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Prouro x 30 kaps
 

Cena: 16,47 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje podstawowe: 10 % wyciąg z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon) bogaty w proantocjany (PAC) – 360 mg (36 mg
PAC), witamina C – 60 mg.
Substancje pomocnicze: substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , substancja pomagająca w przetwarzaniu - talk
farmaceutyczny, kapsułka (żelatyna,barwnik kapsułki - indygotyna)

zawartość 1 kapsułki:

Wyciąg z żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 360 mg*
Zawartość proantocjanów (PAC) 36mg*
Witamina C 60 mg (75% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
ProUro zawiera standaryzowany na zawartość proantocjanów (PAC), wyciąg z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium
macrocarpon) oraz witaminę C.
ProUro jest polecane:

dla osób, które aktywnie i świadomie dbają o zdrowie,
dla kobiet, które korzystają z basenów, sauny, jacuzzi,
polecany podczas wyjazdów, w tym wakacyjnych – przy zmianie miejsca pobytu,
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dla kobiet stosujących antykoncepcję, oraz w trakcie kuracji antybiotykowej.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie.
Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku ze względu na lepszą przyswajalność składników.
Należy popić co najmniej pół szklanki wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

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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