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“Стев 1 я”
д об авка Д 1 сти чн а
за ТУ У 15.8-00481181-009-2004 “Добавки Д1етичш на основ! рослинно! сировини. Техшчш умови”,
змшою № 4 до ТУ У 15.8-00481181-009-2004

Склад: стевГТ листя.
Поживна (харчова) цшшсть на 100 г продукту: бшки - 0 г, вуглеводи - 0,9 г, жири - 0 г;
Енергетична цшшсть (калоршшсть): 3,6 ккал (15,06 кДж).
Рекомендацн щодо застосування: Д1 етична добавка до рацюну харчування, яка може бути
рекомендована для покращення процесгв травления, спрняе нормал1зацн вуглеводного обмшу.
Мае натуральш пщсолоджуючи властивосп
Добавки дЁетичш не слщ використовувати як замшу повноцшного рацюну харчування.
Рекомендовано вживати: 1 столову ложку подр1бненого листя залити склянкою кип’ячено'Т води
юмнатноТ температури, закрити кришкою 1 настояти на киплячш водянш баш 15 хвилин, охолодити
протягом 45 хвилин, процщити. Дорослим та д1тям шсля 7 рок1в наетш використовувати як
пщеолоджувач до напоТв, кондитерських вироб1в, шших страв.
Перед застосуванням потребуе консультацй з л1карем.
Протииоказання: шдивщуальна чутлив1сть до речовин, що М1стяться в листях стевп.
Умови збер 1 гання та строк придатностп зберггати в упаковц 1 виробника, в сухому та
недоступному для дгтей м1сщ за температури не вище 30 °С. Строк придатноеп 24 мюящ вщ дати
виготовлення.
Упаковка: по 50 г, 60 г, 75 г 1 100 г у пачках.
Кшцева дата споживаиня “Вжити до” або дата виробництва та строк придатност1, номер иартн
(сери*) виробництва: дивись на упаковщ.
Не е лжарським засобом
Назва (найменування) та повна адреса 1 телефон виробника: ПрАТ “Ш ктрави”, Украша, 10001,
Житомирська обл., м. Ж итомир, шосе Кшвське, будинок 21, тел.: (0412) 42-72-81.
Штрих-код СТШ: вказано на упаковщ.
Знак для товар1в та послуг (за наявност!): вказано на упаковщ.
ТУ У 15.8-00481181-009-2004
Виробник (Заявник) несе повну юридичну та адмипстративну вгдповгдальшеть за дотримання
тексту маркування продукци наведеному в даному текст! етикетування
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