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Vigana żurawina sok 1000 ml
 

Cena: 47,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Soki

Producent NATURIKON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vigana Żurawina w postaci soku jest wyrobem na bazie żurawiny i korzenia pietruszki, który wspomaga
funkcjonowanie układu moczowego. Formuła suplementu diety pozbawiona jest dodatku cukru – w składzie znajdują się wyłącznie
naturalnie występujące cukry. Sok jest pasteryzowany i będzie dobrą opcją dla tych osób, które chcą wspomóc pracę swojego
organizmu. Na co jest Vigana Żurawina? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Naturikon jest chęć wspierania zdrowej
kondycji i prawidłowej pracy układu moczowego. W składzie suplementu diety znaleźć można sok z owoców żurawiny, który jest bogaty
w wiele związków aktywnych, w tym flawonoidy i antocyjany. Owoce żurawiny wspomagają utrzymanie prawidłowego pH moczu, a
dodatkowo przyczyniają się do zmniejszania przylegania bakterii do ścian układu moczowego, co wspomaga przeciwdziałanie
infekcjom. Dzięki zawartości ekstraktu z korzenia pietruszki dodatkowo suplement diety wspomaga działanie układu moczowego, w tym
między innymi funkcje wydalnicze nerek.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml suplementu diety Vigana Żurawina. W skład 50 ml produktu wchodzi 49,71 ml soku z owoców
żurawiny oraz 300 mg ekstraktu z korzenia pietruszki. Suplement diety Vigana Żurawina należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Vigana Żurawina to 50 ml soku dziennie, co
odpowiada 5 łyżkom suplementu diety w ciągu jednego dnia. Produkt najlepiej stosować przed posiłkiem. Ze względu na to, że
suplement diety bazuje na składnikach naturalnego pochodzenia, zalecane jest wstrząśnięcie jego butelką, zanim pacjent odmierzy
odpowiednią dawkę Vigana Żurawina. Nie należy przekraczać wskazanej dziennej dawki suplementu diety do spożycia. Suplement diety
Vigana Żurawina stosowany zgodnie z zaleceniami powinien wystarczyć na 20 dni suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien stosować sok Vigana Żurawina. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników.
W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem.
Jeżeli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, powinna skonsultować z lekarzem ewentualną potrzebę i bezpieczeństwo
stosowania produktu.

Suplement diety Vigana Żurawina nie może być traktowany przez pacjenta jako zamiennik zbilansowanych posiłków czy też zdrowego
trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Może być stosowany jako ich wzbogacenie, ale wyłącznie przy pilnowaniu
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rekomendowanego przez producenta dawkowania – nie zaleca się stosowania większych dawek produktu niż rekomendowane. Każdy
suplement diety bez wyjątku, w tym także Vigana Żurawina, wymaga przechowywania w taki sposób, aby pozostawał zabezpieczony
przed niekontrolowanym dostępem dzieci. Nieotwarty sok można przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając go przed
wilgocią i światłem. Po otwarciu soku suplement diety powinien być przechowywany w lodówce i należy spożyć go w czasie nie
dłuższym niż 3 tygodnie.

Składniki
Sok z owoców żurawiny (Vaccinum macrocarpon)*, ekstrakt z korzenia pietruszki (Petroselinum sativum)*.

Porcja dzienna (50 ml) zawiera:

300 mg* ekstraktu z korzenia pietruszki

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość netto: 1000 ml.

Charakterystyka
Vigana żurawina jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią naturalne sposoby dbania o swój organizm.

Owoce żurawiny - charakteryzuje duża różnorodność substancji biologicznie czynnych. Dzięki tym właściwościom sok z
owoców żurawiny wspiera utrzymanie odpowiedniego pH moczu.
Ekstrakt z korzenia pietruszki - wspiera działanie układu moczowego.
sok z owoców żurawiny :

bez dodatku cukru
pasteryzowany
zawiera naturalnie występujące cukry

Przeciwwskazania
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
50ml (5 łyżek) dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po
otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 21 dni.

Producent
Naturikon Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 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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