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Wyprodukowano w UE dla
/ Produced in the EU for:
FM GROUP World 
Poland, 51-129 Wrocław 
Żmigrodzka 247 
tel. +48 71 327 00 00
www.fmworld.com

PRODUKT DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE
PRZEZ AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW

PRODUCT TO BE SOLD ONLY BY AUTHORIZED PARTNERS

NUTRICODE 
DEPURCONTROL   

Objętość netto 
/ Net volume: 

480 ml

NUTRICODE DEPURCONTROL 
SUPLEMENT DIETY / FOOD SUPPLEMENT

PL Składniki: woda, zagęszczony sok z owocu jabłka, 
wyciągi wodne z: kory brzozy białej, ziela skrzypu polnego, 
liścia ortosyfonu, korzenia mniszka lekarskiego, sok 
zagęszczony z czarnej porzeczki, substancja słodząca 
– Acesulfan K, substancja konserwująca – sorbinian potasu

EN Ingredients: water, concentrated apple juice, water 
extracts of white birch bark, horsetail herb, orthosiphon 
leaf and dandelion root, concentrated black currant juice, 
sweetener – acesulfame K, preservative – potassium 
sorbate

PL Sposób użycia: Odmierzyć za pomocą miarki 15 ml 
preparatu i rozpuścić w 1,5 l wody. Pić porcjami  w ciągu dnia, 
maksymalnie do późnych godzin popołudniowych. Nie 
przekraczać zalecanej porcji do spożycia (15 ml) w ciągu dnia. 
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozwarstwienie lub ewentualne 
cząsteczki owoców (osad) w otrzymanym roztworze dziennej 
porcji są naturalną cechą produktu i nie wpływają na jego 
jakość. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia, 
matek karmiących i kobiet w ciąży, osób z niewydolnością 
nerek i/lub cukrzycą, i/lub niewydolnością serca (z powodu 
możliwości wystąpienia hiperkaliemii), niedrożnością dróg 
żółciowych lub uczulonych na którykolwiek ze składników.
Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu 
żywienia i zdrowego trybu życia. Preparat nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

EN Directions for use: Measure out 15 ml of the preparation, 
using a measure, and dissolve it in 1.5 litters of water. Drink 
portions during a day, until late afternoon hours. Do not 
exceed the portion (15 ml) recommended for consumption 
during a day. Shake before use. Stratification or possible fruit 
particles (residue) in an obtained daily portion solution are 
a natural product feature and do not a�ect its quality. Do not 
use with children and adolescents up to 18 years of age, 
nursing mothers and pregnant women, people with renal 
failure and/or diabetes and/or heart failure (because 
of the possibility of hyperkalemia), bile duct obstruction or 
allergic to any of the ingredients.
Food supplements are not a substitute for a balanced diet 
and healthy lifestyle. The preparation should not be used as 
a substitute for a varied and balanced diet.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na 
opakowaniu./ Best before end: date and batch number on the 
packaging.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać 
w lodówce, maksymalnie 35 dni.
Storage conditions: Store in closed packaging at room 
temperature, out of reach of small children. Protect against 
moisture and direct sunlight. After opening, store in 
a refrigerator, no longer than 35 days. 
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– transparent

– strefa deformacji

Siatka Eldex Medical kod 2722
(rękaw 107 x 241,3 mm)

okrągła butelka  śr.  66 mm x 230 mm (h z dozownikiem)
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