Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si zakoupil přípravek Urinal® Express pH pro pohodlí bez
nepří-jemných pocitů, jako je řezání a pálení!
Obecné informace:
Sáčky Urinal® Express pH obsahují: prášek ze
sušené šťávy z kanadských brusinek – klikvy
velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), která
obsahuje přírodní bioflavonoidy, fenolové sloučeniny a další látky s ga-rantovaným obsahem
18 mg proanthokyanidinů (PAC) v denní dávce,
extrakt z břízy bělokoré (Betula pendu-la) podporující zdraví dolních močových cest, dále ci
-tronan sodný a citronan draselný pro rychlou
neutra-lizaci kyselého pH moči. Kyselá moč
způsobuje nepříjemné pocity jako je řezání
a pálení při močení.
Denní dávka obsahuje:
hmot./3 sáčky
Citronan draselný
3 327,6 mg
Citronan sodný
2 802,5 mg
List břízy (Betula pendula
750,0 mg
extrakt z listu min. 10:1 – 75 mg)
Klikva velkoplodá
1 860,0 mg
(Vaccinium macrocarpon)
sušená šťáva (standardizováno na 1% PAC)
Složení: stabilizátor (xylitol), citronan draselný
mono-hydrát, citronan sodný, regulátor kyselosti (kyselina citronová), kanadská brusinka
(klikva velkoplodá) su-šená šťáva, aroma (malina, lesní plody a vanilka), lát-ka protispékavá
(oxid křemičitý), sladidlo (sukralosa), extrakt
z listů břízy.

Účinky:
Urinal® Express pH obsahuje citronan draselný
a citronan sodný, které pomáhají udržovat fyziologické pH moči tím, že snižují její kyselost. Urinal® Express pH obsahuje složky, které rychle
a efektivně neutrali-zují kyselé pH moči. Kyselá
moč může způsobovat podráždění a pocit pálení.
Extrakt z břízy bělokoré (Betula pendula) podporuje zdraví dolních močových cest a vylučovací
funkci ledvin.
Dávkování:
1 sáček 3x denně. Obsah sáčku rozpusťte ve 200 ml
vody, nápoj vypijte horký nebo studený, nejlépe
po jíd-le. Určeno pouze ke krátkodobému užití.
Neužívejte déle než 2 po sobě jdoucí dny. Jedno
balení je určeno pro kompletní péči. Doporučuje
se užívat současně s tabletami Urinal Akut®.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící
ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy
a zdravého ži-votního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte
mimo dosah dětí. Skla-dujte v suchu a temnu,
při teplotě do 25 °C. Užívejte pouze rozpuštěné
ve vodě. Lidé s poruchou funkce led-vin a srdce
nebo užívající léky na vysoký krevní tlak by tento
přípravek neměli užívat. Pokud potíže trvají déle
než 48 hodin, poraďte se s lékařem.
Výrobce: Idelyn s.r.o., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika,
www.idelyn.cz, www.urinal.cz

