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UROCAL, 20 SASZETEK
 

cena: 29,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 20 saszetek

Postać proszek

Producent Pharmnew sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Urocal to suplement diety zawierający składniki wspomagające funkcjonowanie nerek i dróg moczowych.

Zawiera:

wyciąg z korzenia szparaga białego, który korzystnie wpływa na zwiększenie ilości wydalanego moczu, przez co skutecznie
wypłukuje osady tworzące kamienie;
wyciąg z owoców cytryny, który ma właściwości antyoksydacyjne;
witaminę B6, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.

Sposób użycia:
1 saszetka dziennie lub według wskazań lekarza.
Saszetkę rozpuścić w gorącej wodzie i wypić po ostudzeniu, najlepiej po posiłku.

Ilość składników w 1 saszetce:
Wyciąg z owoców cytryny 2,13 g
Wyciąg z korzenia szparaga białego 0,26 g
Sproszkowany korzeń szparaga dzikiego 0,1 g
Sproszkowany korzeń pochrzynu chińskiego 0,1 g
Witamina B6 14 mg

Składniki:
Wyciąg z owoców cytryny (Citrus limonum L.), substancja wypełniająca: sorbitol, wyciąg z korzenia szparaga białego (Asparagus
officinalis L.), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sproszkowany korzeń szparaga dzikiego (Asparagus racemosus), sproszkowany
korzeń pochrzynu chińskiego (Dioscorea opposita Thunb), regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, aromat cytrynowy,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, regulator kwasowości: węglan sodu,
substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza.
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Ważne informacje:
Podczas spożywania preparatu Urocal należy ograniczyć spożywanie szczawianów do porcji nie przekraczającej 50 mg dziennie.
Najwięcej szczawianów znajduje się w: rabarbarze, szpinaku, truskawkach, czekoladzie, płatkach, orzechach, burakach i herbacie.
Kwas szczawiowy, który znajduje się w roślinach sprzyja powstawaniu kamieni w nerkach.
Należy spożywać zwiększone ilości wody, min. 2 litry dziennie. Wskazane jest zwiększenie aktywności fizycznej.
Nie wskazany dla kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Pharmnew sp. z o.o.
Jerzego Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
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