добавка дієтична

Склад 1 таблетки: основні речовини: екстракт горянки крупноквіткової – 250 мг (mg), сік ехінацеї пурпурової висушений – 50 мг (mg);
допоміжні речовини: наповнювач сорбіт, ковзні речовини: кальцію
стеарат та кремнію діоксид колоїдний безводний.
Рекомендації щодо споживання: може бути використана як дієтична добавка до раціону харчування для створення оптимальних дієтологічних умов, для загального зміцнення та підвищення тонусу організму, відновлення емоційного фону, для нормалізації стану сечовидільної
системи, в тому числі для нормалізації потенції і фертильності.
Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, ниркова
та серцева недостатність, захворювання щитовидної залози, вагітність та період лактації, діти
до 18 років. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед вживанням добавки дієтичної
рекомендована консультація лікаря.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1-2 таблетки на день протягом
1 місяця. Подальший прийом після консультації лікаря.
Форма випуску: по 10 таблеток у блістері, від 1 до 10 блістерів, упакованих у картонну коробку.
Маса таблетки: 700 мг (mg) ± 10 %.
Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення терміну придатності): вказано на упаковці.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і захищеному від
світла місці, недоступному для дітей; за температури не вище 25 °C та відносної вологості
повітря не більше 75 %.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: ТОВ «АСТРАФАРМ», вул. Київська,
6, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132, Україна. Тел.: +380 44 239 08 99.
Найменування та місцезнаходження виробництва по контракту: ТОВ “ЗДРАВОФАРМ”,
вул. Успенська, 6, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430, Україна.
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добавка диетическая Состав 1 таблетки: основные вещества: экстракт горянки крупноцветковой – 250 мг (mg), сок эхинацеи пурпурной высушенный – 50 мг (mg); вспомогательные вещества: наполнитель сорбит,
скользящие вещества: кальция стеарат и кремния диоксид коллоидный безводный.
Рекомендации к употреблению: может быть использована как диетическая добавка к рациону
питания для образования оптимальных диетологических условий, для общего укрепления и повышения тонуса организма, восстановления эмоционального фона, для нормализации состояния мочевыделительной системы, в том числе для нормализации потенции и фертильности.
Предостережение к употреблению: индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, почечная и сердечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, беременность
и период лактации, дети до 18 лет. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед
применением добавки диетической рекомендована консультация врача. Добавку диетическую
не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза: взрослым по 1-2 таблетки в день в
течении 1 месяца. Дальнейший приём после консультации врача.
Форма выпуска: по 10 таблеток в блистере, от 1 до 10 блистеров, упакованных в картонную коробку.
Масса таблетки: 700 мг (mg) ± 10 %.
Номер партии (серии) производства, конечная дата употребления (дата окончания срока
годности): указано на упаковке.
Срок годности: 2 года от даты производства.
Условия хранения: в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном
от света месте, недоступном для детей; при температуре не выше 25 °C и относительной
влажности воздуха не более 75 %.
Наименование, местонахождение и номер телефона производителя: ООО «АСТРАФАРМ»,
ул. Киевская, 6, г. Вишневое, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., 08132, Украина.
Тел.: +380 44 239 08 99.
Наименование и местонахождение производства по контракту: ООО «ЗДРАВОФАРМ»,
ул. Успенская, 6, с. Сороковка, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62430, Украина.
ТУ У 10.8-31364232-005:2014

