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Urinal Intensiv tabletki 20 sztuk
 

Cena: 23,37 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Tabletki Urinal® INTENSIV o ulepszonej formule zawierają trzy substancje – CystiCran® wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców
żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt z ziela nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea) i witaminę D.

 

ZASTOSOWANIE:

Żurawina jest bogatym źródłem bioflawonoidów, związków fenolowych i innych naturalnych substancji. Ilość ekstraktu tylko w jednej
tabletce odpowiada minimalnie 423 000 mg owoców żurawiny. Urinal® INTENSIV zawiera gwarantowaną ilość proantocyjanidyn (PAC),
a wyjątkowa technologia przetwarzania żurawiny w postaci ekstraktu CystiCran® gwarantuje wysoką jakość i odpowiednią zawartość
substancji aktywnych.

Nawłoć pospolita przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu moczowego (eliminowania moczu)

Nawłoć pospolita pomaga utrzymać zdrowy pęcherz i dolne drogi moczowe

Witamina D wspiera normalne funkcjonowanie systemu odpornościowego

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dzienni

SKŁAD:

 substancje przeciwzbrylające: celuloza, węglan wapnia,  dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk; sproszkowany
ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej, sproszkowany ekstrakt z ziela Solidago virgaurea; stabilizatory: karboksymetyloceluloza,
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; koncentraty (cytryna, czarna porzeczka, rzodkiew), barwnik: dwutlenek tytanu,
cholecalcyferol, olej z nasion bawełny.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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