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Vážený zákazník,
ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením výrobku Urinal Akut FORTE.
®

Urinal Akut FORTE s vylepšeným zložením obsahuje
tri zložky - CystiCran , vysoko koncentrovaný extrakt z
kanadských brusníc – kľukva veľkoplodá (Vaccinium
macrocarpon), extrakt zo zlatobyle obyčajnej (Solidago virgaurea) a vitamín D.
®
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Výživový doplnok, ktorý prispieva k správnej funkcii
dolných močových ciest.
Sila v jednej tablete prípravku Urinal Akut FORTE
®

Jedinečnosť a účinnosť prípravku Urinal Akut FORTE
spočíva v kombinácii niekoľkých faktorov:
®

1. Aktívna zložka CystiCran ako záruka kvality vďaka
zaručenému obsahu štandardizovanej koncentrácie 36 mg proantokyanidínov
®

2. Obsah zlatobyle obyčajnej (Solidago virgaurea),
ktorá prispieva k správnej funkcii močového
mechúra a dolných močových ciest
3. Nízka dávka – iba jedna tableta denne
Prečo je zloženie prípravku Urinal Akut FORTE
výnimočné?
Kanadské brusnice sú bohatým zdrojom bioflavonoidov, fenolických zlúčenín a iných prírodných látok.
Urinal Akut FORTE obsahuje extrakt CystiCran z kanadských brusníc, ktorý je vyrobený patentovo chráneným procesom umožňujúcim vysoký a jednotný obsah
brusnicových proantokyanidínov.
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Prečo je prospešná zlatobyľ obyčajná (Solidago
virgaurea) ?
Zlatobyľ obyčajná (Solidago virgaurea) má pôvod v Európe. Táto rastlina pomáha okrem iného udržiavať
zdravie močového mechúra a dolných močových ciest
a prispieva k normálnemu vylučovaniu moču. Má veľký význam najmä pre ženy, pretože problémami s dolnými močovými cestami trpia častejšie.

Prečo je vitamín D taký dôležitý?
Vitamín D je v tukoch rozpustný vitamín, ktorý má v ľudskom tele veľmi dôležitú úlohu. Vitamín D napríklad
prispieva k riadnej funkcii imunitného systému. Navyše prispieva k normálnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu a vďaka tomu má priaznivý vplyv na kosti a zuby.
Vitamín D prispieva aj k udržovaniu normálnej funkcie
svalov.
Účinky:
• Zlatobyľ prispieva k normálnej funkcii vylučovania
moču
• Zlatobyľ pomáha udržiavať zdravý močový mechúr
a dolné močové cesty
• Vitamín D podporuje správnu funkciu imunitného
systému
Vysokú kvalitu a účinnosť prípravku zabezpečuje:
• Unikátna forma spracovania účinných látok
• Záruka kvality suroviny od dlhodobo osvedčeného
dodávateľa
• Vyrobené držiteľom certifikátu správnej výrobnej
praxe (GMP)
Dávkovanie: 1 tableta denne, zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Upozornenie: V prípade pretrvávajúcich akútnych
problémov so zvýšenou teplotou treba navštíviť lekára!
Urinal Akut FORTE nie je náhradou antibiotík, avšak
môže sa spolu s nimi užívať.
®

Vyskúšajte ďalšie prípravky z radu Urinal.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach
www.urinal.eu alebo www.idelyn.eu

