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URINAL JUNIOR płyn doustny 120 ml
 

Cena: 18,30 PLN

Opis słownikowy

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościURINAL JUNIOR płyn doustny 120 mlUrinal junior - suplement diety w trosce o zdrowy układ moczowy u dzieci powyżej 3
roku życia.smak truskawkowy.Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) wspiera układ moczowy przed
powstawaniem bakterii.Ekstrakt z liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula) wspiera funkcję wydalniczą nerek co w konsekwencji
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.D-mannoza podlega wchłanianiu w praktycznie niezmienionej postaci,
dzięki temu dostaje się do moczu w aktywnej formie; wykazuje powinowactwo do bakterii, które mogą powodować problemy z układem
moczowym.Biotyna wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.Cynk wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.Zalecane spożycieDzieci powyżej 3 roku życia: 10 mlRekomenduje się stosowanie produktu nieprzerwanie
przez 12 dni, celem lepszego efektu wspomagania fizjologicznego funkcjonowania układu moczowego.WażneNie należy spożywać w
przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny
skonsultować się z lekarzem.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chronić od światła i wilgoci.Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikisyrop glukozowo – fruktozowy, ekstrakt z liści brzozy brodawkowatej
(Betula pendula), ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, d-
mannoza, aromat truskawkowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, substancja zagęszczająca: guma ksantynowa, mleczan
cynku, d-biotyna.

 

Sk?adniki 10 ml % RWS*

CystiCran - ekstrakt z owoców ?urawiny
wielkoowocowej (Vaccinium
macrocarpon),

zawiera proantocyjanidyny (40%)

90 mg

36 mg

---

---
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Ekstrakt z li?ci brzozy brodawkowatej
(DER 10:1)

200 mg ---

D-mannoza 50 mg ---

Cynk 1,5 mg 15%

Biotyna 15 µg 30%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
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