
Харчова добавка 
САХАРИН-Т 
підсолоджувач 

 
Склад на 1 таблетку масою по 0,1 г: сахарин (Е 954), натрій двовуглекислий. 
 
Рекомендовано вживати в якості підсолоджувача хворим на цукровий діабет та особам, що 
контролюють масу тіла. Перед початком вживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем. 
Одна таблетка по солодкості відповідає 1,5 чайним ложкам цукру.  
Сахарин-Т додавати до напоїв. 
Застереження: вживати не більше 4 таблеток на добу. Не рекомендовано вживати дітям до 12 років, 
жінкам  в період вагітності та годування груддю. 
Поживна (харчова) цінність 100 г продукту: 0 г. 
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 0 ккал. 
Кількість: 50 таблеток масою по 0,1 г. 
Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.  
Умови зберігання: зберігати за температури не вище 25 0С та відносної вологості повітря, яка не 
перевищує 75 %. Зберігати у недоступному для дітей місці. 
ТУ У 15.6-14181442.001-2001. 
Виробник: ПрАТ «Технолог», 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Мануїльського, 8. т./ф.: (04744) 4-03-02 
Без ГМО 
НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 
Штрих код  

4 8 2 0 0 2 2 2 4 0 4 1 5  
 

Пищевая добавка 
САХАРИН-Т 
подсластитель 

 
Состав на 1 таблетку массой по 0,1 г: сахарин (Е 954), натрий двууглекислый. 
 
Рекомендовано употреблять в качестве подсластителя больным сахарным диабетом и лицам, 
контролирующим массу тела. Перед началом употребления рекомендовано проконсультироваться с 
врачом. 
Одна таблетка по сладости отвечает 1,5 чайным ложкам сахара.  
Сахарин-Т добавляют к напиткам. 
Предостережение: употреблять не более 4 таблеток в сутки. Не рекомендовано употреблять детям до 
12 лет, женщинам в период беременности и кормления грудью. 
Питательная (пищевая) ценность 100 г продукта: 0 г. 
Энергетическая ценность (калорийность) 100 г продукта: 0 ккал. 
Количество: 50 таблеток массой по 0,1 г. 
Срок годности: 3 года от даты изготовления.  
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 оС и относительной влажности воздуха, не 
превышающей 75 %. Хранить в недоступном для детей месте. 
ТУ У 15.6-14181442.001-2001. 
Производитель: ЧАО «Технолог», 20300, Украина, Черкасская обл., г. Умань, 
ул. Мануильского, 8. т./ф.: (04744) 4-03-02 
Без ГМО 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 
Штрих код  

4 8 2 0 0 2 2 2 4 0 4 1 5  


