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Apo-uro plus, 30 kapsułek
 

cena: 23,29 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Apo-URO Plus zawiera unikaln? kompozycj? 5 naturalnych ekstraktów ro?linnych: ?urawiny
wielkoowocowej, pokrzywy zwyczajnej, zielonej herbaty, nasion dyni oraz korzenia pietruszki. Wspomaga
dzia?anie dróg moczowych u doros?ych i m?odzie?y od 12. roku ?ycia.

Li?cie pokrzywy, zielona herbata, korze? pietruszki i nasiona dyni wspomagaj? proces oddawania moczu i
zawartych w nim produktów przemiany materii;

Nasiona dyni wspieraj? prawid?owe funkcjonowanie prostaty u m??czyzn;

Zielona herbata ma w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce i wspomaga odporno?? organizmu.

Dawkowanie
Zalecana porcja: doustnie 1 kapsu?ka dziennie, najlepiej w trakcie posi?ku, popijaj?c szklank? wody. W celu
u?atwienia przyj?cia mo?na otworzy? kapsu?k? i zawarty w niej proszek wymiesza? z posi?kiem, np. jogurtem
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
Zawarto?? kapsu?ki: ekstrakty z: ?urawiny wielkoowocowej, li?ci pokrzywy zwyczajnej, zielonej herbaty,
nasion dyni, korzenia pietruszki, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wype?niaj?ca), stearynian magnezu i
krzemionka koloidalna (substancje przeciwzbrylaj?ce). Kapsu?ka: ?elatyna, barwniki – candurin silver
(mieszanina krzemianu glinowo-potasowego, dwutlenku tytanu), p?s 4R, azorubina.

SK?ADNIKI RO?LINNE: 1 kapsu?ka

Ekstrakt z ?urawiny wielkoowocowej (20:1)
standaryzowany na zawarto?? PAC*

400 mg
nie mniej ni? 36 mg

Ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej (4:1) 50 mg
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Ekstrakt z zielonej herbaty (5:1)
standaryzowany na zawarto?? EGCG**

45 mg
5 mg

Ekstrakt z nasion dyni  (10:1) 45 mg

Ekstrakt z korzenia pietruszki (10:1) 45 mg

*PAC: proantocyjanidyny 

**EGCG: galusan epigallokatechiny

Przeciwwskazania
Nie przyjmowa? Apo-URO Plus w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Osoby, które maj? choroby nerek, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem produktu powinny
skonsultowa? si? z lekarzem.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu
zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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