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Тексm dля марtування (еmакеmування) diеmuчно'i dобавка
<<IОдясiка Бропхо>>,

якiсна, opuziHanbHa i бвпечна i;::;:#:!tr:i:::"Т?,ii!iХ,'",,й евкалiпmу, iлtбuру mа opezaHo duKozo.

Назва: дiетична добавка кЮджiка Броrо<о>, м'якi желатиновi капсули.
Найменування та мiсцезнаходження виробника:
кМега Лайфсайенсiз Паблiк Компанi Лiмiтед>, Таiланд
Адреса: Завод 1 384, Моо 4, Coi 6, Бенггry Iндастрiел Iстейт, Патгана 3 Роуд, Фраокса, Муiнг 10280 Самутпракарн
Таiланд.
НаЙменування та мiсцезнаходження оператора ринку (прийняття претензiй вiд спояtивачiв):
ТОВ кМега ЛаЙфсайенсiз>, КиiЪ-03124, БЦ KIPBA>, вул. Радищева l0/l4, корtryс А, офiс 209, тел.: (044) 334 40
55, (044) 3З4 40 66, website: www.megawecare.com

1 капсула мiстить:
Евкалiптол (Сiпеоl) - 100 мг/mg),
Ефiрна олiя iмбиру (Оlеum ziпgiberis) - 0,5 мг (mg)
Ефiрна олiя орегано дикого (Оlеum Coleus aromaticus) - 0,18 мг (mg)
Ментол (Мепthоlum) - 0,5 мг (mg)
Iнгредiснти: соева олiя, желатин, вологоутримуючi агенти (глiцерин, сорбiтол), вода очищена, ароматизатор
(ванiлiн), ефiрна олiя евкалiпта (Eucalyptolum), межол, ефiрна олiя iмбиру (Оlеum Ziпgiber Оffiсiпаlе)., ефiрна олiя
ОРеГаНО ДИкОгО (Оlеum Coleus aromaticus), харчовi барвники (хiнолiновий жовтий, дiамантовий синiй FСF).
РекомендаЦiI до споlкиВання: натуРальнi ефiрнi олii, що поеднанi в Юджiка Бронхо, м'якi желатиновi капсули,
природньо ryрбуються про здоров'я дихальних шляхiв.
Юджiка Броlжо, м'якi желаТиновi капсУли, доповнЮе щоденний рацiон бiологiчно-активними речовинами, якi
пiдтримуютЬ нормальний функцiональний стан дих€rльних шляхiв в умовах поширеншI простудних захворювань.
застереження при споживаннi: пiдвищена чутливiсть до окремих компонентiв продукry, алергiя на рослини, що
входять до скJIаду продукту. Не вжIшати вагiтним жiнкам та жiнкам, якi годують груддю. У зв'язку з недостатнiстю
досвiду не рекомендуеться вживати дiтям до 12 poKiB.

Щей продукг не замiнюе рiзноманiтне, збалансоване харчування. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вжlшайте пiсля закiнчення TepMiHy зберiгання, зазначеною на упаковцi.
Перед застосуванням рекомендована консультацiя лiкаря.
Без ГМо. Не е лiкарським засобом.
Спосiб вживання та рекомендована добова доза: дiтям з 12 poKiB по l капсулi 2 рази на день пiд час прийому
iki. ,Щорослим по 1 капсулi 3-4 рази на день пiд час прийому iжi.
Тршалiсть сtrоживанIul вiд 7 до 14 днiв, або за рекомендацiею лiкаря.
Форма випуску: м'якi желатИновi капсулИ масоЮ по З42.4 мг (mg) + 5 Уо; По l0 капсул в полiмерно-ашомiнiевому
блiстерi, по l блiстерУ в картоннiЙ коробцi, по 1, 3, 5 або 10 таких коробок в картоннiй або полiмернiй упаковцi.
умови зберiгання: зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при температурi вiд 5ос до 30ос, в сухому, захищеному вiд
прямих соняtIних променiв та недоступному для дiтей мiсцi.
Мiнiмальний TepMiH придатносТi: краще спожити до кiнця дати зазначеноТ на упаковцi, TepMiH придатностi - 24
мiсяцi.
Штрих-код EAN: зазначено на упаковцi.
тексm маркування розробленuй вuробнuколц, якuй несе повну юрuduчну mа аdм
вidповidнiсmь проdукцii dанuм, навеdенuл, на еmuкеmцi.
Зав. вiддi.ry кIнстиryт нутрицiологii)> Наукового центру превентивноТ
токсикологii, харчовоТ та хiмiчноi безпеки iMeHi академiка Л.I. Медвем МОЗ
Украihи
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