Текст для маркування (етикетування)
дієтичної добавки «Фертіна»
Назва продукту: дієтична добавка «Фертіна».
Склад на 1 пакетик-саше:
активні інгредієнти: інозит 1000 мг, фолієва кислота 100 мкг.
допоміжні інгредієнти: мальтодекстрин, ванільний ароматизатор, сукралоза, діоксид
кремнію.
Поживна цінність на 100 г продукту: енергетична цінність – 1436 кДж / 339 ккал; білки
– < 0,1 г; жири – < 0,1 г; вуглеводи – 97,1 г.
Рекомендації до споживання: рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону
харчування, як додаткове джерело вітамінів (інозит та фолієва кислота) та для
запобігання можливої аліментарної недостатності інозиту та фолієвої кислоти в період
планування вагітності та під час вагітності.
Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: перед використанням розчинити
1 пакетик-саше «Фертіна» в 200 мл води кімнатної температури. Рекомендується
приймати дорослим по 1 пакетику - саше в день під час прийому їжі.
Тривалість прийому: 1 місяць.
Подальше застосування та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Добова доза та тривалість прийому може визначатися лікарем індивідуально.
Дієтична добавка не може замінити повноцінного і збалансованого раціону
харчування.
Протипоказання та застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до будьякого із компонентів.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Форма випуску: розчинний порошок в пакетиках-саше, масою по 3 г. 30 пакетиків-саше
в коробці.
Маса нетто: 90 г ℮.
Строк придатності: 2 роки. Не використовувати після закінчення строку придатності,
вказаного на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі
не вище 25°С.
БЕЗ ГМО.
Виробник: «Файн Фудс & Фармас’ютікалс Н.Т.М. С.п.А.», Віа Берліно, 39, Зінгонія Верделліно (БГ), Італія для «Оріон Корпорейшн», Оріонінтіе 1, 02200, Еспоо, Фінляндія
/ «Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.», Via Berlino, 39, Zingonia – Verdellino (BG),
Italy for “Orion Corporation”, Orionintie 1, 02200, Espoo, Finland, tел.: +390354821382, email: info@finefoods.it
Імпортер (з пропозиціями та скаргами звертайтесь до імпортера): вказано на
пакуванні.
Штрих-код: вказано на пакуванні.
Дата виробництва або кінцевий термін придатності, номер партії вказано на
пакуванні.

