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Furoxin, 60 tabletek
 

Cena: 30,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Furoxin to naturalne wsparcie układu moczowego.

Furoxin jest nowoczesnym preparatem, zawierającym dwa naturalne składniki: żurawinę oraz pokrzywę.

Furoxin wspiera prawidłowe działanie układu moczowego.

Stosowanie ekstraktu z pokrzywy wspomaga prawidłowe oczyszczanie organizmu, wspiera właściwy proces oddawania moczu
równocześnie wspierając naturalne siły odpornościowe organizmu.

Ekstrakt z owoców żurawiny może 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.

Furoxin można stosować jako wsparcie prawidłowych procesów:
• funkcjonowania dróg moczowych
• oddawania moczu
• eliminacji zbędnych produktów przemiany materii

Dawkowanie:
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:
1-2 tabletki powlekane dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie:
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, (15 - 25ºC), w suchym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie należy stosować w przypadku uczulenia
na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki moczopędne, kobiety w ciąży oraz karmiące
piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Skład:

Skład zalecanej dziennej porcji:

Składnik Zawartość w 1 tabletce powlekanej Zawartość w 2 tabletkach powlekanych
Ekstrakt z owoców żurawiny
w tym PACs

300 mg - 30 mg 600 mg - 50 mg

Ekstrakt z liści pokrzywy 100 mg 200 mg

 

Składniki: Ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinum macrocarpon) zawierający 10% PACs, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica),
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), polidekstroza
(substancja wypełniająca), talk (substancja przeciwzbrylająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu
(substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), maltodekstryna, trójglicerydy średniołańcuchowe, tlenek żelaza czerwony
(barwnik), karminy (barwnik).
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