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Urointima żurawinactive Max x 6 kaps
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Nośnik: olej sojowy, standaryzowany ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon A.), żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, standaryzowany ekstrakt z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.), kwas L-askorbinowy, substancja
zagęszczająca: wosk pszczeli, emulgator: lecytyna sojowa, barwniki: czarny tlenek żelaza, czerwony tlenek żelaza, koszenila.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 18,90 kJ/4,50 kcal
Białko 0,12 g
Węglowodany 0,28 g
Tłuszcz 0,34 g
Ekstrakt z żurawiny 180 mg
w tym PAC 72 mg
Ekstrakt z szałwii lekarskiej 50 mg
Witamina C 40 mg (50% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 6 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

UROintima ŻurawinActive MAX™ to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Swoje aktywne
działanie UROintima ŻurawinActive MAX™ zawdzięcza wysokiej dawce proantocyjanidyn (72 mg PAC) typu A, zawartych w
standaryzowanym ekstrakcie z żurawiny wielkoowocowej.

UROintima ŻurawinActive MAX™.
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Działanie żurawiny wzmacnia ekstrakt z liści szałwii - URSOLIA®, który jest źródłem bioaktywnego kwasu ursolowego,
posiadającego szerokie spektrum działania na organizm człowieka, w tym na układ moczowy. URSOLIA® osiąga maksymalne
stężenie we krwi już po 1 godzinie od podania, przez co bardzo szybko zaczyna wspierać naturalne mechanizmy obronne
komórek.
By zmaksymalizować działanie, skład preparatu ŻurawinActive MAX™ dopełnia witamina C, która pozwala na obniżenie pH
moczu, wywierając korzystny wpływ na zdrowie układu moczowego. Dodatkowo witamina C wspiera układ odpornościowy
podczas infekcji.

Wskazania

Do dietetycznego postępowania w zakażeniach dolnych dróg moczowych.
Może być stosowany z furaginą i antybiotykami.
Podczas stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów (2-2,5 litra dziennie), celem utrzymania
odpowiedniego przepływu moczu, który przyspiesza mechaniczną eliminację bakterii z dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie przez 6 dni.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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