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ТЕКС Т ЕТ И КЕТУ ВА Н Н Я
Добавка дйггична “ Фггочай “ Гр ащ я”
Склад: суданськоУ троянди пелюстки, сени листя.
Пож ивна (харчова) та енергетична ц ш ш сть (калор ж ш сть) на 100 г фггочаю: бшки - 17,41 г, вуглеводи - 4,15 г,
жири - 0 г; 86 ккал (361 кДж).
Рекомендацп щодо спож ивання: рекомендуеться в якосп д1етичноУ добавки до ращону харчування як додаткове
джерело антрапикозщцв, в п тп ш в (С, РР, Р), оргашчних кислот, флавоноУдав, полюахарщцв, амшокислот, макро- та
мжроелеменпв з метою схуднення для ос|б з пом1рно надлишковою масою тша та виведення з оргашзму екзо- та
ендогенних токсичннх речовин. Цей комплекс бюлопчно активних речовин позитивно впливае на жовчовидшьну та
антитоксичну функци печенки, покращуе травления, посилюе моторну функцто товстого кишечнику; мае
загальнозм1цнююч1, адаптогенн1, послаблююч1 властивост1.
Спос 1б застосування та рекомендована добова доза: 1-2 фшьтр-пакети залити склянкою (200 мл) окропу, настояти
до повного охолодження. Цукор або мед додати за смаком. Вживати дорослим до трьох склянок на добу. Курс
споживання визначае Л1кар 1ндив1дуально. Перед початком застосування необхщно проконсультуватися з лжарем.
Особливост! застосування: вживати зпдно з рекомендащями ф1рми-виробника та л 1каря.
Застереження щодо споживання фггочаю певними категор 1ям и населения (д 1тьм и, ваптннм и Ж1нками,
Л1тн1ми людьми, спортсменами та алерг1ками): не рекомендуеться ваптним та Ж1нкам, яю годують груддю, при
особист1Й шдвшценш чутливост! до складових компоненте, д1ареТ.
Не е Л1карським засобом
М аса нетто 1 фьльтр-пакету, г та к!л ьк 1сть ф|льтр-пакет1в: вказано на упаковки.
Дата виготовлення та строк придатностй дату виготовлення вказано на упаковщ. Строк придатност1 - 24 мюяш з
дати виготовлення.
Номер партн виробництва: вказано на упаковщ.
Умови збер1гання: збер1гати в упаковщ виробника, в сухому, захшценому вщ св 1тла та недоступному для д1тей
М1СЦ1.
Назва (найм енування) та повна адреса I телефон виробника: ПрАТ «Лктрави», УкраТна, 10001, Житомирська
обл., м. Житомир, шосе Кишське, 21, тел.: (0412) 42-72-81.
Штрих-код СТ11\: вказано на упаковщ.
Знак для товар 1в та послуг (за наявност 1): вказано на упаковщ.
Т У У 15.8-00481181-002-2003
Виробник несе повну юридичну та адм Ы стр ативну вш повщ альнкть за вщ повщ нкть продукцн даним,
наведеним у текст! етикетування.
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