
Комкйя з державно!' санпарно-ешдемюлопчноУ експертизи при головному державному
саштарному Л1карев1 УкраУни

Державного науково-дослиного центру з проблем пгкни харчування МОЗ УкраУни

ДОДАТОК
до Висновку державно! санггарно-епиемюлопчноУ експертизи

вщ 2015 р. № 05.03.02-06/

ТЕКСТ ЕТИКЕТУВАННЯ 
Добавка Д1етична «Фггочай «Ппертофггол»

С клад: астрагалу шерстистокв1ткового трава -  19 %, зв1робою трава -  19 %, м ’яти перцевоУ листя -  13 %, 
мелки трава - 1 3 % ,  календули квитки -  13%, хмелю сушпддя -  13%, чебрецю трава -  10%.

Поживна (харчова) та енергетична шншсть (калоршшсть) на 100 г фггочаю (сухоУ ф 1тосум 11ш): бшки -
14,93 г, вуглеводи- 17,43г, ж и р и - 0  г; 129,4 ккал (541,4 кДж).

Рекомендацн щодо споживання: рекомендуеться в якост1 д1етичноТ добавки до ращону харчування з 
метою полшшення функщонального стану серцево-судинноТ та нервово'1 систем. нормал1зацп пщвищеного 
артер1ального тиску.

Спос1б застосування та рекомендована добова доза: 1 столову ложку ф1точаю заливають 300 мл окропу, 
настоюють в закритому посуд1 не менше години, прощджують. Настоювання рекомендуеться проводите в 
термосг Вживають доросл1 в теплому вигляд] по 100 мл 3 рази на день за 30 хвилин до прийому Ью 
протягом 20-30 дшв. Цукор або мед додають за смаком. При необх1дност1 курс можна повторити через 7
ДН1В.

Або: 3 фшьтр-пакети фгточаю заливають 300 мл окропу, настоюють в закритому посуд1 30 хвилин. 
Вживають доросл1 в теплому вигляд1 по 100 мл 3 рази на день за 30 хвилин до прийому Тж1 протягом 20-30 
дшв. Цукор або мед додають за смаком. При необхщност1 курс можна повторити через 7 дшв.

Особливост1 застосування: перед споживанням ф1точаю рекомендована консультащя Л1каря.

Протипоказання: ваг1тн1сть та перюд лактащГ, артер!альна г1потенз1я, шдвищена чутлив1сть до окремих 
компонент!в.

«Радюлопчний контроль гарантований»

Упаковка: по 50 г, 60 г, 75 г, 100 г у пачщ або 10, 20, 25, 30 фшьтр-пакет1в по 1,5 г у пачках.

Дата виробництва та строк придатност1: дату виробництва вказано на упаковщ. Строк придатност! - 18 
М1сяц1в вщ дата виробництва.

Номер партн (серГУ) виробництва: вказано на упаковщ.
Умови збер1гання: збер1гати в упаковщ виробника, в недоступному для дггей м1сц1 за температури не вище

Найменування та мкцезнаходження 1 номер телефону виробника: ПрАТ «Л^ктрави», УкраТна, 10001, 
Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кишське. 21, тел.: (0412) 42-72-81.

Штрих-код СТ1ГЧ: вказано на упаковщ.

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

ТУ У 15.8-00481181-013:2005

Виробник несе повну юридичну та адмш ктратизну вшповиальшсть за в1дп0в1дн!сть продукцп даним.

Не е Л1карським засобом

25 °С .

О.В.Швець




