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Urinal Junior, płyn doustny, 120 ml
 

Cena: 34,79 zł

Opis słownikowy

Marka Urinal

Postać płyn

Producent Walmark

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Urinal Junior, płyn doustny, 120 ml

Opis

Urinal junior - suplement diety w trosce o zdrowy uk?ad moczowy u dzieci powy?ej 3 roku ?ycia.

smak truskawkowy.

Sk?adniki

syrop glukozowo – fruktozowy, ekstrakt z li?ci brzozy brodawkowatej (Betula pendula),

ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon), regulator

kwasowo?ci: kwas cytrynowy, d-mannoza, aromat truskawkowy, substancja

konserwuj?ca: sorbinian potasu, substancja zag?szczaj?ca: guma ksantynowa,

mleczan cynku, d-biotyna.
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Sk?adniki 10 ml % RWS*

CystiCran - ekstrakt z owoców ?urawiny

wielkoowocowej (Vaccinium

macrocarpon),

zawiera proantocyjanidyny (40%)

90 mg

36 mg

---

---

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.

Masa netto

120 ml

W?a?ciwo?ci sk?adników

Ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) wspiera

uk?ad moczowy przed powstawaniem bakterii.

Ekstrakt z li?ci brzozy brodawkowatej (Betula pendula) wspiera funkcj? wydalnicz?

nerek co w konsekwencji wspomaga prawid?owe funkcjonowanie uk?adu moczowego.

D-mannoza podlega wch?anianiu w praktycznie niezmienionej postaci, dzi?ki temu

dostaje si? do moczu w aktywnej formie; wykazuje powinowactwo do bakterii, które
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mog? powodowa? problemy z uk?adem moczowym.

Biotyna wspomaga w utrzymaniu prawid?owego stanu b?on ?luzowych.

Cynk wspomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.

Zalecane dzienne spo?ycie

Dzieci powy?ej 3 roku ?ycia: 10 ml

Rekomenduje si? stosowanie produktu nieprzerwanie przez 12 dni, celem lepszego

efektu wspomagania fizjologicznego funkcjonowania uk?adu moczowego.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie nale?y spo?ywa? w przypadku uczulenia na którykolwiek sk?adnik produktu.

Kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem produktu powinny

skonsultowa? si? z lekarzem.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.

Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla

ma?ych dzieci.
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