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Apo-URO Plus, 30 kapsułek
 

Cena: 19,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Apo–UROPLUS jako jedyny z dostępnych na polskim rynku suplementów, który kompleksowo działa na drogi moczowe, posiada unikalną
kompozycję aż pięciu składników: żurawiny wielkoowocowej, nasion dyni, zielonej herbaty, korzenia pietruszki, pokrzywy zwyczajnej.

Produkt Apo-URO PLUS zawiera: 

standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC) ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon).
Zawartość proantocyjanidyn (PAC) w jednej kapsułce to minimum 36 mg. Ekstrakt z owoców żurawiny może pomóc zapobiegać
nawracającym zapaleniom pęcherza moczowego, częstej dolegliwości szczególnie u kobiet, jak również może chronić układ
moczowy przez infekcjami, między innymi dzięki hamowaniu przylegania bakterii do nabłonka pęcherza moczowego.
Ekstrakty z liści pokrzywy, liści zielonej herbaty, korzenia pietruszki i nasion dyni, które wspomagają proces oddawania moczu i
zawartych w nim produktów przemiany materii;
Ekstrakt z nasion dyni, które dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn;
Ekstrakt z liści zielonej herbaty, która dzięki zawartości przeciwutleniaczy (galusan epigallokatechiny - EGCG) chroni komórki
przed wolnymi rodnikami i wspomaga odporność organizmu.

Przeciwwskazania:
Apo-URO PLUS nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Osoby, które mają choroby nerek,
kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób użycia:
Preparat Apo-URO PLUS przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat).

Zalecane dzienne spożycie:
Doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody. W celu ułatwienia przyjęcia można otworzyć kapsułkę
i zawarty w niej proszek wymieszać z posiłkiem, np. z jogurtem.

Wystarczy 1 kapsułka dziennie, by zapewnić odpowiednią dawkę (minimum 36 mg) proantocyjanidyn (PAC) pochodzących z ekstraktu z
żurawiny wielkoowocowej, wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej 15-25oC w suchym i ciemnym miejscu. Chronić
przed światłem i wilgocią.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Suplementy nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Należy pamiętać, że Apo-URO PLUS jest suplementem diety i w żadnym wypadku nie może zastąpić antybiotyku.

Skład: SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 KAPSUŁCE

Ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej
(Vaccinium macrocarpon) (20:1)

400 mg (minimum 36 mg PAC*)

Ekstrakt z nasion dyni
(Cucurbita L.) (10:1)

45 mg

Ekstrakt z liści zielonej herbaty
(Camellia sinensis) (5:1)

50 mg (10% EGCG**)

Ekstrakt z korzenia pietruszki
(Petroselinum cripsum) (10:1)

45 mg

Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica L.) (4:1)

50 mg
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