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Urinal x60 kapsułek
 

Cena: 36,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Walmark

Postać kapsułki

Substancja
czynna

nawłoć, witamina D, żurawina

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Urinal® do zwalczania stanów zapalnych układu moczowego, przy przeziębieniu czy reumatyzmie, ogranicza przyleganie szkodliwych
bakterii do ścianek naczynia oraz minimalizuje optymalne warunki do ich namnażania się*

Regularne stosowanie

Codzienne stosowanie łatwych do połknięcia kapsułek Urinal® zapewni regularne przyjmowanie substancji aktywnych z żurawiny.
Zalecamy długotrwałe stosowanie preparatu.

Diabetycy

Diabetycy dużo częściej miewają problemy z drogami moczowymi, w szczególności dotyczy to osób, u których cukrzyca nie jest dobrze
skompensowana. Przy wyższych poziomach cukru we krwi (u większości ludzi ponad 10,0 mmol/l), dostaje się on do moczu. Przy
wystąpieniu cukru w moczu, mikroorganizmy obecne w moczu, drogach moczowych czy śluzówkach, mogą się łatwo namnożyć. W tych
przypadkach, gdy cukrzyca jest gorzej skompensowana, występuje także obniżona zdolność obronna organizmu.

Zachęcamy do wypróbowania preparatu Urinal®, który jest odpowiedni dla diabetyków.

SKUTECZNY:

Wspiera zdrowie układu moczowego
Wysoka koncentracja wyciągu z żurawiny w jednej kapsułce odpowiada aż 19 100 mg świeżych owoców
Nawłoć pospolita – wpływa na utrzymanie zdrowia dróg moczowych
Witamina D działająca komplementarnie do działania proantocyjanidyn żurawiny (PAC)

BEZPIECZNY:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/urinal-x60-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Zawiera składniki w 100% pochodzenia naturalnego, które są lepiej przyswajane przez organizm
Nie uzależnia i może być stosowany przez dłuższy czas
Może być stosowany podczas antybiotykoterapii
Niska zawartość szczawianów nie obciąża nerek

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

Ekstrakty z żurawiny NutriCran® i CystiCran® produkowane w drodze nowoczesnego, opatentowanego procesu produkcji
Wyjątkowa technologia otrzymywania ekstraktów z żurawiny wielkoowocowej w formie NutriCran® i CystiCran® zapewnia stałą
jakość i zawartość skutecznych substancji
Produkt zawiera 100% naturalną żurawinę, która nie jest modyfikowana genetycznie
Wyciągi posiadają status GRAS – gwarancja bezpieczeństwa

Polecany do regularnego stosowania dla zdrowia układu moczowego*

Każda kapsułka zawiera:

NutriCran® sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon)

1 kaps. - 200,0 mg; 3 kaps. - 600,0 mg

CystiCran® wysokoskoncentrowany wyciąg z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon)

1 kaps. - 3,0 mg; 3 kaps. - 9,0 mg

Ekwiwalent ilości użytych owoców żurawiny

1 kaps. - 19 100 mg; 3 kaps.57 300 mg

Solidargo virgaurea ekstrakt min. 10:1 (ekw. min. 200 mg)

1 kaps. - 20,0 mg; 3 kaps. - 60,0 mg

Witamina D

1 kaps. - 1,7 μg; 3 kaps. - 5,1 μg

Sposób użycia:

Przy codziennym, regularnym zastosowaniu 1 kapsułka żelowa dziennie.
Max. 3 kapsułki dziennie.

* Dzięki Solidago virgaurea

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Walmark Sp.z o.o.
ul.Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
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