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Apo-Uro Plus x 30 kaps.
 

Cena: 28,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND BV

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Apo-URO PLUS to suplement diety, który zawiera unikalną kompozycję 5 ekstraktów roślinnych z żurawiny wieloowocowej, liści
pokrzywy zwyczajnej, zielonej herbaty, nasion dyni oraz z korzenia pietruszki.
Kompleksowo działa na drogi moczowe.

Składniki:
Jedna kapsułka zawiera ekstrakty z: żurawiny wieloowocowej, pokrzywy zwyczajnej, zielonej herbaty, nasion dyni, korzenia pietruszki,
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), stearynian magnezu i krzemionka koloidalna (substancje przeciwzbrylające).
Kapsułka: żelatyna, barwnik - candurine silver (mieszanina krzemianu glinowo-potasowego,dwutlenku tytanu), pąs 4R, azorubina.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE: 1 kapsułka
Ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (20:1) 400 mg
standaryzowany na zawartość PAC* nie mniej niż 36 mg
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1) 50 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1) 45 mg
standaryzowany na zawartość EGCG 5 mg
Ekstrakt z nasion dyni (10:1) 45 mg
Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg

*PAC: proantocyjanidyny
EGCG: galusan epigallokatechiny

Właściwości składników:
Składniki produktu Apo-URO PLUS kompleksowo wspomagają prawidłowe działanie układu moczowego:
• liście pokrzywy, zielona herbata, korzeń pietruszki i nasiona dyni wspomagają proces oddawana moczu i zawartych w nim produktów
przemiany materii;
• nasiona dyni dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn;
• zielona herbata dzięki zawartości przeciwutleniaczy (galusan epgalokatechiny - EGCG) chroni komórki przed wolnymi rodnikami i
wspomaga odporność organizmu.
Apo-Uro Plus przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat).
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Zalecane dzienne 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. z jogurtem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Osoby, które mają choroby nerek, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z
lekarzem.
• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
• Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
• Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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