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Uroxill x 20 kaps
 

Cena: 1,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent LABOR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) zawierający 50% witaminy C – 120 mg; ekstrakt z liści pietruszki zwyczajnej (Petroselinum
crispum); składnik otoczki: żelatyna; ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), zawierający 40%
proantocyjanidyn (PAC); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis),
zawierający 15% kwasu ursolowego; mieszanina bakterii probiotycznych (min 5x10¹⁰ CFU*/g): Lactobacillus acidophilus 15%,
Lactobacillus rhamnosus 35%, skrobia kukurydziana 50%; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, talk, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych.

składnik odżywczy

zawartość 1 kapsułki RWS**
Witamina C 60 mg 75%
Ekstrakt z liści pietruszki zwyczajnej 100 mg –
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej 40% PAC 90 mg –
Ekstrakt z liści szałwii lekarskiej 15% kw. ursolowego 22,5 mg –
Mieszanina bakterii probiotycznych Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus rhamnosus (min 5x10¹⁰ CFU*/g): 20 mg –
* CFU – z ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka)

** referencyjna wartość spożycia

Masa netto
10 g

Charakterystyka

Suplement diety w formie kapsułek, zawierający naturalną witaminę C (z owoców dzikiej róży), która pomaga w funkcjonowaniu
układu odpornościowego.
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Produkt zawiera substancje takie jak: naturalne ekstrakty z pietruszki zwyczajnej, żurawiny wielkoowocowej oraz szałwii
lekarskiej a także bakterie kwasu mlekowego.
Polecany jest szczególnie dla osób podatnych na infekcje dróg moczowych.
Może być stosowany podczas antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować doustnie 2 kapsułki dziennie, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Farmaceutyczno - Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor
ul. Długosza 49,
51-162 Wrocław

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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