Ком1С1я з державноТ саштарно-ешдемшлопчно'Т експертизи при головному державному
санггарному лйкарев! УкраТни
Державного науково-дослщного центру з проблем ппсни харчування МОЗ УкраТни

ДОДАТОК
до Висновку державноТ санггарно-епщемюлопчноТ експертизи
В1Д ^

^

. 2015 р.

№ 05.03.02-06/

ЗЗбЗЗ

ТЕКСТ ЕТИКЕТУВАННЯ
Добавка д1етична «Фггочай «Лактафггол»
Склад: фенхелю плоди (або кропу пахучого плоди) - 25 %, ашсу плоди - 25
кропиви листя - 25 %.
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Поживна (харчова) та енергетична цшшсть (калоршшсть) на 100 г фггочаю (сухоТ ф 1тосум!Ш 1): б ш к и 12,25 г, вуглеводи - 24,65 г, жири - 1,58 г; 161,8 ккал (677,0 кДж).
Рекомендацн щодо споживання: рекомендуеться в якост1 д1етичноТ добавки до ращону харчування
матер1в, як1 годують груддю з метою збшьшення юлькост! грудного молока та тривалосп пер10ду лактацн,
а також створення оптимальних д1етолопчних умов для нормал1заци процес1в травления, зокрема
зменшення прояв!в метеоризму у малююв.
Спос 1б застосування та рекомендована добова доза: 1-2 фшьтр-пакета ф1точаю залити 200 мл окропу,
настояти у закритому посуд! 15 хвилин. Вживати ж:нкам в перюд лактац11 в теплому вигляд1 по 100 мл
2 рази на день ш д час прийому Тж1 протягом 2-4 тижн1в. При необх1дност1 курс можна повторити через
7 ДН1В.
О собливост 1 застосування: перед споживанням ф1точаю рекомендована консультац1я лжаря.
Протипоказання: ваг1тшсть, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипало'Т кишки в стадп загострення,
т д в и щ ен а чутлив1сть до окремих компонент1в.
Не с Л1карським засобом
«Радш лопчний контроль гарантований»
Упаковка: 10, 20, 25, 30 фшьтр-пакет^в по 1,5 г у пачках.
Дата виробництва та строк придатностп дату виробництва вказано на упаковщ. Строк придатност1 24 М1СЯЦ1 вщ дати виробництва.
Номер партн (серп1) виробництва: вказано на упаковщ.
Умови збер!гання: зберцати в упаковц1 виробника. в недоступному для Д1тей М1СЦ1 за температури не вище
25 °С.
Найменування та м 1сцезнаходження I номер телефону виробника: ПрАТ «Лштрави», УкраТна, 10001,
Ж итомирська обл., м. Житомир, шосе КиТвське, 21, тел.: (0412) 42-72-81.
Штрих-код СТ1>1: вказано на упаковщ.
Знак для товарйв та послуг (за наявност 1): вказано на упаковщ.
ТУ У 15.8-00481181-013:2005
Виробник несе повну юридичну та адмЫ стративну вщповщальшсть за в 1дп 0в!дн 1сть продукцн даним,
наведеним у текст! етикетування.
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