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ТЕКСТ ЕТИКЕТУВАННЯ
Добавка Д1стична «Фггочай «Гшертоф1тол плюс»

Склад: глоду листя 1 кеглей -  25 %, конюшини луговоТ трава - 1 5 % ,  липи квйки —15%, лопуха кореш — 
15 %, берези листя -  12 %, астрагалу шерстистокв1ткового трава -  10 %, м’яти перцевоТ листя -  8 %.
Поживна (харчова) та енергетична шншсть (калоршшсть) на 100 г фггочаю (сухоТ ф1тосум1ин): бшки -
14,93 г, вуглеводи -  17,43 г, жири -  0 г; 129,4 ккал (541,4 кДж).

Рекомендацн щодо споживання: рекомендуеться в якост1 д1етичноГ добавки до рациону харчування з 
метою полшшення функщонального стану серцево-судинно'1 системи, нормал1зацп пщвищеного 
артер)ального тиску; зменшуе р1вень нервового напруження; сприяе зниженню р1вня холестерину та 
попереджуе розвиток атеросклерозу.

Спос1б застосування та рекомендована добова доза: 2 столов1 ложки фггочаю заливають 300 мл окропу, 
настоюють не менше години, прощджують, об’ем настою доводять кип’яченою водою до 300 мл. Вживають 
доросл1 в теплому вигляд1 по 100 мл 3 рази на день за 20-30 хвилин до прийому Тж1 протягом 1-2 М1СЯЦ1В. 
При необхщност!, через М1сяць курс можна повторити.

Або: 2 фшьтр-пакети ф]точаю заливають 200 мл окропу, настоюють 15-20 хвилин. Вживають доросгп в 
теплому вигляд1 по 200 мл 2 рази на день за 20-30 хвилин до прийому Ъю протягом 1-2 мкящ в. При 
необх1дност1, через мкяць курс можна повторити.

Особливост! застосування: перед споживанням ф1точаю рекомендована консульташя л 1 каря.

Протипоказання: ваг1тшсть та пер1од лактацп, артер1альна г1потенз1я, захворювання серцево-судинноТ 
системи у стад11 загострення, П1двищена чутлив1сть до окремих компонентов.

«Рад1олог1чннй контроль гарантований»

Упаковка: по 50 г, 60 г у пачщ або 10, 20,25, 30 фшьтр-пакет1в по 1,5 г у пачках.

Дата виробництва та строк придатносп: дату виробництва вказано на упаковщ. Строк придатност! -
24 мюящ в1д дати виробництва.

Номер партн (серн-) виробництва: вказано на упаковщ.
Умови збер1гання: збер1гати в упаковш виробника, в недоступному для Д1тей М1сщ за температури не вище

Найменування та м1сцезнаходження 1 номер телефону виробника: ПрАТ «Лжтрави». Украина, 10001, 
Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, 21, тел.: (0412) 42-72-81.

Штрих-код СТ11Ч: вказано на упаковщ.

Знак для товар1в та послуг (за наявност!): вказано на упаковщ.

Не с Л1карським засобом

25 °С.

ТУ У 15.8-00481181-013:2005

Виробник несе повну юридичну т 
наведеним у текст! етикетування.

вщповщальшсть за вщповЬдшсть продукцп даним,

Г олова експертноУ ком!Сп О.В.Швець




