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Urinal, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 66,59 zł

Opis słownikowy

Marka Urinal

Postać kapsułki

Producent Walmark

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Urinal, kapsułki, 60 szt.

Opis

Urinal Suplement diety w trosce o zdrowy uk?ad moczowy.

Sk?adniki

substancja wype?niaj?ca: olej sojowy; NutriCran® ekstrakt z owoców ?urawiny

wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon); ?elatyna, substancja utrzymuj?ca wilgo?:

glicerol; ekstrakt z ziela naw?oci pospolitej (Solidago virgaurea),

przeciwutleniacz: lecytyna sojowa, substancja glazuruj?ca: wosk pszczeli ?ó?ty,

CystiCran® ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon);

barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza; cholekalcyferol (witamina D).
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Zawarto??: 1 kapsu?ka %RWS* 3 kapsu?ki %RWS*

NutriCran® ekstrakt z

owoców ?urawiny

(Vaccinium

macrocarpon)

zawiera

proantocyjanidyny

(1%)

200 mg

 

2 mg

- 600 mg

 

6 mg

-

Ekstrakt z naw?oci

pospolitej

(Solidago

Virgaurea) DER 10:1

20 mg - 60 mg -

CystiCran® - ekstrakt

z owoców ?urawiny

(Vaccinium

macrocarpon)

3,0 mg - 9,0 mg -

Witamina D 1,7 mcg 34 5,1 mcg 102

* Referencyjna warto?? spo?ycia

Masa netto

46,2 g
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W?a?ciwo?ci sk?adników

Urinal® to suplement diety w kapsu?kach zawieraj?cy kompozycj? czterech

aktywnych sk?adników:

NutriCran® – sproszkowany ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej

(Vaccinium macrocarpon),

CystiCran® – wysokoskoncentrowany ekstrakt z owoców ?urawiny

wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt z ziela naw?oci pospolitej

(Solidago virgauera) oraz witamina D.

Ilo?? ekstraktów z owoców ?urawiny w maksymalnej dziennej porcji (3 kapsu?ki)

odpowiada minimalnie 57 300 mg owoców ?urawiny.

Dzia?anie:

Naw?o? pospolita pomaga utrzyma? zdrowy uk??d moczowy, czyli m.in. zdrowe

nerki i p?cherz moczowy

Witamina D wspomaga prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego

Zalecane dzienne spo?ycie

1- 3 kapsu?ki ?elowe.

Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? szklank? wody.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie stosowa? u osób uczulonych na produkty pszczele oraz nie podawa? dzieciom
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pozni?ej 12 roku ?ycia.

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.

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

ma?ych dzieci.
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