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Склад: цикор1ю кореш подр1бнеш

Поживна (харчова) цшшсть на 100 г продукту: бшки -  2,8 г, вуглеводи - 12,0 г, жири - 1,2 г 
Енергетична цшшсть (калоршшсть): 70,0 ккал (292,88 кДж).

рекомендована як джерело шулшу, сприяе нормал1защ 1 вуглеводного обмшу, покращенню 
процес1в травления.
Добавки д^етичш не слщ використовувати як замшу повноцшного рацюну харчування.

Рекомендовано вживати: 1 чайну ложку подр1бнених корешв залити склянкою кип’ячено'Т води 
юмнатноТ температури, закрити кришкою 1 настояти на киплячш водянш баш 30 хвилин, охолодити 
протягом 45 хвилин, процщити. Дорослим вживати вщвар по 1/3 склянки 3 рази на день за 20-30
ХВИЛИН до 1Ж1.

Перед застосуванням потребуе консультацй з лшарем.

Протип оказания: шдивщуальна чутливють до складових компонентов, ваптним та жшкам, ЯК1 
годують Груддю, Д1ТЯМ до 12 рОК1В.

Умови збер^гання та строк п р и дати ост зберйати в упаковщ виробника, в сухому та 
недоступному для дгтей мющ за температури не вище 30 °С. Строк придатност 1 24 М1 СЯЦ1 вщ дати 
виготовлення.

Упаковка: по 75 г, 100 г, 130 г 1 150 г у пачках.

Кшцева дата споживання “Вжити до” або дата виробництва та строк придатносп, номер партн 
(серн") виробництва: дивись на упаковщ

Назва (найменування) та повна адреса 1 телефон виробника: ПрАТ “Шктрави”, Украша, 10001, 
Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, будинок 21, тел.: (0412) 42-72-81.

Штрих-код СТИЧ: вказано на упаковщ.
Знак для товар1в та послуг (за наявност!): вказано на упаковщ.

Рекомендацн щодо застосування: Д1етична добавка до рацюну харчування, яка може бути

Не е лжарським засобом

ТУ У 15.8-00481181-009-2004

Виробник (Заявник) несе повну юридичну та адмгшстративну в1дпов1далъшстъ за дотримання 
тексту маркування продукци наведеному в даному текст/ етикетування

Голова експертноТ комюп ДУ “1ГМЕ НАМНУ” Полька Н.С.

Член експертноТ комюп, ДУ “1ГМЕ НАМНУ” Гул 14 М.П.


