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Jasnum uro 60 kaps. kaps. - 60 kaps.
 

Cena: 48,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Jasnum uro, suplement diety

60 kapsu?ek

 

Preparat odpowiada na potrzeby kobiet

 

Kompozycja ekstraktów ro?linnych, witamin 

 

Wspiera uk?ad moczowy (2), wzmacnia mi??nie odpowiedzialne za kontrole oddawania moczu (1).

 

Zmiany hormonalne, wyst?puj?ce po porodzie czy w okresie menopauzy, cz?sto powoduj? os?abienie mi??ni
dna miednicy. Mo?e to wp?ywa? na kontrol? oddawania moczu.
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Preparat Jasnum uro wspiera uk?ad moczowy i wzmacnia mi??nie dna miednicy dzi?ki zawarto?ci
wyci?gu z lnu, co przyczynia si? do prawid?owego oddawania moczu (1). Dodatkowo len mo?e chroni? i
wspomaga? zdrow? tkank? piersi w okresie starzenia. Wyci?g z dyni wspiera prawid?owe
funkcjonowanie p?cherza i przyczynia si? do zmniejszenia potrzeby ci?g?ego oddawania moczu (2).
Ekstrakt ze skrzypu polnego wspomaga prawid?ow? diurez? oraz dzi?ki dzia?aniu antyoksydacyjnemu 
przeciwdzia?a starzeniu si? komórek. Witamina D wspiera prawid?owe funkcjonowanie mi??ni, w tym
odpowiedzialne za oddawanie moczu.

 

Jasnum uro to czysty sk?ad: bez substancji wype?niaj?cych, barwników, konserwantów syntetycznego
pochodzenia. 

 

Sk?adniki: ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) standaryzowany na 20% lignanów,
ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsu?ka), ekstrakt z
pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), kwas L-askorbinowy (witamina C), cholekalcyferol (witamina D).

 

Sposób u?ycia: doro?li - 2 kapsu?ki dziennie.

Sk?adnik Zawarto?? sk?adników

w dziennej porcji (2 kapsu?ki)

Ekstrakt z lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum)

w tym: 20% lignanów

250 mg

50 mg

Ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) 130 mg

Ekstrakt ze ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) 250 mg

Witamina C 80 mg (100%*)

Witamina D 20 ?g / 800 j.m.** (400%*)

* - procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia /** - jednostka mi?dzynarodowa

 

Ostrze?enia i inne informacje: nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety
nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób od?ywiania i
zdrowy tryb ?ycia s? podstaw? prawid?owego funkcjonowania organizmu. Nie stosowa? w przypadku
nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu, w okresie ci??y i karmienia piersi?. Osoby z chorobami
serca i nerek przed zastosowaniem produktu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób
niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci? i ?wiat?em.
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USP Zdrowie Sp. z o.o., 

ul. Poleczki 35, 

02-822 Warszawa 

www.jasnum.pl
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