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Vă mulțumim că ați ales Urinal® Nefro de la Idelyn – noua formulă pentru susținerea sănătății rinichilor.
Urinal® Nefro conține ingredientele necesare pentru menținerea sănătății tractului urinar până la nivelul rinichilor,
ajutând la susținerea funcției lor optime.
Această formulă sprijină eliminarea toxinelor și procesul de
detoxifiere. Ea funcționează în armonie cu rinichii, ajutând
la filtrarea produșilor de excreție și a toxinelor din organismul dumneavoastră, aspect important pentru persoanele
care au probleme cu retenția de apă ce cauzează umflarea
mâinilor și a picioarelor, dar și pentru persoanele cu istoric
în ceea ce privește formarea de nisip și pietre la rinichi.
Pentru menținerea sănătății trebuie să aveți grijă în mod
activ de dumneavoastră. Găsirea unor modalități de îngrijire a sănătății poate contribui la menținerea acesteia, ajutându-vă să vă simțiți mai bine.
Ce este Urinal® Nefro?
Formula avansată Urinal® Nefro reprezintă o sinergie a științei și a naturii, ce conține plante tradiționale, îmbogățite
cu nutrienți complementari, care ajută la susținerea sănătății tractului urinar până la nivelul rinichilor. Urinal® Nefro
conține o combinație de ingrediente unică și puternică pentru sănătatea rinichilor, ce ajută la sprijinirea funcției de excreție a rinichilor, care facilitează eliminarea toxinelor, sprijină tractul urinar, funcția și sănătatea rinichilor. Produsul
ajută la menținerea sănătății rinichilor și a tractului urinar
inferior.
Pentru ce este recomandat?
• Datorită proprietăților de susținere a funcției excretorii
a rinichilor și a protecției celulelor, produsul este potrivit
și pentru persoanele aflate în post-tratament în urma unor
afecțiuni severe ale tractului urinar
• Produsul este potrivit pentru un sprijin suplimentar al sănătății tractului urinar inferior și su-perior, in cazul persoanelor cu probleme recurente la acest nivel, cum ar fi:
- microlitiază (nisip la rinichi)
- inflamația rinichilor
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- infecții recurente ale rinichilor, denumite pielonefrite
- infecții ale tractului urinar
• Produsul este potrivit pentru persoanele ce au nevoie de
un sprijin activ și intensiv pentru rinichi.
Cum se administrează Urinal® Nefro?
Doar 1 tabletă pe zi, luată cu o cantitate suficientă de lichid,
este de ajuns pentru a vă susține funcțiile tractului urinar
și ale rinichilor.
Pentru îngrijirea proactivă a rinichilor se recomandă utilizarea Urinal® Nefro de două ori pe an, timp de 30 de zile.
În cazuri acute, este necesară consultarea medicului curant.
Efecte:
• F runzele de Măslin și Ononis Spinosa sunt folosite în mod
tradițional pentru a susține sănătatea întregului tract
urinar și în special funcția de excreție a rinichilor
•O
 nonis Spinosa și extractul din frunzele de Măslin sprijină
eliminarea produșilor de excreție și a toxinelor din
organism
• Riboflavina (Vitamina B2) contribuie la menținerea
integrității membranelor mucoase
• S eleniul și extractul din frunze de Măslin contribuie la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, inclusiv
a celulelor renale.
Produsul conține, de asemenea, Exocyan™, un extract
foarte concentrat de Vaccinium macrocarpon (Merișor).
Atenție: În cazul unor probleme acute continue, însoțite de
creșterea temperaturii sau intensității durerii, este necesar să
vizitați imediat medicul! Urinal® Nefro nu înlocuiește tratamentul obișnuit al problemelor tractului urinar inferior și superior,
însă poate fi administrat ca ajutor complementar. În cazul în
care nu sunteți sigur, consultați medicul. Produsul nu este recomandat ca înlocuitor al unui regim alimentar variat și al unui
mod de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A nu se administra copiilor sub 12 ani. A se păstra în loc
uscat, ferit de lumină, sub temperatura de 25°C, în ambalajul
original.
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Încercați și alte produse din gama Urinal:

Urinal® Express pH
Confort fără senzații neplăcute
-recomandat a se administra 2 zile consecutive
concomitant cu Urinal® Akut

Urinal Akut®
Efect rapid, asigurat de forma concentrată
-recomandat pe termen scurt

Urinal®
Protecție naturală, datorită antioxidanților
naturali din merișor
- recomandat pe termen lung

Pentru mai multe informații, vizitați www.idelyn.ro
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