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Mega żurawina x 30 tabl
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Mega Żurawina w postaci tabletek z silnie skoncentrowanym ekstraktem z całych owoców żurawiny amerykańskiej
jest wyrobem będącym odpowiednikiem aż 17 000 mg owoców żurawiny w 1 niewielkiej tabletce. Na co jest Mega Żurawina?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wspomaganie pracy dróg moczowych oraz prewencja infekcji dróg moczowych.
Suplement diety może też wspomagać specjalistyczne leczenie infekcji dróg moczowych. Produkt bazuje na ekstrakcie z owoców
żurawiny, które stanowią naturalne źródło bioflawonoidów, związków fenolowych oraz innych aktywnych składników. Żurawina
przyczynia się do wypłukiwania bakterii z dróg moczowych, a oprócz tego wspomaga procesy przeciwutleniające, które przyczyniają się
do dbania o kondycję naczyń krwionośnych i serca.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Mega Żurawina. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg ekstraktu z żurawiny amerykańskiej, co
odpowiada 17 000 mg żurawiny. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze. Zaliczyć do nich można celulozę
mikrokrystaliczną, fosforan diwapniowy oraz karboksymetylocelulozę, a dodatkowo hydroksypropylocelulozę i
hydroksypropylometylocelulozę. Formułę suplementu diety zamyka talk, olej z nasion bawełny, dwutlenek tytanu oraz stearynian
magnezu, a także dwutlenek krzemu oraz koncentraty naturalne (cytryna, czarna porzeczka oraz rzodkiewka). Suplement diety powinien
być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i ustalonym przez niego dawkowaniem. Rekomendowane przez producenta 
dawkowanie Mega Żurawina to 1 tabletka dziennie, najlepiej przyjmowana w czasie posiłku lub po nim i popijana wodą. Nie należy
przekraczać wskazanej dawki suplementu diety. Suplement diety Mega Żurawina stosowany w dawkach zgodnych z zaleceniami
producenta powinien wystarczyć na około jeden miesiąc suplementacji.

Produkt może być przyjmowany równolegle z antybiotykami. W czasie stosowania suplementu diety zaleca się picie przynajmniej 2 litry
płynów, a także szczególne pilnowanie higieny miejsc intymnych, niewstrzymywanie moczu oraz noszenie przewiewnej bielizny. Mega
Żurawina jest suplementem diety, z którego nie powinien korzystać każdy pacjent, gdyż ma również przeciwwskazania do stosowania.
Nie należy stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników znajdujących się w jego formule, w tym
zarówno składników aktywnych, jak i pomocniczych. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu
zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem.
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Suplement diety Mega Żurawina nie może być traktowany jako substytut zbilansowanych posiłków czy też zdrowego trybu życia, gdyż
nie jest w stanie ich zastąpić. Nie należy przyjmować dawek większych suplementu diety od rekomendowanych. Produkt powinien być
również prawidłowo przechowywany, w tym szczególnie należy dopilnować, aby przechowywany był poza zasięgiem dzieci. Najlepiej 
suplement diety Mega Żurawina przechowywać w opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej, zabezpieczając go przed
działaniem wilgoci i światła.

Składniki
Wyciąg z żurawiny, celuloza mikrokrystaliczna, fosforan diwapniowy, karboksymetyloceluloza, hydroksypropyloceluloza,
hydroksypropylometyloceluloza, talk, olej z nasion bawełny, dwutlenek tytanu, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, koncentraty
naturalne ( cytryna, czarna porzeczka, rzodkiewka)

Zawartość w 1 tabletce

Ekstrakt z żurawiny amerykańskiej (Vaccinium macrocarpon) odpowiadający 17.000 mg żurawiny; 500,00 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 950 mg)
Zawartość netto opakowania: 28,5 g

Charakterystyka
Żurawina zawiera substancje wspomagające wypłukiwanie niekorzystnych bakterii z dróg moczowych, dodatkowo dzięki zawartości
bioflawonoidów i polifenoli ma właściwości przeciwutleniające, które pozytywnie oddziałują na pracę serca i naczyń krwionośnych.
Codzienne stosowanie żurawiny wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji układu moczowego.
Polecany w zaburzeniach ze strony dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatów.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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