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Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 28,39 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Aurovitas Pharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Pokrzywa

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.

Apo-Uro Plus - suplement diety, który zawiera unikalną kompozycję 5 ekstraktów roślinnych o działaniu wspomagającym na drogi
moczowe dla młodzieży od 12 lat i dorosłych.

Skład Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.

ekstrakt z owoców ?urawiny wieloowocowej, DER 20:1; ?elatyna; ekstrakt z li?ci
pokrzywy zwyczajnej; DER 4:1; ekstrakt z li?ci zielonej herbaty; DER 5:1; ekstrakt z
nasion dyni; DER 10:1; ekstrakt z korzenia pietruszki; DER 10:1; substancje
przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
substancja wype?niaj?ca: celuloza; barwniki: Candurin Silver Fine, tlenki i wodorotlenki
?elaza. 

Sk?adniki 1 kapsu?ka

Ekstrakt z ?urawiny wielkoowocowej 400 mg
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(20:1)

w tym:

PAC*

 

nie mniej ni? 36 mg

Ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej
(4:1)

50 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1)

w tym:

EGCG**

45 mg

 

5 mg

Ekstrakt z nasion dyni (10:1) 45 mg

Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg

*PAC - proantocyjanidyny
**EGCG - galusan epigallokatechiny

Działanie Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakty z liści pokrzywy, liści zielonej herbaty, korzenia pietruszki i nasion dyni wspierają proces oddawania moczu i zawartych w nim
produktów przemiany materii.

Ekstrakt z nasion dyni dodatkowo wpływa na funkcjonowanie prostaty u mężczyzn.

Ekstrakt z liści zielonej herbaty zawiera przeciwutleniacze (EGCG- galusan epigallokatechiny) chroniący komórki przed wolnymi
rodnikami i wzmacniający odporność.

Dawkowanie Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.

Młodzież od 12 lat i dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody.

W celu ułatwienia przyjęcia można otworzyć kapsułkę i zawarty w niej proszek wymieszać z posiłkiem, np. z jogurtem.

Informacje dodatkowe Apo-Uro Plus, kapsułki, 30 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Osoby, które mają choroby nerek, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z
lekarzem.
Apo-Uro Plus w żadnych wypadku nie może zastąpić antybiotyku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
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Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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