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Urocal SD x 40 tabl
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent PHARMNEW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z owoców cytryny (Citrus limonum L.), substancja wypełniająca: fosfran diwapniowy, wyciąg z korzenia szparaga białego
(Asparagus officinalis L.), stabilizator: poliwinylopirolidon, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z korzenia
szparaga dzikiego (Asparagus racemosus L.), sproszkowany korzeń pochrzynu chińskiego (Dioscorea opposita Thunb.), substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

2 tabletki zawierają:

wyciąg z owocu cytryny 1065mg*
wyciąg z korzenia szparaga białego 130mg*
wyciąg z korzenia szparaga dzikiego 50mg*
sproszkowany korzeń pochrzynu chińskiego 50mg*
witamina B6 6mg (429% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość: 40 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych dbających o drogi moczowe. Zawarty w nim wyciąg ze szparaga dzikiego korzystnie
wpływa na zdrowie nerek. Poza tym wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowo-płciowego, w tym gruczołu krokowego u
mężczyzn. Wyciąg z korzenia szparaga białego wspomaga funkcje wydalnicze nerek oraz prawidłowy przepływ moczu.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Pharmnew Sp. z o.o.,
Al.Jerzego Waszyngtona 146
04-076 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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