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Urinal kapsułki, 60 kaps.
 

Cena: 37,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Urinal® to wyjątkowa kompozycja składników wspierająca prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. Produkt
uzupełnia codzienną dietę w wyciągi z żurawiny wielkoowocowej i nawłoci, dzięki której pomaga utrzymać zdrowe drogi moczowe.

Urinal® zawiera wyjątkową kompozycję koncentratu soku z żurawiny, wysokoskoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny –
ExocyanTM, ekstraktu z nawłoci pospolitej oraz witaminy D.

Wyciąg z nawłoci pospolitej pomaga utrzymać właściwe działanie pęcherza moczowego i dolnych dróg moczowych oraz wspiera
funkcję wydzielniczą nerek. Pomaga utrzymać zdrowy układ moczowy, czyli m.in. zdrowe nerki i pęcherz moczowy.

Witamina D wspiera układ odpornościowy.

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia:

Składnik 1 kapsułka 3 kapsułki

Sproszkowany koncentrat soku z żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) zawiera
proantocyjanidyny (1%)

200,0 mg

2,0 mg

600,0 mg

6,0 mg
Ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej rośliny)
(Solidago virgaurea)
DER 10:1

20,0 mg 60,0 mg

Exocyjan ™ ekstrakt z owoców żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) DER 115:1 zawiera
proanocyjanidyny (40%)

3,0 mg

1,20 mg

60,0 mg

9,0 mg
Witamina D 1,7 µg

(34% RWS*)
5,1 µg

(102% RWS*)
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:
Składniki: olej sojowy, sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol; ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej rośliny) (Solidago virgaurea), przeciwutleniacz: lecytyna sojowa;
substancja glazurująca: wosk pszczeli żółty; Exocyjan ™ ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon),
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; cholekalcyferol (witamina D).

Zalecana dzienna porcja do spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego efektu:
1 do 3 kapsułek żelowych dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką wody.

Sposób użycia:
Kapsułkę połknąć i popić szklanką wody, maksymalna zalecana porcja to 3 kapsułki żelowe dziennie.

Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 12. roku życia oraz osobom wrażliwym na produkty pszczele!

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Opakowanie: 60 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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