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Żuravit 36 kaps
 

Cena: 24,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 36 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Owoce ?urawiny zapobiegaj? infekcjom dróg moczowych powoduj?c, ?e do ?cian p?cherza
i cewki moczowej nie przywieraj? bakterie Escherichia coli. Cytryniany, które zawiera
?urawina ograniczaj? tworzenie si? z?ogów wapniowych w nerkach, a te, które ju? istniej?
pomagaj? rozpuszcza?.

 

ZASTOSOWANIE: Uzupe?nienie diety w sk?adniki wspomagaj?ce prawid?owe
funkcjonowanie dróg moczowych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPO?YCIA: Doustnie, 1 kapsu?ka trzy razy na dob? przez
pierwsze trzy dni, a nast?pnie 1 kapsu?k? jeden raz dziennie.

1 kapsu?ka zawiera:
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220 mg skoncentrowanego ekstraktu z owoców
?urawiny wielkoowocowej (25:1), co odpowiada
5500 mg owocu ?urawiny.

  

SK?AD: no?nik - olej ro?linny , ekstrakt z ?urawiny wielkoowocowej [25:1] (26,2 %),
?elatyna wieprzowa, stabilizator - gliceryna, emulgator - lecytyna sojowa, przeciwutleniacz
- kwas askorbinowy, no?nik - dwutlenek krzemu koloidalny, barwniki (dwutlenek tytanu,
tlenek ?elaza czerwony).

  

Zawarto?? 100
g

3 kapsu?ki po
840mg

1 kapsu?ka po
840mg

Ekstrakt z ?urawiny wielkoowocowej
(25:1)

26,2
g

660 mg 220 mg

Produkt nie powinien by? spo?ywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze
sk?adników.
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Produkt nie mo?e by?
stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.

 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.
Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by?
stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w
ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e znaczenie
ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
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Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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