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OLIMP ŻURAWINA URO-COMPLEX 15 kapsułek
 

Cena: 20,80 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Olimp Żurawina URO-COMPLEX® - naturalna ochrona dla Twojego układu moczowego, innowacyjny suplement diety zawierający
wysokoskoncentrowany (100:1) i standaryzowany na 10%-ową zawartość proantocyjanidyn (PAC) ekstrakt owoców żurawiny
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon),  wzbogacony dodatkowo w kompleks ekstraktów roślinnych, których substancje aktywne
korzystnie oddziałują na funkcjonowanie układu moczowego. Ta unikalna kompozycja zawiera starannie wyselekcjonowane,
standaryzowane na zawartość składników aktywnych ekstrakty roślinne dobrane tak, aby wykorzystać synergię ich działania dając
wspólny dobroczynny efekt na kondycję układu moczowego. 

Działanie 

Dlaczego żurawina wywiera korzystny wpływ na drogi moczowe? Owoce żurawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon) od wieków
stosowane były przez rdzennych mieszkańców Ameryki jako środek wspomagający przy problemach z układem moczowym i nerkami.
Już od XVII wieku naukowcy zgłębiają wiedzę dotyczącą prozdrowotnych właściwości tej rośliny. W czasach gdy nie było jeszcze
antybiotyków, żurawina była tradycyjnym środkiem stosowanym we wspomaganiu leczenia infekcji dróg moczowych. Problemy te są
powszechnie obecne na co dzień, średnio jedna na pięć kobiet skarży się na incydentalne zakażenia dróg moczowych, z czego u około
3% schorzenia te mają charakter powracający. W USA około 11 milionów pacjentów rocznie stosuje antybiotyki w leczeniu  infekcji dróg
moczowych, niestety działają one niespecyficznie i ogólnoustrojowo osłabiając przy tym ogólną odporność i niszcząc przyjazne dla
organizmu szczepy bakterii probiotycznych. Jak w naturalny sposób można zapobiegać infekcjom i problemom z drogami moczowymi?
Można uzupełnić swoją codzienną zrównoważoną dietę o żurawinę. Owoce tej rośliny zawierają aktywne biologicznie proantocyjanidyny
(PAC). Są to związki z grupy flawonoidów, utrudniające bakteriom chorobotwórczym przyleganie do komórek nabłonka ścian dróg
moczowych, co uniemożliwia im namnażanie się, jednocześnie zwiększając ich usuwanie wraz z moczem. Bardzo często winę za
dokuczliwości układu moczowego ponoszą pałeczki Escherichia coli oraz inne gram ujemne patogeny, powszechnie występujące w
takich miejscach jak baseny, kąpieliska, toalety czy prysznice. Proantocyjanidyny żurawiny utrudniają im osiedlanie się w układzie
moczowym, co może zmniejszać ryzyko występowania infekcji. Żurawina obniża również pH moczu, co czyni środowisko układu
moczowego mniej dostępnym dla rozwoju chorobotwórczej mikroflory. Uzupełnianie zrównoważonej diety w zawierającą
proantocyjanidyny żurawinę może korzystnie wpłynąć na układ moczowy, pomaga w utrzymaniu jego właściwej kondycji, może
oczyszczać drogi moczowe ze szkodliwych mikroorganizmów, zmniejszając w ten sposób jego podatność na infekcje. Żurawina URO-
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COMPLEX® to jedyny preparat na rynku zawierający ekstrakt żurawiny wielkoowocowej, który jest wysokoskoncentrowany (100:1) i
jednocześnie standaryzowany na 10% zawartość proantocyjanidyn (PAC). Dlatego jedna kapsułka odpowiada 36 g świeżych owoców
żurawiny (pół filiżanki) i zarazem zawiera aż 36 mg PAC. Jest to dzienna porcja o udowodnionej w badaniach naukowych skuteczności
działania. Dlatego wystarczy tylko 1 kapsułka dziennie, jako uzupełnienie normalnej diety. Jakość gwarantowana! Zawartość substancji
aktywnych w produkcie gotowym i surowcach podlega ciągłej, ścisłej kontroli. Dwukrotna analiza ekstraktu żurawiny najdokładniejszą
metodą HPLC daje pewność, że każda kapsułka produktu gotowego zawiera zawsze 36 mg PAC (proantocyjanidyn)! Jakie dodatkowe
składniki dobroczynnie wpływające na układ moczowy zawiera Żurawina URO-COMPLEX®? W odróżnieniu od większości dostępnych
na rynku preparatów Żurawina URO-COMPLEX® zawiera ekstrakty aż 5 roślin, których składniki aktywne wspomagają funkcjonowanie
dróg moczowych. Oprócz bogatego w proantocyjanidyny (PAC) ekstraktu żurawiny wielkoowocowej (standaryzowanego na 10%-wą
zawartość proantycyjanidyn) preparat zawiera ekstrakt skrzypu polnego (standaryzowany na 7%-wą zawartość krzemionki), zielonej
herbaty (standaryzowany na 55%-wą zawartość galusanu epigallokatechiny), owsa zwyczajnego (standaryzowanego na 7%-wą
zawartość flawonoidów) i pokrzywy zwyczajnej. Jedna kapsułka preparatu dostarcza aż 36 mg PAC i dodatkowo kompleks roślinnych
składników aktywnych. Zawarte w preparacie substancje czynne wzajemnie uzupełniają się w działaniu, dbając o kondycję układu
moczowego. Zawarte w skrzypie i owsie flawonoidy wspomagają rozkurcz mięśni gładkich dróg moczowych, ułatwiając oddawanie
moczu, łagodząc związane z tym dolegliwości. Galusan epigallokatechiny (EGCG), pochodzący z ekstraktu zielonej herbaty, jest
naturalnym antyoksydantem, pomagającym oczyszczać organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii, w tym toksycznych
wolnych rodników. Powstają one w wyniku zachwiania równowagi biochemicznej organizmu (homeostazy), np. w skutek zaburzeń
funkcjonalności układu moczowego spowodowanych przez bakterie. EGCG intensyfikuje jednocześnie przemianę materii, wspomaga
oczyszczanie organizmu. Rozpuszczalna krzemionka, występująca w skrzypie polnym, pokrzywie i owsie, pełni funkcję naturalnego
koloidu osłaniającego błony śluzowe dróg moczowych i łagodzącego problemy związane z oddawaniem moczu. Może ona zapobiegać
tworzeniu się kamieni w układzie moczowym. Skrzyp  polny i pokrzywa zwyczajna mają lekkie działanie diuretyczne, działają
oczyszczająco na drogi moczowe. Szczególnie zalecane kobietom w okresie menstruacji, przed którą następuje duża retencja
(zatrzymywanie) płynów w organizmie. 

Wskazania 

Suplement polecany jest osobom narażonym na działanie mikroorganizmów wywołujących infekcje układu moczowego –
korzystającym z basenów, saun, publicznych pryszniców, w okresie okołooperacyjnym, w stanie obniżonej odporności (okres jesienno-
zimowy), aktywnym seksualnie, w szczególności kobietom, u których częstotliwość występowania problemów z układem moczowym
jest najwyższa. 

Dawkowanie 

1 kapsułka raz dziennie w trakcie posiłku popijając wodą lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Skład

Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt skrzypu polnego (Equistum arvense L.), ekstrakt z
zielonej herbaty (Camelia sinensis L.), ekstrakt pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.),
celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, żelatyna – otoczka
kapsułki. 

Substancje aktywne 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka

Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (10% PAC) 360 mg

w tym: proantocyjanidyny (PAC) 36 mg

Ekstrakt skrzypu polnego (7% krzemionki) 75 mg 

Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 50 mg

Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej 25 mg
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Ekstrakt owsa zwyczajnego (7% flawonoidów) 25 mg
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