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MultiUri x 30 sasz
 

Cena: 47,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent PLUSPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna; ekstrakt z owoców żurawiny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwnik: koncentrat buraka czerwonego; D-
mannoza; aromaty; laktoferyna (białko mleka krowiego); substancja słodząca; glikozydy stewiolowe; Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus paracasei (mogą zawierać kazeinę z mleka).

Wartość odżywcza 100 ml (1 saszetka) 200 ml (2 saszetki)
Wartość energetyczna 61 kJ/14 kcal 122 kJ/28 kcal
Tłuszcz <0,5 g <0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g
Węglowodany 3,2 g 6,4 g
- w tym cukry <0,5 g <0,5 g
Sól 0 g 0 g
Błonnik <0,5 g <0,5 g
Białko <0,5 g <0,5 g
Ekstrakt z owoców żurawiny Vaccinium
macrocarpon L. 

250 mg 500 mg

- w tym proantocyjanidyny 62,5 mg 125 mg
D-mannoza 125 mg 250 mg
Laktoferyna 50 mg 100 mg
Lactobacillus rhamnosus LGG 17 mg 34 mg
Lactobacillus plantarum 14 mg 28 mg
Lactobacillus paracasei 5,8 mg 11,6 mg

Masa netto
120 g (30saszetek po 4 g)
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Charakterystyka

MultiURI przeznaczony jest do stosowania przez kobiety, mężczyzn oraz dzieci powyżej trzeciego roku życia.
MultiURI jest produktem do zastosowania w profilaktyce i pomocniczo w leczeniu zakażeń dróg moczowych, zarówno
pierwotnych, jak również nawracających.
MultiURI jest również polecany u wszystkich osób, które chcą wzmocnić naturalne mechanizmy obronne swojego organizmu.
MultiURI może być stosowany także w przypadku antybiotykoterapii, w celu szybszej odbudowy flory bakteryjnej jelit, co
minimalizuje ryzyko niepożądanych objawów gastrycznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 – 2 saszetki dziennie
Dzieci: 1 saszetka dziennie
MultiURI powinno być stosowane nie krócej niż przez dwa miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
PLUSPHARMA
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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