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

Cena: 37,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Opis produktu
 

Wskazania
kompleksowo działa na drogi moczowe,żurawina, nasiona dyni, zielona herbata, pietruszka, pokrzywa,liście pokrzywy i korzeń pietruszki
wspierają wydalniczą funkcję nerek

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

Stosowanie
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
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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.

Opis
Apo-URO Plus to suplement diety dla kobiet i mężczyzn, który może być stosowany przez dorosłych i młodzież po ukończeniu 12 roku
życia. Posiada formę kapsułek przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub po uprzednim dodaniu ich zawartości do posiłku.

Zalecane spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody.
Kapsułkę można otworzyć i zawarty w niej proszek wymieszać z posiłkiem, np. jogurtem.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem suplementu diety Apo-URO Plus powinny skonsultować się z lekarzem kobiety w ciąży i karmiące piersią
oraz osoby, które mają choroby nerek.
Preparat Apo-URO Plus jest suplementem diety i w żadnym wypadki nie może zastąpić antybiotyku.
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.
Należy niezwłocznie udać się do lekarza jeżeli wystąpią następujące objawy:

-- ból w dole pleców, ogólne osłabienie, stany podgorączkowe,
  -- ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
  -- trudności w oddawaniu moczu,
  -- zbyt częste oddawanie moczu i uczucie parcia na pęcherz moczowy.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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