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JASNUM URO 60 kapsułek
 

Cena: 42,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  
    
Menopauza to nie pauza  

   

  
  Dla kogo? Dlaczego Jasnum URO? Skład Szczegóły produktu  

  

Dla kogo? 
  

Zmiany hormonalne występujące w okresie menopauzy często powodują:

  
  osłabienie mięśnidna miednicy  

  zmniejszenie kontrolioddawania moczu  
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  Dlaczego Jasnum uro? 
  

Jasnum uro to kompozycja starannie dobranych ekstraktów roślinnych i witamin

  wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym odpowiedzialnych za oddawanie moczu 1,4 wspiera prawidłowe funkcjonowanie
pęcherza 1,2 wzmacnia mięśnie dna miednicy1 chroni i wspomaga zdrową tkankę piersi w okresie starzenia1 wspomaga prawidłową
diurezę3 pomaga przeciwdziałać starzeniu się komórek3  

  Len Wyciąg z dyni Ekstrakt ze skrzypu Witamina D  

 

  
  
  
  
   

  Bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.  

  
   

  Bezpieczeństwo i działanie składników potwierdzone w badaniach naukowych.  

 

   

 

Skład 
  Czysty skład1 
  
  
   

  Ekstrakt z lnu zwyczajnego 

  ma właściwości estrogenne, wpływa na zdrowie pęcherza i prawidłowe oddawanie moczu, pomaga wzmocnić mięśnie dna miednicy,
wspomaga trawienie, pomagakontrolować apetyt i utrzymać wagę.  

 

  
   

  Ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej 

  wspomaga utrzymanie dobrej funkcji pęcherza, pomaga zmniejszyć potrzebę wielokrotnego oddawania moczu, działa korzystnie
na układ moczowo-płciowy.  
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  Ekstrakt z ziela skrzypu polnego 

  poprawia kondycje skóry, włosów i paznokci, wspomagafunkcje wydalnicze nerek, wpływa na naturalny relaks.  

 

1. bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia

  
  
  
   

  Witamina D 

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, wspiera funkcjonowanie
mięśni.  

 

 

  Sprawdź również 
  
  Zobacz pozostałeprodukty 

Poznaj preparaty Jasnum i wybierzwariant najlepszy dla siebie.

  SPRAWDŹ ➞  

  SPRAWDŹ ➞  

 

Szczegóły produktu 
  
    
  Skład  

  Jak stosować  

  Przechowywanie  

  Ostrzeżenia i inne informacje  
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ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) standaryzowany na 20% lignanów, ekstrakt z ziela skrzypu polnego
(Equisetum arvense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), kwas L-
askorbinowy, cholekalcyferol.

  

dorośli - 2 kapsułki dziennie

  

w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem. 

  

nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Osoby z chorobami serca
i nerek przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. 

 

  
  USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  

   

  SUPLEMENT DIETY  
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Galeria
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