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APO-URO PLUS 30 kapsułek
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisAPO-URO PLUS 30 kapsułekApo-Uro Plus - suplement diety, który zawiera unikalną kompozycję 5 ekstraktów roślinnych o działaniu
wspomagającym na drogi moczowe dla młodzieży od 12 lat i dorosłych.Ekstrakty z liści pokrzywy, liści zielonej herbaty, korzenia
pietruszki i nasion dyni wspierają proces oddawania moczu i zawartych w nim produktów przemiany materii.Ekstrakt z nasion dyni
dodatkowo wpływa na funkcjonowanie prostaty u mężczyzn.Ekstrakt z liści zielonej herbaty zawiera przeciwutleniacze (EGCG- galusan
epigallokatechiny) chroniący komórki przed wolnymi rodnikami i wzmacniający odporność.Sposób użyciaMłodzież od 12 lat i dorośli: 1
kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody.W celu ułatwienia przyjęcia można otworzyć kapsułkę i zawarty w
niej proszek wymieszać z posiłkiem, np. z jogurtem.Składekstrakt z owoców żurawiny wieloowocowej, DER 20:1; żelatyna; ekstrakt z liści
pokrzywy zwyczajnej; DER 4:1; ekstrakt z liści zielonej herbaty; DER 5:1; ekstrakt z nasion dyni; DER 10:1; ekstrakt z korzenia pietruszki;
DER 10:1; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja wypełniająca: celuloza;
barwniki: Candurin Silver Fine, tlenki i wodorotlenki żelaza. Sk?adniki 1 kapsu?ka

Ekstrakt z ?urawiny wielkoowocowej (20:1)

w tym:

PAC*

400 mg

 

nie mniej ni? 36 mg

Ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej (4:1) 50 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1)

w tym:

EGCG**

45 mg

 

5 mg

Ekstrakt z nasion dyni (10:1) 45 mg

Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg
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*PAC - proantocyjanidyny**EGCG - galusan epigallokatechiny

ProducentDystrybutor:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa tel.: (22) 311 20 00e-mail:
office@aurovitas.pl
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