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ТЕКСТ ЕТИКЕТУВАННЯ
Добавка дктична «Ф 1точай “Грашя Детокс”

Склад: берези листя -  29 %, петрушки плоди (або кореш) -  22 %, кукурудзи стовпчики з приймочками -  15 %, 
солодки корен: 13 %, м ’яти перцевоУ листя -  10 %, хвоща польового трава -  6 %, липи кв 1тки — 3 %, валер1ани 
кореневища з коренями -  2%.

Поживна (харчова) та енергетична шншсть (калоршшсть) на 100 г  фггочаю: бшки -  12,25 г, вуглеводи -  11,09 
г, жири - 0 г; 93,4 ккал (390,7 кДж).

Рекомендаци щодо споживання: рекомендуеться в якост 1 дктичноТ добавки до рацюну харчування з метою 
полтшення функцюнального стану шлунково-кишкового тракту, печшки; особам, що контролюють надлишкову 
масу тша.

Спос 1б застосування та рекомендована добова доза: 2-3 фшьтр-пакети заливають 200 мл окропу, настоюють в 
закритому посуд 1 на менше години. Настоювання рекомендуеться проводити в термось Вживають дорооп в теплому 
вигляд 1 по 200 мл 2-3 рази на день за 30 хвилин до прийому 1Ж1  протягом 20-30 дн|'в. При застосуванш ф1точаю 
необхщно обмежити вживання легкозасвоюваних вуглевод 1в та жирш тваринного походження. Овоч 1 та фрукти 
вживати в необмеженш ктысосп. При необхщност 1  курс можна повторити через 7 дшв.

Або: 1 столову ложку ф1точаю заливають 300 мл окропу, настоюють в закритому посуд 1 не менше години, 
прощджують. Настоювання рекомендуеться проводити в термоа. Вживають дорошн в теплому вигляд 1 по 100 мл 3 
рази на день за 30 хвилин до прийому Тж1  протягом 20-30 дшв. При застосуванш ф1точаю необх1дно обмежити 
вживання легкозасвоюваних вуглевод1в та жир1в тваринного походження. Овоч 1 та фрукти вживати в необмеженш 
кшькостг При необх 1дност 1 курс можна повторити через 7 дшв.

Особливост 1 застосування: перед споживанням ф1точаю рекомендована консультащя Л1каря.

Протипоказання: ваптн!сть та пер1од лактацй’, пщвищена чутливють до окремих компонента.

«Радюлог 1чний контроль гарантований»

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

Дата виробництва та строк придатностк дату виробництва вказано на упаковщ. Строк придатност1 - 18 мюящв 
вщ дати виробництва.

Номер парти (серп) виробництва: вказано на упаковш.

Умови збер1гання: збер1 гати в упаковш виробника, в сухому та недоступному для д1тей мгсш за температури не 
вище 25 °С.

Найменування та мкцезнаходження I номер телефону виробника: ПрАТ «Лжтрави», УкраТна, 10001, 
Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, 21, тел.: (0412) 42-72-81.

Штрих-код СТ11М: вказано на упаковщ.

Знак для товар 1в та послуг (за наявност|): вказано на упаковщ.
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Виробник несе повну юридичну та адмМ стративну вщповщальшсть за вщповщн!сть продукцн даним, 
наведеним у текст! етикетування.

Не е Л1карським засобом

Заст. Г олови експертноТ комки В.П.Кульчицька


