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Urohelp x 30 kaps
 

Cena: 27,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent KROTEX-POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z pokrzywy Urtica dioica L. DER 10:1, ekstrakt z żurawiny Vaccinium macrocarpon L., DER 150:1, standaryzowany na 50%
proantocyjanidyn , kwas L-askorbinowy (witamina C), celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu, żelatyna, dwutlenek tytanu, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza żółty, błękit patentowy, azorubina

Porcja produktu przeznaczona do spożycia w ciągu dnia:
1 kapsułka dziennie, co odpowiada 10800 mg żurawiny Vaccinium macrocarpon L. oraz 1000 mg pokrzywy Uritica dioica L.
Substancje aktywne
ekstrakt z pokrzywy,Urtica dioica L., DER 100,00 mg*
ekstrakt z żurawiny,Vaccinium macrocarpon L.,
DER 150:1,w tym 50% PAC 72,00mg*
kwas L-askorbinowy (witamina C) 40,00 mg (50%RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
8,8 g (30 kapsułek)

Charakterystyka
Składniki preparatu:

wpływają na zwiększenie dobowej ilości wydalanego moczu co ułatwia wypłukiwanie bakterii i utrudnia ich rozwój
zmniejszają przyczepność bakterii do ścianek dróg moczowych
wspomagają prawidłowy proces oddawania moczu
wpływają korzystnie na utrzymanie prawidłowej kondycji dróg moczowych
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, co odpowiada 10800 mg żurawiny Vaccinium macrocarpon L. oraz 1000 mg pokrzywy Uritica dioica L.

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

Producent
Krotex Pharm Sp.zo.o. Sp.k.
ul. Dostępna 56
01-490 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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