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Apo-uro plus x 30 kaps
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Apo-URO PLUS w postaci kapsułek od firmy Aurovitas jest produktem z unikalną kompozycją 5 ekstraktów roślinnych,
który jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia. Na co jest Apo-URO PLUS? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest uzupełnienie zróżnicowanych posiłków w ekstrakty roślinne, które wspomagają pracę układu moczowego. W
składzie suplementu diety można znaleźć między innymi ekstrakty z liści pokrzywy, zielonej herbaty, korzenia pietruszki i nasion dyni.
Zawierają one składniki aktywne, które wspomagają funkcjonowanie układu moczowego oraz proces oddawania moczu, jednocześnie
przyczyniając się do usuwania z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Zawarte w suplemencie diety nasiona dyni działają
również wspomagająco na funkcjonowanie prostaty, natomiast znajdująca się w Apo-URO PLUS zielona herbata dodatkowo przyczynia
się do usprawnienia procesów przeciwutleniających i wspiera działanie układu odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 21,9 g znajduje się 30 kapsułek Apo-URO PLUS. W skład każdej kapsułki suplementu diety wchodzi 400
mg ekstraktu z żurawiny wielkoowocowej (20:1), który jest standaryzowany na zawartość PAC nie mniejszą niż 36 mg, a także 50 mg
ekstraktu z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1). W składzie każdej kapsułki suplementu diety znajduje się także 45 mg ekstraktu z zielonej
herbaty, który jest standaryzowany na zawartość 5 mg EGCG, a także 45 mg ekstraktu z nasion dyni (10:1) oraz 45 mg ekstraktu z
korzenia pietruszki (10:1). Skład produktu uzupełniają substancje pomocnicze, do których należy zaliczyć celulozę mikrokrystaliczną,
stearynian magnezu i krzemionkę koloidalną, a także składniki kapsułki, czyli żelatynę, candurine silver, pąs 4R oraz azorubinę.

Suplement diety Apo-URO PLUS należy przyjmować, przestrzegając zaleceń producenta. Rekomendowane dawkowanie Apo-URO
PLUS to 1 kapsułka dziennie. Produkt powinien być przyjmowany w czasie posiłku i należy popić go szklanką wody. Jeśli pacjent ma
problem z połknięciem całej kapsułki, może ją otworzyć oraz wymieszać jej zawartość z posiłkiem. Apo-URO PLUS jest suplementem
diety, który ma również pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety jest uczulenie na chociaż jeden z jego składników. Jeśli pacjent przyjmie
suplement diety i zauważy u siebie objawy nadwrażliwości na produkt, powinien zaprzestać jego dalszego stosowania i zasięgnąć
porady lekarza. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią, a także osoby zmagające się z chorobami nerek powinny skonsultować się z
lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem tego suplementu diety.
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Suplementu diety Apo-URO PLUS nie należy traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków i zdrowego stylu życia, ponieważ nie
może ich zastąpić. Produkt powinien być też przyjmowany w dawkach nie większych od rekomendowanych. Należy również dopilnować
prawidłowego przechowywania suplementu diety Apo-URO PLUS, w tym szczególnie jego zabezpieczenia w taki sposób, aby nie był
widoczny i dostępny dla dzieci.

Opis
Apo-Uro Plus to suplement diety o unikalnej kompozycji 5 naturalnych składników roślinnych:

ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC);
liście pokrzywy, zielona herbata, korzeń pietruszki i nasiona dyni wspomagają proces oddawania moczu i zawartych w nim
produktów przemiany materii;
nasiona dyni dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn;
zielona herbata posiada właściwości przeciwutleniające i wspomaga odporność organizmu.

Cechy

kompleksowo działa na drogi moczowe
żurawina, nasiona dyni, zielona herbata, pietruszka, pokrzywa
liście pokrzywy i korzeń pietruszki wspierają wydalniczą funkcję nerek

Składniki
ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, DER 20:1, żelatyna, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej, DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej
herbaty, DER 5:1, ekstrakt z nasion dyni, DER 10:1, ekstrakt z korzenia pietruszki, DER 10:1, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza, barwniki: Candurin Silver Fine, tlenki i
wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze Składniki: 1 kapsułka
Ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (20:1), w tym: 400 mg
 PAC* nie mniej niż 36 mg
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1) 50 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1), w tym: 50 mg
 EGCG** 5 mg
Ekstrakt z nasion dyni (10:1) 45 mg
Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg
*PAC: proantocyjanidyny
**EGCG: galusan epigallokatechiny

Stosowanie
Przeznaczenie: Apo-Uro Plus przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat).

Zalecane spożycie: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody. W celu ułatwienia przyjęcia można
otworzyć kapsułkę i zawarty w niej proszek wymieszać z posiłkiem, np. jogurtem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób żywienia i
zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej 15-25°C w suchym i ciemnym miejscu. Chronić
przed światłem i wilgocią.

Producent
Aurovítas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
18,8

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
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dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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