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Naturell Uromaxin + C Suplement diety 60 sztuk
 

Cena: 20,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Urtica dioica 160 mg + Vaccinium macrocarpon 100 mg + 27 mg wit. C w jednej tabletce

Preparat Naturell Uromaxin + C zawiera ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej standaryzowany na zawartość 12%
proantocyjanidyn (PAC), ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej oraz witaminę C.

Proancyjanidyny (PAC) z owoców żurawiny są związkami aktywnymi, które należą do grupy flawonoidów. Standaryzacja ekstraktu z
owoców żurawiny gwarantuje odpowiednią ilość proantocyjanidyn (PAC), a nowoczesna technologia produkcji pozwala zachować cenne
składniki.

Preparat, dzięki zawartości ekstraktu z ziela pokrzywy zwyczajnej wspomaga zdrowie układu moczowego i nerek oraz wspomaga
funkcję wydalniczą nerek. Dzięki zawartości witaminy C wspiera naturalną odporność organizmu.

Składniki
substancja wypełniająca: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, ekstrakt z owoców
żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, witamina C
(kwas L-askorbinowy), substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja glazurująca: glikol polietylenowy

Wartości odżywcze
Jedna tabletka zawiera Trzy tabletki zawierają

Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej Urtica
dioica

160 mg 480 mg

Ekstrakt z owoców żurawiny
wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon
standaryzowany na zawartość 12%

100 mg, w tym 12 mg proantocyjanidyn
(PAC)

300 mg, w tym 36 mg proantocyjanidyn
(PAC)
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Jedna tabletka zawiera Trzy tabletki zawierają
proantocyjanidyn (PAC)
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 27 mg (33,75%*) 81 mg (101,25%*)
* procent realizacji referencyjnych wartości
spożycia

Dawkowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli - 1 tabletka 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki
moczopędne, kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Alergeny
Ryba: Może zawierać, Soja: Może zawierać

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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