MA MA
N

сироп

з екстрактом
мати–й–мачухи
та первоцвіту
Прочитайте уважно цю інструкцію, перш ніж розпочати застосування!
Зберігайте цю інструкцію. Вам може знадобитися перечитати її.
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.
Склад: вода, сухий екстракт мати-й-мачухи, сухий екстракт первоцвіту,
сухий екстракт чабрецю, сухий екстракт стевії, вітамін С (аскорбінова
кислота), гідроксипропілметилцелюлоза, натрію бензоат, ментол. «Сироп
«МА-И-МА®» з екстрактом мати-й-мачухи та первоцвіту» – дієтична
добавка до раціону харчування, джерело біологічно активних речовин.
Форма випуску: пластиковий флакон місткістю 115 ml (мл) разом з
пластиковою мірною склянкою. Не є лікарським засобом.
Рекомендації щодо застосування: сприяє загальному зміцненню
організму та нормалізації функціонування бронхо-легеневої системи при
сезонних застудних захворюваннях, послабленню вологого кашлю,
полегшенню відходження мокротиння; має відхаркувальні властивості.
Без ГМО. Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування.
Спосіб застосування і дози. Рекомендовано вживати:
дітям від 3 до 7 років по 2,5 ml (мл) 3 рази на добу після вживання їжі;
дітям від 7 до 12 років по 2,5 - 5,0 ml (мл) 3-5 разів на добу після вживання їжі;
дорослим та дітям після 12 років по 5,0 -10,0 ml (мл) 3-5 разів на добу після
вживання їжі.
Перед застосуванням збовтати! Курс вживання 7-15 днів. Не
перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням
потребує консультації з лікарем.
Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози (дітям
3-7 років): білки – 0,022 g (г); жири – 0 g (г); вуглеводи – 1,08 g (г). Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози (дітям 3-7 років): 4,41 kcal (ккал)/18,45 kJ (кДж). Харчова (поживна)
цінність рекомендованої добової дози (дітям 7-12 років): білки –
0,075 g (г); жири – 0 g (г); вуглеводи – 3,6 g (г). Енергетична цінність
(калорійність) рекомендованої добової дози (дітям 7-12 років):
14,7 kcal (ккал)/61,5 kJ (кДж). Харчова (поживна) цінність
рекомендованої добової дози (дітям від 12 років та дорослим):
білки – 0,15 g (г); жири – 0 g (г); вуглеводи – 7,2 g (г). Енергетична
цінність (калорійність) рекомендованої добової дози (дітям від
12 років та дорослим): 29,4 kcal (ккал)/123 kJ (кДж). 50 ml (мл) містить
вітаміну С: 0,025 g (г).
Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів,
під час вагітності та годування груддю, діти до 3 років.
Умови зберігання: зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в
упаковці виробника, за температури від +5 °С до +25 °С у захищеному від
прямих сонячних променів місці.
Строк придатності: 24 місяці з дати виробництва.
Дата виготовлення, № партії та кінцева дата споживання: див. на
упаковці.
Виробник: ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555,
Кіровоградська область, Голованівський район,
смт Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3.
Адреса виробництва: Україна, 51905, Дніпропетровська область,
м. Кам’янське, вул. Дорожна, 64Б.
Тел.: 0 800 501 161, e-mail: contact@georgbio.com
ТУ У 15.8-32644872-007:2011
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MA MA
N

сироп

с экстрактом
мать–и–мачехи
и первоцвета
Прочитайте внимательно эту инструкцию, прежде чем начать
применение!
Сохраняйте эту инструкцию. Вам может понадобиться перечитать ее.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста,
проконсультируйтесь с Вашим врачом.
Состав: вода, сухой экстракт мать-и-мачехи, сухой экстракт первоцвета,
сухой экстракт чабреца, сухой экстракт стевии, витамин С (аскорбиновая
кислота), гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия бензоат, ментол.
«Сироп «МА-И-МА®» с экстрактом мать-и-мачехи и первоцвета» –
диетическая добавка к рациону питания, источник биологически
активных веществ.
Форма выпуска: пластиковый флакон объемом 115 ml (мл) вместе с
пластиковым мерным стаканом. Не является лекарственным средством.
Рекомендации по применению: способствует общему укреплению
организма и нормализации функционирования бронхо-легочной
системы при сезонных простудных заболеваниях, ослаблению влажного
кашля, облегчению отхождения мокроты; обладает отхаркивающими
свойствами. Без ГМО. Диетические добавки не следует использовать как
замену полноценного рациона питания.
Способ применения и дозы. Рекомендовано употреблять:
детям от 3 до 7 лет по 2,5 ml (мл) 3 раза в сутки после приема пищи;
детям от 7 до 12 лет по 2,5-5,0 ml (мл) 3-5 раз в сутки после приема пищи;
взрослым и детям старше 12 лет по 5,0-10,0 ml (мл) 3-5 раз в сутки после
приема пищи.
Перед применением взболтать! Курс приема 7-15 дней. Не превышать
рекомендованную суточную дозу. Перед применением требует
консультации с врачом.
Пищевая (питательная) ценность рекомендованной суточной дозы
(детям 3-7 лет): белки – 0,022 g (г); жиры – 0 g (г); углеводы – 1,08 g (г).
Энергетическая ценность (калорийность) рекомендованной суточной
дозы (детям 3-7 лет): 4,41 kcal (ккал)/18,45 kJ (кДж). Пищевая
(питательная) ценность рекомендованной суточной дозы (детям 7-12
лет): белки – 0,075 g (г); жиры – 0 g (г); углеводы – 3,6 g (г). Энергетическая
ценность (калорийность) рекомендованной суточной дозы (детям 712 лет): 14,7 kcal (ккал)/61,5 kJ (кДж). Пищевая (питательная) ценность
рекомендованной суточной дозы (детям от 12 лет и взрослым): белки
– 0,15 g (г); жиры – 0 g (г); углеводы – 7,2 g (г). Энергетическая ценность
(калорийность) рекомендованной суточной дозы (детям старше 12
лет и взрослым): 29,4 kcal (ккал)/123 kJ (кДж). 50 ml (мл) содержит
витамина С: 0,025 g (г).
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к отдельным
компонентам, во время беременности и кормления грудью, дети до 3 лет.
Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте. Хранить в
упаковке производителя, при температуре от +5 °С до +25 °С в
защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Срок годности: 24 месяца с даты производства.
Дата изготовления, № партии и конечная дата потребления: см. на
упаковке.
Производитель: ООО «Георг Биосистемы», Украина, 26555,
Кировоградская область, Голованевский район,
пгт Побугское, ул. Вокзальная, д. 3.
Адрес производства: Украина, 51905,Днепропетровская область,
г. Каменское,ул. Дорожная, 64Б.
Тел.: 0 800 501 161, e-mail: contact@georgbio.com
ТУ У 15.8-32644872-007:2011 Р. №05.03.02-04/23259 от 02.06.2015
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