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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením výrobku Urinal Akut .
®

Urinal Akut s vylepšeným složením obsahuje tři složky - CystiCran , vysoce koncentrovaný extrakt z kanadských brusinek - klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon), extrakt ze zlatobýlu obecného (Solidago
virgaurea) a vitamin D.
®

®

Doplněk stravy přispívající ke správné funkci dolních
močových cest.
Síla v jedné tabletě Urinal Akut

®

Jedinečnost a účinnost přípravku Urinal Akut spočívá
v kombinaci několika faktorů:
®

1. Aktivní složka CystiCran jako záruka kvality díky
zaručenému obsahu standardizované koncentrace
36 mg proanthokyanidinů
®

2. Obsah zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea),
který přispívá k správné funkci močového měchýře
a dolních močových cest
3. Nízká dávka – pouze jedna tableta denně
Proč je složení Urinalu výjimečné?
Kanadské brusinky jsou bohatým zdrojem bioflavonoidů, fenolických sloučenin a jiných přírodních látek.
Urinal Akut obsahuje extrakt CystiCran z kanadských
brusinek, který je vyroben patentově chráněným procesem zajišťující vysoký a jednotný obsah brusinkových
proanthokyanidinů.
®

®

Proč je zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) prospěšný?
Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) je původem z Evropy. Tato rostlina pomáhá mimo jiné udržovat zdraví
močového měchýře a dolních močových cest a přispívá
k normální vylučovací funkci moči. Je velmi důležitý
zejména pro ženy, protože problémy s dolními močovými cestami trpí častěji.

Proč je vitamin D tak důležitý?
Vitamin D je v tucích rozpustný vitamin, který hraje
v lidském těle velmi důležitou úlohu. Vitamin D například přispívá k řádné funkci imunitního systému.
Navíc přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu a díky tomu má příznivý vliv na kosti a zuby. Vitamin D také přispívá k udržování normální funkce svalů.
Účinky:
• Zlatobýl přispívá k normální funkci vylučování moči
• Zlatobýl pomáhá udržovat zdravý močový měchýř
a dolní močové cesty
• Vitamin D podporuje správnou funkci imunitního
systému
Vysokou kvalitu a účinnost přípravku zajišťuje:
• Unikátní forma zpracování účinných látek
• Záruka kvality dlouhodobě prokázaného dodavatele
suroviny
• Vyrobeno držitelem certifikátu správné výrobní
praxe (GMP)
Dávkování: 1 tableta denně, zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Upozornění: V případě přetrvávajících akutních problémů se zvýšenou teplotou je nezbytné navštívit lékaře! Urinal Akut není náhradou antibiotik, nicméně je
možné ho užívat spolu s antibiotiky.
®

Vyzkoušejte i další přípravky z řady Urinal .
®

Další informace naleznete na stránkách
www.urinal.eu nebo www.idelyn.eu

