Urinal сироп
®

Хранителна добавка

С екстракт от червена боровинка
За деца над 1 година и възрастни
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за доверието с избора на Уринал сироп!
Уринал сироп допринася за поддържане
нормалното функциониране на уринарния
тракт. Уринал сироп съдържа активната
субстанция NutriCran , получена от изсушен
концентриран сок от американска червена
боровинка ( Vaccinium macrocarpon ).
Плодовете на червената боровинка са богат
източник на биофлавоноиди, фенолни
съединения и други естествени субстанции
с благотворен ефект върху човешкия
о р га н и з ъ м . Кол и ч е с т в о т о е кс т р а к т
в максималната дневна доза (15 мл) отговаря
на най-малко 37 500 mg плодове от червена
боровинка. Уринал сироп е подходящ за деца
над 1 година и възрастни.
®

Високото качество и ефективност на Уринал
сироп се гарантира от уникална технология
на обработване на сока от червена боровинка
и получаването на субстанцията NutriCran гаранция за биологичния ефект на продукта.
®

За инфекциите на уринарния тракт
Инфекциите на уринарния тракт са едни от
най-често срещаните заболявания, като в поголяма степен засягат жените. Нелекуваните
или непълно излекуваните инфекции често
водят до хронифициране на оплакванията
и могат да са причина за сериозни бъбречни
заболявания.

Инфекциите на уринарния тракт засягат
и децата
Около 10-11% от децата до 7 години боледуват
от уринарни инфекции. Симптомите често не
се разпознават от родителите, а и малкото
дете не е в състояние да опише правилно
своите усещания. Затова поставянето на
диагноза и правилното лечение на
инфекцията е от особена важност, тъй като
нелекуваните инфекции могат да доведат до
сериозни проблеми и засягане на бъбреците.
Най-честите симптоми на уринарна
инфекция са:
• Много често уриниране
• Парене, режеща болка при уриниране
• Болка ниско долу в корема
Най-честият причинител е бактерията
Ешерихия коли. Тя се прикрепва по стените на
пикочните пътища и образува устойчиви
колонии. Американската червена боровинка
съдържа специален вид съединения
(проантоцианидини тип А), които поддържат
здрави и чисти пикочните пътища.

Всеки знае Urinal помага
за здрави пикочни пътища!
®

Опитайте и други продукти от серията Уринал:

Бърз ефект за здрави пикочни пътища!
Лесен прием – само 2 таблетки дневно
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 or www.idelyn.bg
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