Urinal Drink
®

С аромат на боровинка
Хранителна добавка с подсладител

Напитка с чудесен вкус
с екстракт от червена
боровинка

Уважаеми потребители,
Благодарим Ви за доверието с избора на Уринал Дринк!
Уринал Дринк допринася за нормалното
функциониране на уринарния тракт. Продуктът
е под формата на сашета и може да се приготви
разтворен, както с топла, така и със студена
вода.
Уринал Дринк е особено подходящ за хора,
които трудно преглъщат таблетки или капсули.
Течната форма допринася и за прием на повече
течности, задължителен за правилното
функциониране на пикочните пътища.
Американската червена боровинка вирее на
територията на Северна Америка – САЩ
и Канада. Плодовете са значително по-едри
в сравнение с тези на Европейската червена
боровинка,с яйцевидна форма и рубинено
червен цвят. От векове плодовете се използват,
както за храна, така и в народната медицина
поради многобройните благотворни ефекти.
Американската червена боровинка е особено
популярна със способността си да поддържа
здравето на пикочните пътища, благодарение
на високата концентрация на проантоцианидини
тип А. Плодовете са източник на богат комплекс
от биофлавоноиди, фенолни съединения и други
естествени субстанции с антиоксидантен ефект,
които спомагат за защита на клетките и тъканите
от свободните радикали, и допринасят за
поддържане на общото здравословно състояние
на организма.

Защо Уринал Дринк е правилният избор?
Уникалност и ефективност
Уринал Дринк съдържа патентованата
субстанция NutriCran - концентриран изсушен
сок от плодове на американска червена
боровинка (Vaccinium macrocarpon).
®

Безопасност
Уринал Дринк е подходящ за продължителен
прием. Може да се приема по време на
бременност и кърмене. Продуктът съдържа само
естествени съставки и няма нежелани странични
ефекти.
Уринал Дринк гарантира високо качество
и ефективност благодарение на:
• Патентована технология на получаване
на активната субстанция NutriCran
• Престижен доставчик на изходните суровини
• GRAS (Generally Recognized as Safe) статус,
гарантиращ безопасността на продукта
• Фармацевтично качество (произведен
съгласно изискванията на GMP)
®

Препоръчана дневна доза: 1 саше 3 пъти
дневно, разтворено в 200 ml вода - топла или
студена.

Всеки знае Urinal помага
за здрави пикочни пътища!
®

Доверете се и на другите продукти от портфолиото на Уринал:

Бърз ефект още в първия ден!
Предимствата на Уринал Акут се дължат на:
• CystiCran - патентована формула,
с най-високо съдържание на проантоцианидини
- гаранция за бърз ефект
®

• Удобна дозировка – само 2 таблетки дневно
и ефект още в първия ден на приема

Удобна опаковка за продължителен прием
Предимствата на Уринал капсули:
• Съдържа комбинация от патентовани
субстанции от американска червена боровинка
(CystiCran и NutriCran ), екстракт от Златна
пръчица и витамин Д.
• Поддържа здрави пикочните пътища
®

®

За повече информация посетете: www.urinal.bg или www.walmark.bg
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