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WALMARK Urinal 60 kapsułek
 

Cena: 23,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent WALMARK A.S.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WALMARK Urinal, 60 kapsułek

Urinal zawiera wyjątkową kompozycję sproszkowanego koncentratu soku z żurawiny (Vaccinium macrocarpon),
wysokoskoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon) - Exocyan, ekstraktu z nawłoci pospolitej (Solidago
virgaurea) oraz witaminy D. Żurawina jest bogatym źródłem bioflawonoidów, związków fenolowych i innych naturalnych substancji.
Nawłoć pospolita przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu moczowego, pomaga utrzymać zdrowy pęcherz i dolne drogi
moczowe. Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1-3 żelowe kapsułki.

Składniki: olej sojowy sproszkowany koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol;
ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej rośliny), przeciwutleniacz: lecytyna sojowa; substancja glazurująca: wosk pszczeli żółty; Exocyan
ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; cholekalcyferol (witamina D).

1 kapsułka zawiera: sproszkowany koncentrat soku z żurawiny 200mg, zawiera proantocyjanidyny 1% 2mg, ekstrakt z nawłoci pospolitej
(z całej rośliny) 20mg, exocyan ekstrakt z owoców żurawiny 3mg, zawiera proantocyjanidyny 40% 1,2mg, witamina D 1,7mcg (34%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nie stosować u osób uczulonych na produkty pszczele. Nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia.

Ważne wskazówki:
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu suchym.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Producent:
Walmark,
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec,
Czechy.

Dystrybutor:
Walmark Sp. z o.o.,
ul.Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec.
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