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Żuravit forte x 60 kaps
 

Cena: 36,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żuravit Forte to suplement diety w formie kapsułek, który wyróżnia się zawartością wysoko skoncentrowanego ekstraktu z owoców
żurawiny wielkoowocowej. Ekstrakt CYSTICRAN® 40 jest standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC). Oprócz tego w
składzie znajduje się ekstrakt z liści pokrzywy i ziela skrzypu polnego. Ta dwuskładnikowa komponenta moczopędna wspomaga
właściwe funkcjonowanie układu moczowego i przyczynia się do zwiększenia wydalania wody poprzez nasilenie diurezy. Wspomaga
przy tym funkcje wydalnicze nerek. Suplement diety należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody. Żuravit Forte
może być stosowany w przypadku dolegliwości, które pojawiają się przy zapaleniu lub nawracających infekcjach dróg moczowych.
Dzięki substancjom aktywnym, które znajdują się w owocach żurawiny, ma on dobroczynny wpływ na układ moczowy. Dzięki
zwiększonemu wydalaniu wody z organizmu możliwe jest ograniczenie przylegania bakterii do nabłonka dróg moczowych.

Zakażenie układu moczowego jest spowodowane obecnością bakterii w moczu. Na ich pojawienie się narażone są szczególnie
niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby, które doznały uszkodzenia rdzenia kręgowego, poddawane cewnikowaniu pęcherza
moczowego, cierpiące na cukrzycę, stwardnienie rozsiane, nabyte niedobory odporności lub osoby, u których występują wady układu
moczowego. Spożywanie soku z żurawiny stanowi jeden z naturalnych sposobów na złagodzenie objawów zakażenia układu
moczowego. Większa skłonność do wystąpienia zakażenia występuje u kobiet po okresie dojrzewania. Niejednokrotnie wystarczy do
tego zbyt długie siedzenie na zimnej powierzchni czy dłuższe przebywanie w mokrym stroju kąpielowym. W efekcie może pojawić się
nieprzyjemne pieczenie, ból i parcie na mocz. Gdy pęcherz moczowy oraz nerki są osłabione, bakterie mogą łatwiej się rozmnażać.
Zakażenie polega na zapaleniu tkanki, która wyściela drogi moczowe. W przypadku zapalenia dolnych dróg moczowych mówimy o
zapaleniu cewki lub zapaleniu pęcherza moczowego. Z kolei gdy dojdzie do zapalenia górnych dróg moczowych, dotyczy ono miedniczki
nerkowej.

Jedną z najczęstszych przyczyn zakażenia jest bakteria Escherichia coli, która może przeniknąć do dróg moczowych z odbytu. Jest ona
nazywana pałeczką kałową ze względu na jej występowanie w jelicie grubym. W rzadkich przypadkach jest w stanie przedostać się
nawet do obu nerek. Ryzyko zakażenia tą bakterią dotyczy przede wszystkim kobiet w wieku rozrodczym. Escherichia coli jest w stanie
stosunkowo szybko rozmnażać się w cewce i pęcherzu, powodując zapalenie tkanki. Objawem, który zazwyczaj pojawia się na samym
początku, jest silne parcie na mocz. Jednocześnie jego ilość po wydaleniu jest niewielka, a sam proces oddawania moczu wywołuje
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pieczenie oraz ból. W moczu może również pojawić się krew. Żuravit Forte jako suplement diety może być stosowany profilaktycznie,
zwłaszcza przez osoby, które często zmagają się z dolegliwościami pęcherza.

Zwiększona częstotliwość występowania zakażenia u kobiet wynika z krótszej niż u mężczyzn cewki moczowej oraz niewielkiej
odległości między odbytem a ujściem cewki. Ryzyko zakażenia wzrasta również w związku z aktywnością seksualną oraz stosowaniem
środków plemnikobójczych – szczególnie gdy zostanie to połączone z krążkiem pochwowym lub kapturkiem naszyjkowym. To z kolei
powoduje, że wiele kobiet zmaga się z zakażeniem nawet kilka razy w ciągu roku, co obniża ich komfort życia. Jeśli wina nie leży po
stronie nieprawidłowości w obrębie układu moczowego, należy ograniczyć czynniki ryzyka. W celach profilaktycznych warto stosować
suplement diety Żuravit Forte, a oprócz tego zadbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów (przynajmniej 1,5 l na dobę). Zaleca się
ponadto wypicie dodatkowej szklanki płynu przed stosunkiem seksualnym i unikanie sytuacji, gdy odwlekamy oddanie moczu po
wystąpieniu potrzeby. Zalecane jest też oddanie moczu po stosunku płciowym. Ważnym elementem ograniczającym ryzyko zakażenia
jest codzienne mycie narządów płciowych oraz podcieranie się w kierunku od przodu do tyłu.

Opis
Postać kapsułki twarde
Przekaz marketingowy żUravit ® FORTE

SKONCENTROWANY NA DROGACH MOCZOWYCH*

EFEKT DIURETYCZNY*

ext. Urtica dioica, ext. Equisetum arvense

Opis produktu / przeznaczenie Suplement diety ŻURAVIT® FORTE oprócz wysoko skoncentrowanego ekstraktu CYSTICRAN® 40 z
owoców żurawiny wielkoowocowej, standaryzowanego na zawartość proantocyjanidyn (PAC), ZAWIERA DWUSKŁADNIKOWĄ
KOMPONENTĘ MOCZOPĘDNĄ Z EKSTRAKTÓW Z LIŚCIA POKRZYWY I ZIELA SKRZYPU POLNEGO.

Liść pokrzywy Urtica dioica*:

WSPIERA PROCES PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA UKŁADU MOCZOWEGO

NASILA DIUREZĘ, PRZEZ CO ZWIĘKSZA WYDALANIE WODY

Ziele skrzypu Equisetum arvense*:

WSPIERA FUNKCJE WYDALNICZE NEREK

Składniki SKŁADNIKI: ekstrakt z liścia pokrzywy (31,65%); żelatyna; ekstrakt z ziela skrzypu polnego (22,78%); skrobia kukurydziana;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt CYSTICRAN® 40 z owoców
żurawiny wielkoowocowej (0,36%); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu.

  SKŁADNIKI   1 kapsułka (316 mg)

  (zalecana dzienna porcja)  

  Ekstrakt z liścia pokrzywy Urtica dioica 100 mg

  Ekstrakt z ziela skrzypu polnego Equisetum arvense   72 mg

  Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej

  Vaccinium macrocarpon, standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn  (nie mniej niż 40% PAC)
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1,15 mg

  *ilość ekstraktu
Zalecane dzienne spożycie ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka raz dziennie.
Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 kapsułki dziennie.

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 25℃, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Dostępne wielkości opakowań 60 kapsułek

Składniki
Cranberry Extract, Horsetail Extract, Hydroxypropyl Chitosan, Methylsulfonylmethane, Nettle

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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