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Urinal x 20 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Subst. wypełniająca- olej sojowy; sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej; subst. glazurująca- żelatyna, gliceryna;
Solidago virgaurea ekstrakt, emulgator- lecytyna sojowa; nośnik- wosk pszczeli- żółty, koncentrat soku z żurawiny; barwnik- tlenki i
wodorotlenki żelaza, cholekalcyferol

Zawartość w 1 kapsułce:

NutriCran® (Vaccinium macrocarpon) 200,0mg*
Solidago Virgaurea ekstrakt 20,0mg*

(koncentracja 10:1, odpowiednik min. 200mg* rośliny)
CystiCran® (Vaccinium macrocarpon) 3,0mg*
Witamina D 1,7µg (34% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 kapsułek (zawartość netto: 20 x 735mg)
zawartość netto opakowania: 14,7 g

Charakterystyka
Urinal® zawiera unikalną kompozycję dwóch aktywnych składników: NutriCran® – sproszkowanego koncentratu soku z żurawiny
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) i CystiCran® – wysokoskoncentrowanego wyciągu z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium
macrocarpon), ekstraktu z Solidago virguarea (nawłoć pospolita) i witaminy D.
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Nie stosować u osób uczulonych na produkty pszczele.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę żelową dziennie, maksymalna zalecana porcja to 3 kapsułki żelowe dziennie

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

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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