Уважаеми клиенти,
Благодарим ви за доверието с избора на Уринал Експрес рН - бърз и ефективен
за нормално рН в уринарния тракт!
Уринал Експрес pH сашета съдържа: Натриев и калиев цитрат за нормално рН на урината - нормалното рН
на урината допринася за комфорт в уринарния тракт;
изсушен сок от Vaccinium macrocarpon (американска
червена боровинка), богат на натурални биофлавоноиди, фенолни съединения и други субстанции; екстракт от Betula pendula (бяла бреза) допринасящ за
нормалното здраве на пикочните пътища и бъбреците.
Препоръчаната дневна
количество/
доза съдържа:
3 сашета
Калиев цитрат
3 327,6 mg
Натриев цитрат
2 802,5 mg
Бяла бреза (Betula pendula)
750,0 mg
екстракт от листа (min. 10:1 – 75mg)
Американска червена боровинка
1 860,0 mg
(Vaccinium macrocarpon) изсушен сок
(стандартизиран екстракт до 1% PAC)
Състав: стабилизатор: ксилитол, калиев цитрат монохидрат, натриев цитрат, регулатор на киселинността:
лимонена киселина, изсушен сок от боровинка, аромати от малина, горски плод и ванилия; антислепващ
агент: силициев диоксид; подсладител: сукралоза; ектракт от брезови листа.

Да не се употребява повече от 2 последователни дни.
Препоръчително е успоредно с Уринал Експрес рН да
се приемат и таблетки Уринал Акут.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната дневна доза. Хранителната добавка не е заместител на разнообразното хранене. Да се съхранява на
недостъпно за малки деца място. Не е подходящ за
деца, бременни и кърмещи жени. Прекомерната употреба може да има лаксативен ефект. Да се съхранява на сухо и тъмно място, при температура под 25°C.
Да не се използва от хора с бъбречна и сърдечна недостатъчност или приемащи лекарствени продукти за
регулиране на кръвното налягане. Консултирайте се
с лекуващия ви лекар, ако няма повлияване в рамките на 48 часа.
Производител: Idelyn s.r.o.,
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
Република Чехия,
www.urinal.bg, www.idelyn.bg
Дистрибутор: Валмарк България ЕООД,
адрес: София 1111, бул. Шипченски проход 9,
Тел. 02/920 90 65, info@walmark.bg,
www.walmark.bg

Дозировка: 1 саше 3 пъти дневно, разтворено в 200 ml
топла или студена вода, най-добре след хранене. Продуктът е предназначен за краткотраен прием.
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Всеки знае Urinal помага
за здрави пикочни пътища!
®

Опитайте и други продукти от серията Urinal :
®

Бърз ефект още на първия ден!
Лесен прием – само 2 таблетки дневно
1. г арантирано високо съдържание на
проантоцианидини - 72mg в дневната доза
– гаранция за бърз ефект
2. У
 добна дозировка – само 2 таблетки дневно
и ефект още на първия ден
3. В
 исок профил на безопасност – подходящ за
прием от лица над 3г., както и при бременност
и кърмене.

Удобна опаковка за продължителен прием
Нов, по-богат състав:
1. к омбинация от субстанции на основата на
американска червена боровинка
(Vaccinium Macrocarpon) за благотворно действие
върху уринарния тракт
2. З
 латната пръчица (Solidago virgaurea) за мек
диуретичен ефект и поддържане на нормалната
функция на пикочния мехур и долните пикочни
пътища
3. В
 итамин D за нормална функция на имунната
система и за подпомагане общото
здравословно състояние на организма
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