
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Ginjal urit x 60 kaps
 

Cena: 37,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBALMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ginjal Urit w postaci kapsułek od Herbalmed jest produktem na bazie składników roślinnych, który należy stosować po
zapoznaniu się z rekomendacjami producenta. Na co jest Ginjal Urit? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
zdrowej diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego oraz nerek.

W składzie suplementu diety znaleźć można między innymi ekstrakt z owoców żurawiny, który przyczynia się do zmniejszenia
przyczepności bakterii do ścian dróg moczowych. Działanie to dodatkowo wzmacnia ekstrakt z owoców bzu czarnego. Dzięki
zawartości w kapsułkach Ginjal Urit ekstraktu z owoców bzu czarnego suplement diety nie tylko przyczynia się do zwiększenia ilości
wydalanego moczu (wspomagając funkcje moczopędne i oczyszczanie dróg moczowych z bakterii), ale również wspomaga funkcje
antyoksydacyjne organizmu. Produkt w swoim składzie posiada też ekstrakt z liści rozmarynu, który przyczynia się do zwiększenia ilości
wydalanego moczu, a także wspomaga rozkurczanie mięśni, a oprócz tego przyczynia się do przyspieszenia krążenia, dzięki czemu
wspomaga detoksykację nerek i oczyszczanie układu moczowego. W suplemencie diety znaleźć można również ekstrakt z korzenia żeń-
szenia, który wspiera odporność organizmu.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Ginjal Urit. W skład 4 kapsułek wchodzi 800 mg ekstraktu z owoców żurawiny, 240 mg
ekstraktu z liści rozmarynu, 120 mg ekstraktu z owoców bzu czarnego, 60 mg ekstraktu z liści sonchus oraz 48 mg ekstraktu z korzenia
żeń-szenia. Formułę produktu uzupełniają składniki pomocnicze, czyli żelatyna, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, azorubina,
dwutlenek tytanu, błękit patentowy V, żółcień pomarańczowa oraz żółcień cholinowa. Suplement diety Ginjal Urit należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane dawkowanie to 2 kapsułki przyjmowane w
częstotliwości 2 razy dziennie, co łącznie daje 4 kapsułki na dobę. Stosując suplement diety zgodnie z zaleceniami producenta, powinien
wystarczyć na około pół miesiąca suplementacji.

Nie wszyscy mogą stosować suplement diety Ginjal Urit. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Mowa zarówno o wspomnianych ekstraktach roślinnych, jak i o składnikach pomocniczych kapsułek. Jeżeli u pacjenta pojawią się
objawy nadwrażliwości po przyjęciu suplementu, powinien odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem. Pacjentki spodziewające się
dziecka i karmiące piersią – jak w przypadku chęci stosowania jakiegokolwiek medykamentu – powinny skonsultować się z lekarzem
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odnośnie możliwości przyjmowania suplementu diety lub innych sposobów na wspomaganie pracy układu moczowego.

Ginjal Urit nie może być też traktowany jako zamiennik zdrowej diety i zbilansowanego życia – może stanowić ich dopełnienie, jednak
nie jest w stanie ich zastąpić. Suplement diety Ginjal Urit należy przyjmować wyłącznie w dawkach określonych przez producenta – nie
należy przyjmować dawek większych. Wszystkie suplementy diety, w tym również Ginjal Urit, wymagają takiego przechowywania, aby
nie były dla dzieci widoczne i dostępne.

Składniki
suche ekstrakty z owoców żurawiny, liści rozmarynu, owoców bzu czarnego, liści sonchus, korzenia żeń-szenia, substancje dodatkowe:
otoczka kapsułki, żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja poślizgowa: stearynian magnezu; barwniki:
azorubina (E122), dwutlenek tytanu (E 171), błękit patentowy V (E 131), żółcień pomarańczowa (E 110), żółcień cholinowa (E 104)

4 kapsułki zawierają:
ekstrakt z owoców żurawiny 800 mg*
ekstraktu z liści rozmarynu 240 mg*
ekstraktu z owoców bzu czarnego 120 mg*
ekstraktu z liści sonchus 60 mg*
ekstraktu z korzenia żeń-szenia 48 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Zawarte w kapsułkach składniki roślinne poprawiają naturalne funkcje nerek i układu moczowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 25°C , w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent
Herbalmed
ul.Nerudy 11/73
01-926 Warszawa

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
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.
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