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Uragin x 30 tabl
 

Cena: 21,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent PHARMACY LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), suchy ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (Vacciuium macrocarpon), witamina C
(kwas L-askorbinowy), suchy ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense), skrobia ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć
(dwutlenek krzemu), substancja przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczowego – stearynian magnezu), substancja
utrzymująca wilgoć (talk).

1 tabletka zawiera

Suchy ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 250 mg (1000 mg zawarte w postaci ekstraktu) - RWS
nieustalone
Suchy ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense) 100 mg (400 mg zawarte w postaci ekstraktu) - RWS nieustalone
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 50 mg - 62,5% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
opakowanie zawiera 30 tabletek (13,5 g)

Charakterystyka

URAGIN zalecany jest dla osób pragnących zadbać o odporność organizmu i prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
URAGIN to suplement diety będący źródłem witaminy C oraz ekstraktu z żurawiny i skrzypu polnego. Zawarta w preparacie
witamina C chroni organizm przed stresem oksydacyjnym, a dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Skrzyp polny pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego. Dodatkowo witamina C wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zachowanie prawidłowej odporności organizmu jest niezbędne do
utrzymania zdrowia dróg moczowych.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu.

Producent
PHARMACY Laboratories, ul. Wisełki 57, 04-830 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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