
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

URINAL 60 kapsułek
 

Cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościURINAL 60 kapsułekzawiera wyjątkową kompozycję sproszkowanego koncentratu soku z żurawiny (Vaccinium
macrocarpon), wysokoskoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon) – ExocyanTM, ekstraktu z nawłoci
pospolitej (Solidago virgaurea) oraz witaminy D.Dlaczego ekstrakt z żurawiny jest tak wyjątkowy?Żurawina jest bogatym źródłem
bioflawonoidów, związków fenolowych oraz innych naturalnych substancji. Urinal® zawiera sproszkowany koncentrat soku z żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) oraz unikalny ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) ExocyanTM.Ilość
ekstraktu z owoców żurawiny oraz sproszkowanego koncentratu soku z żurawiny w maksymalnej dziennej porcji (3 kapsułki) odpowiada
9,6 mg proantocyjanidyn.Dlaczego nawłoć pospolita jest tak dobroczynna?Solidago virgaurea (nawłoć pospolita) pochodzi z Europy.
Roślina ta jest stosowana (między innymi), aby utrzymać zdrowy pęcherz i dolne drogimoczowe. Przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu moczowego (eliminowania moczu).Dlaczego witamina D jest istotna?Witamina D to witamina rozpuszczalna w
tłuszczach, która odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
systemu odpornościowego. Ponadto, wpływa na prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, dzięki czemu ma korzystny wpływ na kości i
zęby. Witamina D przyczynia się także do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni.Działanie:• Nawłoć pospolita przyczynia się
do prawidłowego funkcjonowania układumoczowego• Nawłoć pospolita pomaga utrzymać zdrowy układ moczowy, czyli m.in. zdrowe
nerki i pęcherz moczowy• Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowegoZalecane spożycie1-3 żelowe
kapsułki.kapsułkę należy połknąć i popić szklanką wody, maksymalna zalecana porcja to3 kapsułki żelowe dziennie.WażneNie należy
podawać produktu dzieciom poniżej12. roku życia oraz osobom wrażliwym na produkty pszczele! Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Składnikiolej sojowy, sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej 
(Vaccinium macrocarpon), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej rośliny) (Solidago
virgaurea), przeciwutleniacz: lecytyna sojowa; substancja glazurująca: wosk pszczeli żółty; ExocyanTM ekstrakt z owoców żurawiny
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon),barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; cholekalcyferol (witamina D).Skład zalecanej dziennej
porcji do spożycia:Składniki: 1 kaps. 3 kaps.Sproszkowany koncentrat soku 200,0 mg 600,0 mgz żurawiny (Vaccinium
macrocarpon)zawiera proantocyjanidyny (1%) 2,0 mg 6,0 mgEkstrakt z nawłoci 20,0 mg 60,0 mgpospolitej (z całej rośliny)(Solidago
virgaurea) DER 10:1ExocyanTM ekstrakt z owoców żurawiny 3,0 mg 9,0 mg(Vaccinium macrocarpon) DER 115:1zawiera
proantocyjanidyny (40%) 1,2 mg 3,6 mgWitamina D 1,7 μg 5,1 μg(34% RWS*) (102% RWS*)*Referencyjna Wartość
SpożyciaProducentProducent: Idelyn s.r.o.,Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,Republika CzeskaDystrybutor: Walmark Sp. z o.o.,ul. Teatralna
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