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Link do produktu: https://pharmavita.com.pl/urx-60-tabletek-p-89.html

URX 60 tabletek
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CV0175

Kod producenta

CV0175

Opis produktu
SUPLEMENT DIETY
Czy kiedykolwiek doświadczyłeś ciągłej potrzeby wizyty w toalecie, a potem bólu, uczucia pieczenia? Kto raz to przeżył wie, jak ekstremalnie
nieprzyjemne jest to uczucie.
Szacuje się, że około 50% kobiet i 12% mężczyzn w ciągu życia doświadczy epizodu zakażenia układu moczowego. Ryzyko rozwoju infekcji
układu moczowego wzrasta zwłaszcza latem i w okresie jesienno-zimowym.
Przyczyny:
Zbyt lekkie ubieranie się, zwłaszcza wychłodzenie stóp i nerek
Obcisła bielizna ze sztucznych włókien
Obcisłe spodnie, legginsy
Niewłaściwa higiena miejsc intymnych
Korzystanie z publicznych toalet
Używanie perfumowanych środków higienicznych do miejsc intymnych
Częste kontakty intymne, zwłaszcza przypadkowe
Mokry kostium
Siadanie na mokrym
Wstrzymywanie moczu (np. podczas podróży, na zakupach)
Brak spożycia wystarczającej ilości płynów

Kompleksowe wsparcie dla układu moczowego
Produkt URX uzupełnia codzienną dietę w unikalne, naturalne składniki roślinne: ekstrakt z liści buchu, ekstrakt z liści mącznicy
lekarskiej wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej wspierający funkcje
wydalnicze nerek oraz podobnie jak witamina C wykazujący korzystny wpływ na układ immunologiczny. To jednak nie wszystko - w składzie
produktu zawarty jest również cenny ekstrakt z owocu żurawiny wielkoowocowej, ekstrakt z liści rukwi wodnej oraz D-mannoza.
Komu szczególnie polecamy?
osobom, które chcą wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego
często korzystającym z basenów, łaźni
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narażonym na wychłodzenie
dostarczającym organizmowi zbyt małe ilości płynów
mającym częste kontakty intymne

Czy wiesz że: u 30-44% kobiet po pierwszym incydencie problemów z układem moczowo-płciowym dolegliwości powracają w ciągu 3 miesięcy,
u prawie połowy – w ciągu 12 miesięcy?

Skład
SUBSTANCJE AKTYWNE:
150 mg D-mannoza
100 mg Ekstrakt z owocu żurawiny wielkoowocowej (12:1)
30 mg (standaryzowany 30% polifenoli)
100 mg Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1)
1 mg (standaryzowany 1 % kwasu krzemowego)
100 mg Ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej (4:1)
30 mg Ekstrakt z liści buchu (4:1)
20 mg Witamina C
17 mg Ekstrakt z liści rukwi wodnej (4:1)
Składniki:
stabilizatory - fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna; Dmannoza, ekstrakt z owocu żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt
z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej
(Arctostaphylos uva-ursi); substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy); ekstrakt z liści buchu (Agathosma betulina), witamina C, ekstrakt z liści
rukwi
wodnej
(Nasturtium
officinale);
substancja
glazurująca
hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu; nośnik - triacetyna.
Wytworzono w zakładzie przetwarzającym jaja, ryby, skorupiaki, mleko, orzeszki ziemne,
orzechy, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, zboża zawierające gluten,
łubin, mięczaki, seler, gorczycę - istnieje możliwa obecność tych składników w produkcie.

Dawkowanie
1 tabletka dziennie

Uwagi
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu. Nie używaj
produktu, jeśli brakuje zewnętrznej folii zabezpieczającej lub jest ona uszkodzona.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu, kobiety w ciąży i karmiące
piersią, osoby z poważnymi chorobami wątroby, nerek.
Ostrzeżenie: Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące preparaty lecznicze,
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mające problemy zdrowotne przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z
lekarzem.
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym i
chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, Węgry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Najwyższa jakość CaliVita
8 powodów, dla których warto sięgnąć po produkty CaliVita®:
Bazując już na 25. letnich doświadczeniach naszych wybitnych specjalistów,
oferujemy innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.
Surowce naturalne stanowią podstawę w procesie tworzenia nowoczesnych formuł
suplementów diety CaliVita®.
Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy
opracowywaniu innowacyjnych składów, bazujemy również na wielowiekowej
tradycji medycyny ludowej potwierdzającej m.in. skuteczność składników
roślinnych stosowanych w naszych preparatach.
Zwracamy szczególną uwagę, by zawsze, gdy tylko to możliwe, stosować formy
składników aktywnych o jak najlepszej przyswajalności oraz, by poszczególne
składniki wywierały synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniające działanie) na
organizm.
Gwarantujemy 100% jakość naszych produktów.
Znakomita większość naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z
najwyższymi standardami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym.
Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jakości zgodnie z wymaganiami
cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty są
wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ciężkich, jak również spełniają odpowiednie
wymogi mikrobiologiczne.
Produkty posiadają Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków),
spełniają wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej, jak również zostały
zgłoszone w powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
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