Urinal

®

Supliment alimentar

Vă mulţumim că ați ales Urinal !

Combinație unică de extract de merișor,
vitamina D și Solidago virgaurea

®

Urinal conține o combinație unică de două substanțe
active - NutriCran , concentrat uscat din suc de merișor
( Vaccinium macrocarpon ) și CystiCran , extract
concentrat din merișor (Vaccinium macrocarpon) cunoscut și sub denumirea de afin american, precum și
extract de Solidago virgaurea (Splinuță) și Vitamina D.
Combinația de extract din merișor și vitamina D este
sub licență, în conformitate cu Modelul de Utilitate
Nr. 00020
De ce este extractul din merișor unic?
Fructele de merișor sunt o sursă bogată de
bioflavonoide, compuși fenolici și alte substanțe
naturale. Urinal conține două extracte de merișor NutriCran (concentrat uscat din suc de merișor) și
CystiCran , ce este fabricat printr-o nouă formă de
procesare a substanței active, ce asigură un conținut
ridicat de proantocianidine.
Cantitatea de extract de merișor aferentă porției zilnice
maxime (3 capsule) corespunde unei cantități minime
de 57 300 mg de fructe de merișor.
De ce este Solidago virgaurea benefică pentru
sănătatea femeilor?
Solidago virgaurea (Splinuța) provine din Europa.
Această plantă este folosită (printre altele) pentru a
menține sănătatea vezicii urinare și a tractului urinar
inferior. Aceasta contribuie la menținerea în limite
normale a procesului de eliminare a urinei (diureza).
De ce este Vitamina D atât de importantă?
Vitamina D este o vitamină liposolubilă, având un rol
foarte important pentru organism. De exemplu,
vitamina D susține funcționarea optimă a sistemului
imunitar.
Efecte:
•S
 olidago virgaurea (Splinuța) contribuie la
menținerea în limite normale a procesului
de eliminare a urinei (diureza)
•S
 olidago virgaurea (Splinuța) ajută la menținerea
sănătății vezicii urinare și a tractului urinar inferior
• Vitamina D susține funcționarea optimă
a sistemului imunitar.
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Calitatea ridicată şi eficiența produsului sunt
asigurate prin:
• Forma unică de procesare a substanţelor active
• Furnizor de prestigiu de materie primă
• Produs fabricat în unitate certificată GMP
Mod de administrare: Ca supliment alimentar, câte 1-3
capsule pe zi, luate cu apă.
Urinal nu este un înlocuitor al tratamentului cu
antibiotice. În situaţia infecţiilor acute, tratate cu
antibiotice, Urinal poate fi folosit în paralel cu acestea.
Recomandări:
• Beți cel puțin 2 litri de lichide în fiecare zi
• Ştergeţi-vã dinspre față spre spate dupã evacuarea
vezicii urinare, evitând astfel contaminarea regiunii
uretrale cu bacterii
din regiunea analã.
• Faceți mai degrabă dușuri în loc de băi
• Întotdeauna spălați zona genitală, atât înainte, cât și
după actul sexual
• Purtați lenjerie de corp din bumbac
• Nu vă abțineți când aveți nevoie să urinați
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Încercați și alte produse din gama Urinal :
•U
 rinal Akut - efect puternic și rapid
asigurat de forma concentrată;
recomandat pe termen scurt
•U
 rinal Balance – dublă protecție, în special după
administrarea de antibiotice; recomandat pe termen
scurt
•U
 rinal Drink – protecție naturală (datorită
antioxidanților naturali din merișor); recomandat pe
termen lung
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Informare:
Multe femei au cel puțin o infecție urinară în timpul
vieții lor. În majoritatea cazurilor, infecția urinară este
cauzată de bacteria E.Coli.
În infecţiile urinare acute persistente, asociate cu febră
înaltă este necesară consultarea medicului curant.

Pentru mai multe informații vizitați www.urinal.ro, www.idelyn.ro

