Urinal Sirop
®

Produs recomandat de:

Supliment alimentar

Protecție naturală*
*datorită antioxidanților naturali din merișor
Sirop gustos ce poate fi administrat copiilor de peste 1 an.
Vă mulţumim că ați ales Urinal Sirop!
®

Urinal Sirop este o altă formă a produsului
Urinal , ce conține un ingredient activ important
numit NutriCran™, Vaccinium macrocarpon –
concentrat uscat din suc de merișor.
NutriCran™ este fabricat printr-o tehnologie
specială de prelucrare a merișorului Vaccinium macrocarpon, ce asigură conținutul
ridicat de substanțe active.Ingredientul activ din
Urinal Sirop garantează o cantitate ridicată de
compuși fenolici, bioflavonoide și alte substanțe
naturale ce asigură calitatea și eficiența
produsului. Merișorul are proprietăți
antioxidante, prin care apără organismul de
efectele nocive ale radicalilor liberi. Cantitatea
de extract aferentă porției zilnice maxime
(15 ml) corespunde unei cantități minime de
37 500 mg de fructe de merișor.
•U
 rinal Sirop poate fi administrat copiilor de
peste 1 an.
•U
 rinal Sirop conține concentrat uscat din
suc de merișor și nu are efecte secundare
cunoscute.
•U
 rinal Sirop poate fi administrat în asociere
cu tratamentul cu antibiotice.
Calitatea ridicată și eficiența produsului sunt
asigurate prin:
• Forma unică de procesare a substanțelor
active
• Furnizor de prestigiu de materie primă
®

®

®

®

®
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Mod de administrare: 5 ml pe zi pentru copii cu
vârstă cuprinsă între 1-3 ani, 10 ml pe zi pentru
copii cu vârstă cuprinsă între 3-12 ani, 15 ml pe
zi pentru copiii de peste 12 ani și adulți.
Urinal Sirop nu este un înlocuitor al
tratamentului cu antibiotice, dar poate fi folosit
în paralel cu acestea.
®

Încercați și alte produse din gama Urinal :
®

•U
 rinal Akut - efect puternic și rapid asigurat
de forma concentrată; recomandat pe
termen scurt.
®

•U
 rinal capsule și Urinal Drink- protecție
naturală* (datorită antioxidanților naturali
din merișor); recomandate pe termen lung.
®

®

•U
 rinal Balance – dublă protecție, în special
după administrarea de antibiotice;
recomandat pe termen scurt
®

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, dacă simptomatologia nu se
remite în maximum 48 ore.

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

