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Jasnum Uro, 60 kapsułek drogi moczowe pęcherz
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie ukł moczowy

Opis produktu
 

Jasnum Uro - właściwości i zastosowanie

Jasnum Uro to suplement diety zawierający ekstrakty roślinne oraz witaminy. Składniki preparatu wspierają funkcjonowanie kobiecego
układu moczowego oraz wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za kontrolę oddawania moczu.

Ekstrakt z lnu zwyczajnego ma właściwości estrogenne, wpływa na zdrowie pęcherza i prawidłowe oddawanie moczu, pomaga
wzmocnić mięśnie dna miednicy, wspomaga trawienie, pomaga kontrolować apetyt i utrzymać wagę.
Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, wspiera
funkcjonowanie mięśni.
Ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej pomaga w utrzymaniu dobrej funkcji pęcherza, pomaga zmniejszyć potrzebę wielokrotnego
oddawania moczu, działa korzystnie na układ moczowo-płciowy.
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego ma właściwości moczopędne, przeciwzapalne, łagodzące i zmniejszające skurcze, poprawia kondycje
skóry, włosów i paznokci, wspomaga funkcje wydalnicze nerek, wpływa na naturalny relaks.
Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli - 2 kapsułki dziennie

Skład
Składniki: 2 kapsułki
Ekstrakt z lnu zwyczajnego: 250 mg
Ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej: 130 mg
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego: 250 mg
Witamina C: 80 mg (100% RWS*)
Witamina D: 20 μg / 800 j.m. (400% RWS*)

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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 Składniki: ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) standaryzo- wany na 20% lignanów, ekstrakt z ziela skrzypu polnego
(Equisetum arvense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), kwas L-
askorbinowy, cholekalcyferol.

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Osoby z chorobami serca i nerek przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

60 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: USP ZDROWIE
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