă de 

portocale, 

levomentol, 

acesulfam 

potasic(E950), Galben 

amurg (E 110), 

maltitol lichid (E965) 

şi izomalț(E953)

E525, 

E950, 

E110, 

E965, E953 5



ANGELINI 

PHARMA 

ÖSTERREICH 

GMBH - AUSTRIA Tantum Verde Mentă

izomalt (E 953), 

levomentol, aspartam 

(E 951), acid citric 

monohidrat (E330), 

aromă de mentă, 

aromă de lămâie, 

galben de chinolină (E 

104), indigotină (E 

132).

E953, 

E951, 

E330, 

E104, E132 5

ANGELINI 

PHARMA 

ÖSTERREICH 

GMBH - AUSTRIA Tantum Verde Eucalipt

izomalt(E953), 

acesulfam potasic 

(E950), levomentol, 

acid citric 

monohidrat(E330), 

ulei de eucalipt, 

galben de chinolină (E 

104), indigotină (E 

132)

E953, 

E950, 

E330, 

E104, E132 5

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Plus

acid tartric (E334), 

zaharină sodică 

(E954), levomentol 

natural, ulei de 

mentă, ulei de 

anason, galben de 

chinolină (E 104), 

indigo carmin (E 132), 

zahăr şi glucoză

E334, 

E954, 

E104, E132 4

ANGELINI 

PHARMA 

ÖSTERREICH 

GMBH - AUSTRIA Tantum Verde Lămâie

izomalt (E 953), 

aspartam (E 951), acid 

citric monohidrat, 

aromă de mentă, 

aromă de lămâie, 

galben de chinolină (E 

104), indigotină (E 132

E953, 

E104,E951, 

E132 4

KRKA, D.D., 

NOVO MESTO - 

SLOVENIA Septolete

Lămâie și 

Miere

ulei de mentă, 

levomentol, sucraloză, 

acid citric anhidru, 

izomalt, aromă de 

lămâie, Aromă de 

miere, curcumină 

(E100) (conținînd 

benzoat de sodiu 

(E211)

E330, 

E953, 

E100, E211 4



RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Clasic

acid tartric(E334), 

levomentol, ulei de 

anason, ulei de 

mentă, Ponceau 4R (E 

124), carmoisină (E 

122), zahăr, glucoză

E334, 

E124, E122 3

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Lemon Fără 

Zahăr

acid tartric (E334), 

aromă de lămâie, 

zaharină sodică, 

izomalt (E 953) , 

maltitol lichid (E 965).

E334, 

E953, E965 3

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Mentă

acid tartric (E334), 

levomentol, ulei de 

anason, ulei de 

mentă, Ponceau 4R (E 

124), carmoisină (E 

122), zahăr, glucoză

E334, 

E124, E122 3

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Orange 

Vitamina C

acid tartric (E334), 

blood orange PHL 

105288, 

propilenglicol, 

levomentol, galben 

amurg FCF (E 110) şi 

roşu coşenilă A (E 

124), zahăr, glucoză

E334, 

E110, E124 3

KRKA, D.D., 

NOVO MESTO - 

SLOVENIA Septolete Eucalipt

ulei de eucalipt, 

levomentol, acid 

citric(E330), sucraloză, 

izomalt (E953), 

albastru strălucitor 

FCF (E133).

E330, 

E953, E133 3



S.C. Amniocen S.R.L. 

Romania Decasept

sorbitol (E420), 

zaharină (E954); agent 

antiaglomerant: talc 

(E553b); agent de 

încărcare: 

carboximetilceluloza 

sodică, amidon de 

porumb; emulsifiant: 

stearat de magneziu; 

potenţiator de aromă: 

mentol; ulei esenţial 

de Eucalipt 

(Eucalyptus globulus); 

ulei esenţial de 

Lămâie (Citrus 

lemon); vitamina 

B6/piridoxina; ulei 

esenţial de Cedru 

(Cedrus deodara); ulei 

esenţial de Cimbru-de-

cultura (Thymus 

vulgaris); vitamina 

B1/tiamina; albastru 

de metilen.

E420, 

E954, 

E553b 3



S.C. Amniocen S.R.L. 

Romania Decasept

sorbitol (E420), 

zaharină (E954); agent 

antiaglomerant: talc 

(E553b); agenți de 

încărcare: 

carboximetilceluloza 

sodică, amidon de 

porumb; emulsifiant: 

stearat de magneziu; 

potenţiator de aromă: 

mentol; ulei esenţial 

de Eucalipt 

(Eucalyptus globulus); 

propolis; ulei esenţial 

de Lămâie (Citrus 

lemon); vitamina 

B6/piridoxină; ulei 

esenţial de Cedru 

(Cedrus deodara); ulei 

esenţial de Cimbru-de-

cultură (Thymus 

vulgaris); vitamina 

B1/tiamină; albastru 

de metilen

E420, 

E954, 

E553b 3



S.C. Amniocen S.R.L. 

Romania Decasept

sorbitol (E420), 

zaharină (E954); agent 

antiaglomerant: talc 

(E553b); agent de 

încărcare: 

carboximetilceluloza 

sodică, amidon de 

porumb; emulsifiant: 

stearat de magneziu; 

potenţiator de aromă: 

aroma de lămâie; ulei 

esenţial de Eucalipt 

(Eucalyptus globulus); 

ulei esenţial de 

Lămâie (Citrus 

lemon); vitamina 

B6/piridoxină; 

vitamina B1/tiamină; 

albastru de metilen.

E420, 

E954, 

E553b 3

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Miere și 

Lămâie

acid tartric (E334), 

ulei de lămâie, ulei de 

mentă, galben de 

chinolină (E 104), 

miere, zahăr, glucoză E334, E104 2

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Prune

acid tartric (E334), 

antocianina (E163), 

aromă de prune 

(Fruity plum flavour), 

aromă calmantă 

(Soothing cream 

flavour), aromă cu 

efect de încălzire 

(Warm sensation 

flavour), Aromă cu 

gust de ghimbir 

(Warm ginger spice 

flavor), trigliceride cu 

lanţ mediu, zaharoză, 

glucoză. E334, E163 2

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Mentol

acid tartric(E334), ulei 

de eucalipt, indigotină 

(E 132), zahăr, glucoză E334, E132 2



RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils Eucalipt

xilitol (E967), Aroma 

de mentă răcoritoare, 

levomentol, Aroma 

Spearmint, ulei de 

eucalipt, zahăr, 

glucoză E967 1

RECKITT BENCKISER 

(ROMANIA) S.R.L. - 

ROMANIA Strepsils

Intensiv Miere 

si Lămâie

 macrogol 300, 

hidroxid de potasiu 

(E525), aromă de 

lămâie, levomentol, 

glucoză, zahăr şi 

miere E525 1

ENGELHARD 

ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG - 

GERMANIA Trachisan

sorbitol (E420), 

stearat de magneziu 

(vegetal), ulei de 

mentă E420 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Lămâie 

zahăr, lactoză 

monohidrat, cacao, 

povidonă K 30, acid 

stearic (E570), aromă 

de lămâie E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept

zahăr, lactoză 

monohidrat, cacao, 

povidonă K 30, acid 

stearic (E570), 

vanilină. E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Cafea

sucroză (zahăr), 

lactoză monohidrat, 

cacao, povidonă K 30, 

acid stearic (E570), 

aromă de cafea. E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept

Fructe de 

Pădure

sucroză (zahăr), 

lactoză monohidrat, 

cacao, povidonă K 30, 

acid stearic (E570), 

aromă de Fructe de 

pădure E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Menta

zahăr, lactoză 

monohidrat, cacao, 

povidonă K 30, acid 

stearic (E570), aromă 

de mentă E570 1



TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept

Miere și 

Lămâie

sucroză (zahăr), 

lactoză monohidrat, 

cacao, povidonă K 30, 

acid stearic (E570), 

aromă de miere, 

aromă de lămâie. E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Rom

zahăr, lactoză 

monohidrat, cacao, 

povidonă K 30, acid 

stearic (E570), aromă 

de rom E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Scortisoara

zahăr, lactoză 

monohidrat, cacao, 

povidonă K 30, acid 

stearic (E570), aromă 

de scorţişoară. E570 1

TERAPIA S.A. - 

ROMANIA Faringosept Vanilie

sucroză (zahăr), 

lactoză monohidrat, 

cacao, povidonă K 30, 

acid stearic (E570), 

aromă de vanilie E570 1


