ІНСТРУКЦІЯ

Дієтична добавка на основі рослинної сировини АЛЬБА®
Склад: 1 капсула містить: основна речовина: екстракт кореню перстачу
білого сухий — 300 mg (мг); допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, желатин (оболонка капсули).
Вміст капсули: порошок від світло-коричневого до коричневого кольору з
відтінками сірого. Зміна кольору обумовлена рослинним походженням
сировини.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)
на 100 g (г): жирів — 0 g (г), білків — 13,9 g (г), вуглеводів — 6,3 g (г);
83 kcal (ккал) / 347 kJ (кДж);
на 1 капсулу: жирів — 0 g (г), білків — 0,05 g (г), вуглеводів — 0,02 g (г);
0,29 kcal (ккал) / 1,21 kJ (кДж).
Рекомендації щодо споживання:
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як
додаткове джерело флавоноїдів, фенолкарбонових кислот і сапонінів з
метою нормалізації об’єму та функціонального стану щитовидної залози.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
вживати дітям старше 12 років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за 15
хв до прийому їжі, запиваючи питною водою. Мінімальна тривалість курсу
споживання — 2 місяці. За призначенням лікаря курс споживання може
складати 6 і більше місяців. При необхідності курс споживання можна
повторити через 2-3 місяці. Перед початком застосування рекомендована
консультація лікаря.
Застереження щодо споживання:
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання:
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації.
Форма випуску: капсули №60 або №180 у картонній коробці.
Маса нетто 1 капсули: 350 mg (мг) ± 5%.
Строк придатності: 2 роки.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному
від світла та недоступному для дітей місці за температури не вище 25°С.
Виробник:
ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55, тел.: +38 044 377-51-14.
Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:
АТ «ВІТАМІНИ», Україна 20300, Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Успенська, 31.
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