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Хранителна добавка
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За нормална функция на уринарния тракт. Обогатена формула със златна
пръчица и витамин D. Дневният прием от 2 таблетки осигурява много
високо съдържание на проантоцианидини – 72mg.
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Уважаеми клиенти,
Благодарим ви за доверието с избора на Уринал Акут – сега с нова, по-богата
формула!
Уринал Акут таблетки с нова, обогатена формула, съдържа три съставки: Exocyan - висококонцентриран екстракт
от плодове на американска червена боровинка Vaccinium
macrocarpon , eкстракт от златна пръчица Solidago
virgaurea и Витамин D.
Уринал Акут – само две таблетки дневно осигуряват бърз
ефект още на първия ден.
Уникалният състав на Уринал Акут е базиран на:
1. Exocyan - патентована формула на екстракт от
американска червена боровинка с гарантирано
високо съдържание на проантоцианидини 36 mg в 1 таблетка и 72mg в дневната доза
– гаранция за бърз ефект.
2. З
 латна пръчица – екстрактът от билката спомага за
поддържане здравето на пикочния мехур и долната
част на уринарния тракт.
3. Витамин D – допринася за нормалната функция на
имунната система.
Защо екстрактът от американска червена боровинка е
толкова специален?
Американската червена боровинка е богат източник на
биофлавоноиди, фенолни съединения и други естествени
субстанции с антиоксидантен ефект, които защитават
клетките и тъканите от свободните радикали. Уринал Акут
съдържа Exocyan - екстракт от американска червена боровинка, който се произвежда чрез нов патентован процес, осигуряващ високо и непроменено количество проантоцианидини.
Всяка таблетка осигурява 90 mg стандартизиран екстракт
от американска червена боровинка, който отговаря на гарантирано високо съдържание на PAC (min. 36 mg в една
таблетка и 72 mg в дневна доза).
Защо златната пръчица Solidago virgaurea е толкова полезна?
Solidago virgaurea (Златна пръчица) е билка, характерна
за европейските географски ширини. Тази билка (позната в България и под името жълт енчец) се използва за поддържане здравето на пикочния мехур и нормалната отделителна функция на уринарния тракт. Това се обуславя от
диуретичните й свойства. Билката е особено ценна за жеTM
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ните, тъй като през живота си по-често страдат от усложнения в долната част на уринарния тракт.
Защо Витамин D e толкова важен?
Витамин D e мастно-разтворим витамин, който играе много важна роля за човешкото тяло. Една от ролите му е да
допринася за нормалната функция на имунната система.
С това той спомага за защита на уринарния тракт. Освен
това спомага за нормалната абсорбция на калций и фосфор и поради това има полезен ефект за костите и зъбите.
Витамин D също спомага за поддържане на нормалната
функция на мускулите.
Ефекти:
• Американската червена боровинка е с благотворни
ефекти за пикочните пътища поради съдържанието
на проантоцианидини тип А в плодовете.
• Златната пръчица спомага за поддържане здравето
на пикочния мехур и нормалната отделителна функция
на уринарния тракт;
• Витамин D допринася за нормалната функция
на имунната система.
Високото качество и безопасност на продукта се гарантира
от:
• Уникалния производствен процес на екстракта от плод
на американска червена боровинка;
• Гарантирано качество от утвърден производител,
доказал се през годините;
• Продукт на производител, сертифициран по GMP
стандарт.
Уринал Акут може да се приема също и по време на бременност и кърмене, но е препоръчително след консултация с лекар. Той съдържа съставки само от естествен
произход с висок профил на безопасност.
Дозировка: 2 таблетки дневно, приети с достатъчно количество вода.
Предупреждение: В случай на продължителни оплаквания с висока температура е необходимо да се свържете с
лекар! Уринал Акут е хранителна добавка, която може да
се приема едновременно с антибиотици.
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Всеки знае Urinal помага
за здрави пикочни пътища!
®

Други продукти от серията Urinal :
®

Формула за здрави бъбреци:
• Поддържа нормалната отделителна функция
на бъбреците;
• Допринася за физиологичното отделяне
на вода от организма;
• Подпомага естественото отстраняване
на токсини и ненужни вещества от тялото.

За здрави пикочни пътища
при деца над 1г.
• Напълно естествен състав
и чудесен плодов вкус.
• Може да се приема и едновременно
с антибиотици.

За повече информация, посетете сайта www.urinal.bg
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