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Urinal x 60 kaps
 

Cena: 26,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Urinal to wyjątkowe połączenie sproszkowanego koncentratu soku z żurawiny, wysokoskoncentrowanego ekstraktu z żurawiny Exocyan,
witaminy D oraz ekstraktu z nawłoci

Działanie:

Nawłoć pospolita przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu moczowego
Nawłoć pospolita pomaga utrzymać zdrowy układ moczowy, czyli m.in. zdrowe nerki i pęcherz moczowy
Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Cechy

2 miesiące stosowania
wysoka zawartość skoncentrowanej żurawiny
składniki aktywne w 100% naturalnego pochodzenia

Składniki
olej <span style='font-weight: bold;'>sojowy</span>, sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium
macrocarpon), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej rośliny) (Solidago virgaurea),
przeciwutleniacz: lecytyna <span style='font-weight: bold;'>sojowa</span>, substancja glazurująca: wosk <span style='font-weight:
bold;'>pszczeli</span> żółty, Exocyan ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium pacrocarpon), barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, cholekalcyferol (witamina D)

Wartości odżywcze 1 kapsułka 3 kapsułki
Skład zalecanej dziennej porcji do
spożycia: Składniki:
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1 kapsułka 3 kapsułki
Sproszkowany koncentrat soku z
żurawiny (Vaccinium macrocarpon)

200,0 mg 600,0 mg

zawiera proantocyjanidy (1 %) 2,0 mg 6,0 mg
Ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej
rośłiny) (Solidago virgaurea) DER 10:1

20,0 mg 60,0 mg

Exocyan ekstrakt z owoców żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) DER 115:1

3,0 mg 9,0 mg

zawiera proantocyjanidyny (40 %) 1,2 mg 3,6 mg
Witamina D 1,7 μg (34 % RWS*) 5,1 μg (102 % RWS*)
*Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-3 żelowe kapsułki.

Sposób użycia: kapsułkę należy połknąć i popić szklanką wody, maksymalna zalecana porcja to 3 kapsułki żelowe dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać: w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 12. roku życia oraz osobom wrażliwym na produkty pszczele! Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
46,2

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.
 

Galeria
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