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Apo-Uro Plus Suplement diety 18,8 g (30 sztuk)
 

Cena: 33,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Apo-Uro Plus to suplement diety o unikalnej kompozycji 5 naturalnych składników roślinnych:

ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC);
liście pokrzywy, zielona herbata, korzeń pietruszki i nasiona dyni wspomagają proces oddawania moczu i zawartych w nim
produktów przemiany materii;
nasiona dyni dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn;
zielona herbata posiada właściwości przeciwutleniające i wspomaga odporność organizmu.

Składniki
ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, DER 20:1, żelatyna, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej, DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej
herbaty, DER 5:1, ekstrakt z nasion dyni, DER 10:1, ekstrakt z korzenia pietruszki, DER 10:1, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza, barwniki: Candurin Silver Fine, tlenki i
wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze Składniki: 1 kapsułka
Ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (20:1), w tym: 400 mg
 PAC* nie mniej niż 36 mg
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1) 50 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1), w tym: 50 mg
 EGCG** 5 mg
Ekstrakt z nasion dyni (10:1) 45 mg
Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg
*PAC: proantocyjanidyny
**EGCG: galusan epigallokatechiny

Dawkowanie
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Przeznaczenie: Apo-Uro Plus przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat).

Zalecane spożycie: doustnie 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. jogurtem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób żywienia i
zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej 15-25°C w suchym i ciemnym miejscu. Chronić
przed światłem i wilgocią.

Producent
Aurovítas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok. 27,
01-909 Warszawa
tel.: (22) 311 20 00,
e-mail: office@aurovitas.pl
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