Дієтична добавка ЯГОДИ ГОДЖИ
Склад: ягоди годжи 100%
Поживна (харчова) цінність (г /100 г сухої фітосуміші): білки - 13,5, вуглеводи - 60,9, жири - 5,5
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г сухої фітосуміші: кДж/ккал 1452/347,1
Без ГМО.
Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована лікарем, в якості дієтичної добавки, для
використання в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють масу тіла, як додаткове
джерело біологічно активних речовин, що сприяють: кращому обміну речовин, стимуляції моторносекреторної функції кишківника, нормалізації рівня холестерину та цукру в крові, виведенню з
організму токсичних речовин; продукт виявляє також антиоксидантні, адаптогенні та тонізуючі
властивості.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед
початком прийому рекомендована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 1 столову ложку плодів залити 300 мл окропу,
настояти 30 хвилин на водяній бані, процідити. Настоювання також можна проводити в термосі не
менше години. Вживають дорослі по 100 мл 3 рази на день під час або після прийому їжі. Після
заварювання ягоди можна приймати разом із відваром або окремо, додаючи у каші, мюслі, салати,
десерти тощо.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Застереження при застосуванні: підвищена (індивідуальна) чутливість до продукту, жінкам в період
вагітності та лактації.
Не є лікарським засобом
Радіологічний контроль гарантований
60г (при вологості 14 %)
Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці. Строк придатності
- 24 місяці від дати виробництва.
Номер партії виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці за температури не
вище 30 °С.
Виробник: ПрАТ «Ліктрави», Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21,
тел.: (0412) 42-72-81, (0412) 42-89-64.
Штрих-код GTIN: 4823012803942
ТУ У 15.8-00481181-018:2016

Дієтична добавка ЯГОДИ ГОДЖИ
Склад: ягоди годжи 100%
Поживна (харчова) цінність (г /100 г сухої фітосуміші): білки - 13,5, вуглеводи - 60,9, жири - 5,5
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г сухої фітосуміші: кДж/ккал 1452/347,1
Без ГМО.
Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована лікарем, в якості дієтичної добавки, для
використання в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють масу тіла, як додаткове
джерело біологічно активних речовин, що сприяють: кращому обміну речовин, стимуляції моторносекреторної функції кишківника, нормалізації рівня холестерину та цукру в крові, виведенню з
організму токсичних речовин; продукт виявляє також антиоксидантні, адаптогенні та тонізуючі
властивості.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед
початком прийому рекомендована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 1 столову ложку плодів залити 300 мл окропу,
настояти 30 хвилин на водяній бані, процідити. Настоювання також можна проводити в термосі не
менше години. Вживають дорослі по 100 мл 3 рази на день під час або після прийому їжі. Після
заварювання ягоди можна приймати разом із відваром або окремо, додаючи у каші, мюслі, салати,
десерти тощо.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Застереження при застосуванні: підвищена (індивідуальна) чутливість до продукту, жінкам в період
вагітності та лактації.
Не є лікарським засобом
Радіологічний контроль гарантований
100г (при вологості 14 %)
Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці. Строк придатності
- 24 місяці від дати виробництва.
Номер партії виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці за температури не
вище 30 °С.
Виробник: ПрАТ «Ліктрави», Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21,
тел.: (0412) 42-72-81, (0412) 42-89-64.
Штрих-код GTIN: 4823012803959
ТУ У 15.8-00481181-018:2016

