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Urinal Intensiv 20 tabl.
 

Cena: 21,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Urinal Intensiv - suplement diety z żurawiną. Tabletki Urinal Intensiv zawierają w swym składzie aktywny składnik Cysti-Cran - wysoko
skoncentrowany wyciąg z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon). .

Działanie i zastosowanie:
Urinal Intensiv jest suplementem diety stosowanym wspomagająco w leczeniu zakażeń układu moczowego. Korzystny wpływ na układ
moczowy pozwala łagodzić objawy towarzyszące infekcjom układu moczowego. Urinal Intensiv nie zastąpi antybiotyku. Preparat
korzystnie oddziałuje na parametry moczu w czasie infekcji układu moczowego. Urinal® Intensiv zawiera innowacyjny aktywny składnik
CystiCran®, pozyskiwany z wyciągu z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) w procesie zaawansowanej i opatentowanej
technologii, umożliwiającej uzyskanie wysokiej i jednakowej zawartości proantocyjanidyn (PAC) z żurawiny. Testy in vitro wykazują
korzystny wpływ żurawiny na właściwości moczu objawiający się zmniejszonym przyleganiem bakterii E. coli do ścian naczynia i
śluzówki pęcherza moczowego. Owoce żurawiny są bogatym źródłem flawonoidów, związków fenolowych i naturalnych
antyoksydantów. Proantocyjanidyny (PAC) powlekają śluzówkę cienką warstwą oraz oblepiają bakterie chorobotwórcze, dzięki czemu
utrudniają im przyleganie do błon śluzowych. PAC wspomagają obniżanie pH moczu, co czyni środowisko układu moczowego mniej
przyjaznym dla rozwoju mikroflory chorobotwórczej.

Skład:
Jedna tabletka zawiera:
ekstrakt odpowiadający około 4,2 kg (według producenta 423 000 mg) żurawiny wielkoowocowej.

Stosowanie:
Producent suplementu Urinal intensiv zaleca przyjmowanie jednej tabletki dziennie popijając odpowiednią ilością płynów. Urinal Intensiv
może być stosowany w czasie antybiotykoterapii.

Ostrzeżenia:
Urinal Intensiv tak jak każdy inny suplement diety nie powinien być stosowany w czasie ciąży bez uzgodnienia z lekarzem. Przyjmowanie
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preparatu przez kobiety karmiące powinno być skonsultowane z lekarzem.

Zawartość opakowania:
Jedno opakowanie zawiera 20 tabletek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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