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UROPLUS 60 tabletek, Układ Moczowy
 

Cena: 27,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent UROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościUROPLUS 60 tabletekWspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego,Hamuje proces tworzenia się nowych
kamieni,Pomaga w eliminacji osadu i kamieni już powstałych,Działa przeciwzapalnie na drogi moczowe,Zmniejsza ból i
pieczenie,Ułatwia oddawanie moczu,Redukuję liczbę nawrotów infekcji,Działa moczopędnie, rozkurczowo i odkażająco na drogi
moczowe,Suplementy dla kobiet i mężczyzn,Wspomagająco w leczenia stanów zapalnych dróg moczowych.UroPlus jest to suplement
diety stosowany wspomagająco w nawracających zakażeniach układu moczowego (ZUM) i kamicy nerek. Ten naturalny preparat składa
się z unikalnej kompozycji pięciu ekstraktów roślinnych.Ten naturalny preparat wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
moczowego. Zawiera w swym składzie optymalną mieszankę pięciu ziół, które działają moczopędnie, rozkurczowo i odkażająco na drogi
moczowe. Ze względu na swój unikalny skład zaleca się jego regularne stosowanie w profilaktyce zakażeń układu moczowego oraz
kamicy nerek.Kamica nerekMechanizm działania preparatu UroPlus polega głównie na zwiększeniu diurezy (działanie moczopędne),
rozluźnieniu mięśniówki gładkiej układu moczowego (ułatwia wydalenie złogów), działaniu przeciwbólowym, antyoksydacyjnym,
wspomagającym metabolizm białek. Bardzo istotne jest także działanie przeciwbakteryjne w stanach zapalnych dróg moczowych, gdyż
sama obecność złogów sprzyja zakażeniu. Skuteczność UroPlus opiera się na długim okresie stosowania w zakażeniach układu
moczowego i w kamicy dróg moczowych.Zalecane spożyciedorośli, 1 tabletka 3 razy dziennie po posiłku popijając obficie
wodąWażnePrzechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym i zaciemnionym miejscu.SkładnikiTen naturalny preparat
roślinny zawiera ekstrakt z owoców żurawiny 100 mg, ekstrakt z korzenia lubczyku 40 mg, ekstrakt z liści borówki 40 mg, ekstrakt z
koszyczka rumianku 40 mg oraz ekstrakt z liści rozmarynu 40 mgEkstrakt z liści borówkiEkstrakt z liści borówki wykazuje działanie
antyseptyczne, ściągające i przeciwzapalne, dezaktywuje wolne rodniki.Korzeń lubczykaEkstrakt z korzenia lubczyku działa
moczopędnie, odkażająco i rozkurczowo. Dobowa ilość wydalanego moczu wzrasta nieznacznie, ale wyraźnie zwiększa się w nim
zawartość jonów chlorkowych, sodowych i potasowych oraz mocznika. Jest to najprawdopodobniej wynik przyspieszenia filtracji
kłębuszkowej oraz ułatwienia przepływu krwi przez naczynia krwionośne w nerkach.RumianekEkstrakt z koszyczka rumianku działa
przeciwzapalnie, rozkurczowo, moczopędnie i przeciwbakteryjnie.Ekstrakt z żurawinyEkstrakt z owoców żurawiny wspiera funkcje
wydalnicze nerek. Jej właściwości antyadhezyjne uniemożliwiają przyleganie bakterii E. coli do nabłonka dróg moczowych. W wyniku
czego bakterie te wypłukiwane są na zewnątrz wraz z moczem. Regularne stosowanie żurawiny amerykańskiej u pacjentów z
przewlekłym zakażeniem dróg moczowych skutecznie zabezpiecza układ moczowy przed nawracającymi infekcjami.Liści
rozmarynuEkstrakt z liści rozmarynu działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, odkażająco, bakteriostatycznie.ProducentUroPharma
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