
ЮЛЯ/ПОДОРОЖНИК 

 

Фіточай № 1 “фіто ананас плюс (для схуднення)” 
добавка дієтична 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин для осіб, що контролюють масу тіла. Сприяє 

виведенню токсичних речовин з організму, нормалізації процесів обміну, має м’які 

проносні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітні, жінки що 

годують немовля, діти. 

 

Склад: подрібнені спориш трава, хвощ трава, ананас натуральний, крушина кора, сена 

(касія) листя, кропива листя, кукурудзяні приймочки, ароматизатор “Ананас”. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 

 



 

Фіточай “ананас/лимон (для схуднення)” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин для осіб, що контролюють масу тіла. Сприяє 

нормалізації процесів обміну, виведенню токсичних речовин з організму, має м’які 

послаблюючі, жовчогінні та сечогінні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітні, жінки, що 

годують немовля, діти. 

 

Склад: подрібнені хвощ трава, сена (касія) листя, крушина кора, спориш трава, ананас 

натуральний, кропива листя, кукурудзяні приймочки, цедра лимону, ароматизатор 

“Ананас”, ароматизатор натуральний “Лимон.” 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фіточай № 5 “фіто бронхолітичний” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин при сезонних застудних захворюваннях верхніх 

дихальних шляхів. Має пом'якшувальні та відхаркувальні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви.  

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад:  подрібнені солодка гола коріння, чебрець трава, підбіл листя. бузина квітки, , 

материнка трава, звіробій трава, шавлія листя, алтей коріння, оман коріння, нагідки квітки. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 



 

Фіточай № 7 “фіто шлунково-кишковий” 
добавка дієтична 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації функціонування органів 

шлунково-кишкового тракту. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, при необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад: подрібнені материнка трава, м’ята листя, ромашка квітки, чебрець трава, звіробій 

трава, деревій трава, нагідки квітки, аїр коріння, алтей коріння, оман коріння. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 

 

 

 

 



Фіточай № 9 “фіто сечогінний” 
добавка дієтична 

 

Склад:  подрібнені спориш трава, хвощ трава, череда трава, брусниці листя.  

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації функціонування сечового 

міхура та сечовивідних шляхів, має м'які сечогінні властивості.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, при необхідності курс повторюється після  

2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад:  подрібнені спориш трава, хвощ трава, череда трава, брусниці листя.  

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 

 



 

 

 

Фіточай № 10 “фіто підшлунковий» 
добавка дієтична 
 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє покращенню обміну речовин, нормалізації 

функції органів шлунково-кишкового тракту.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, при необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів. 

 

Склад:  подрібнені материнка трава, м’ята листя, звіробій трава, шипшина плоди, 

безсмертник квітки. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фіточай № 11 “фіто розторопша плюс (печінковий)” 
добавка дієтична 
 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації функціонування печінки, 

поліпшенню видільної функції жовчних протоків, покращенню процесів травлення, має 

протизапальні, жовчогінні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, при необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів. 

 

Склад: подрібнені м’ята листя, розторопша плоди, ромашка квітки, шипшина плоди, 

звіробій трава, безсмертник квітки, оман коріння, кукурудзяні приймочки, череда трава. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 



 

 

 

Фіточай № 12 “фіто нирковий” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації сольового обміну, 

функціонування нирок та сечовивідних шляхів, має протизапальні, сечогінні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітні, жінки, що 

годують немовля, діти до 14 років. 

 

Склад: подрібнені шипшина плоди, спориш трава, звіробій трава, солодка коріння,  

ромашка квітки, хвощ трава, кукурудзяні приймочки, брусниці листя, дерен плоди, аїр 

коріння. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 



 

Фіточай № 6 “фіто тиск-норма” 
добавка дієтична 
 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації кров'яного тиску, покращенню 

загального стану організму, має м’які заспокійливі властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів. 

 

Склад:  подрібнені собача кропива трава, меліса листя, чебрець трава, аронія плоди, м’ята 

листя, глід квітки, валеріана коріння, спориш трава, хвощ трава. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фіточай № 3 “фіто схуднення” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин для осіб, що контролюють масу тіла. Сприяє 

виведенню токсичних речовин з організму, нормалізації процесів обміну, має м’які проносні 

властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітні, жінки, що 

годують немовля, діти. 

 

Склад:  подрібнені хвощ трава, спориш трава, сена (касія) листя, крушина кора, кукурудзяні 

приймочки, кропива листя, зелений чай. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 



 

 

Фіточай № 14 “фіто протизастудний” 
добавка дієтична 

 

Склад:  подрібнені солодка коріння, оман коріння, елеутерокок коріння, ехінацея коріння, 

ехінацея трава, звіробій трава, материнка трава, чебрець трава, шипшина плоди, шавлія 

листя.  

 
Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин при сезонних захворюваннях. Сприяє полегшенню 

дихання та відхаркуванню мокроти.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад:  подрібнені шипшина плоди, чебрець трава, материнка трава, звіробій трава, 

елеутерокок коріння, солодка коріння, шавлія листя, ехінацея коріння, ехінацея трава, оман 

коріння. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 



Фіточай № 16 “фіто цукрознижувальний” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє покращенню вуглеводного обміну та 

нормалізації рівня цукру в крові. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад: подрібнені стевія листя, шипшина плоди, аронія плоди, хвощ трава, козлятник трава, 

дерен плоди, звіробій трава, кропива листя, кульбаба коріння, квасоля стулки. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин.  

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 



 

 

 

 

Фіточай № 17 “фіто серцево-судинний” 
добавка дієтична 

 

 
Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин для загального зміцнення організму. Сприяє 

нормалізації функціонування серцево-судинної системи, має м’які заспокійливі властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання: 

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, діти до 14 років. 

 

Склад: подрібнені собача кропива трава, глід квітки, меліса листя, м’ята листя, чебрець 

трава, валеріана коріння, нагідки квітки, спориш трава, хміль шишки, кропива листя. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  
тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 



 

 

Фіточай № 18 “фіто заспокійливий” 
добавка дієтична 

 
Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин для загального покращення психоемоційного стану 

при нервових перевантаження. Сприяє запобіганню виникнення стресу та нормалізації сну.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до  їжі. Термін споживання: протягом  

3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів 

 

Склад:  подрібнені собача кропива трава, чебрець трава, м’ята листя, меліса листя, хміль 

шишки, валеріана коріння. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 

 



 

 

Фіточай № 19 “фіто проносний” 
добавка дієтична 

         
Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації обміну речовин та покращенню 

процесу травлення. Має м'які послаблюючі та вітрогінні властивості. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим вживати ввечері, перед сном. Термін споживання: не більше 3 тижнів, 

за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви.  

Не перевищувати рекомендовану добову кількість. 

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітні, жінки, що 

годують немовля. 

 

Склад: подрібнені сена (касія) листя, крушина кора, череда трава, фенхель плоди,. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

 

Радіологічний контроль гарантовано 

 



 

“Ромашка квітки” 
добавка дієтична 

 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове джерело 

біологічно активних речовин. Сприяє нормалізації процесу травлення та обміну речовин в 

організмі, має протизапальні, дезінтоксикаційні властивості.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Цукор або мед можна додавати 

за смаком. Термін споживання: протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-

тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів фіточаю. 

 

Склад: подрібнені ромашка квітки. 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти протягом 

10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,2 г 

 

Маса нетто: 24 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 

Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 
                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

     

 

ТУ У 10.8-32867888-007:2017 

 

 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 
 

Радіологічний контроль гарантовано 

 

 



 

 

 

 

Фіточай № 41 “фіто чорниця”  
добавка дієтична 

 

         
Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове 

джерело біологічно активних речовин, сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації 

діяльності органу зору.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Вживати: дорослим пити як чай тричі на день до вживання їжі. Термін споживання:     

протягом 3 тижнів, за необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви. 

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.  

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів. 

 

Склад: подрібнені суданська троянда пелюстки, аронія плоди, чорниці листя, шипшина 

плоди, чорниці плоди, ароматизатор “Чорниця.” 

 

Спосіб приготування: 1-2 фільтр-пакети фіточаю залити склянкою окропу, настояти 

протягом 10-15 хвилин. Цукор або мед можна додавати за смаком. 

 

Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні, при відносній вологості повітря не 

більше 70 %, в недоступному для дітей місці. 

Строк придатності 24 місяці з дати виготовлення.  

 

20 ф/п по 1,5 г 

 

Маса нетто: 30 г – 9 % 

 

Не є лікарським засобом 

 
Виробник: ТОВ “КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я”, Україна, м. Харків, вул. Зернова, буд. 6, кв. 168,  

тел.: +38(057) 780-34-41, код 32867888 
Адреса виробничих потужностей: (А) м. Харків, вул. Біологічна, 13. 

                        (Б) Харківська обл., Харківський р-он, с-ще Рай-Оленівка, вул. Рай-Оленівська, 8 

 

    ТУ У 15.8-2774810113-001-2003 
 

Дата виробн../Партія № 

 

Дата виробництва співпадає з номером партії. 

 

Радіологічний контроль гарантовано 
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