Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili prípravok Urinal® Express pH pre pohodlie bez
nepríjemných pocitov pálenia a podráždenia!
Všeobecné informácie:
Vrecúška Urinal® Express pH obsahujú: prášok
zo su-šenej šťavy z kanadských brusníc – kľukvy veľkoplodej (Vaccinium macrocarpon), ktorá obsahuje prírodné bioflavonoidy, fenolové
zlúčeniny a ďalšie látky s ga-rantovaným obsahom 18 mg proanthokyanidínov (PAC) v dennej
dávke, extrakt z brezy previsnutej (Betula pendula) podporujúci zdravie dolných močových
ciest, ďalej citran sodný a citran draselný pre
rýchlu neutra-lizáciu kyslého pH moču. Kyslý
moč spôsobuje nepríjemné pocity ako je rezanie a pálenie najmä pri močení.
Denná dávka obsahuje: hmot./3 vrecúška
Citran draselný
3 327,6 mg
Citran sodný
2 802,5 mg
List brezy (Betula pendula
750,0 mg
extrakt z listu min. 10:1 – 75 mg)
Kľukva veľkoplodá
1 860,0 mg
(Vaccinium macrocarpon)
sušená šťava (štandardizované na 1% PAC)
Zloženie: stabilizátor (xylitol), citran draselný
mono-hydrát, citran sodný, regulátor kyslosti (kyselina cit-rónová), kanadská brusnica
(kľukva veľkoplodá) suše-ná šťava, aróma (malina, lesné plody a vanilka), protihrudkujúca
látka (oxid kremičitý), sladidlo (sukra-lóza),
extrakt z listov brezy

Účinky:
Urinal® Express pH obsahuje citran draselný a citran sodný, ktoré pomáhajú udržiavať fyziologické pH
moču tým, že znižujú jeho kyslosť. Urinal® Express
pH obsahuje zložky, ktoré rýchlo a efektívne neutralizujú kyslé pH moču. Kyslý moč môže spôsobiť podráždenie a pocit pálenia. Extrakt z brezy previsnutej
(Betula pendula) podporuje zdravie dolných močových ciest a vylučovaciu funkciu obličiek.
Dávkovanie:
1 vrecúško 3x denne. Obsah vrecúška rozpustite
v 200 ml vody, nápoj vypite horúci alebo studený, najlep-šie po jedle. Určené len na krátkodobé použitie.
Neuží-vajte dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce dni.
Jedno ba-lenie je určené pre kompletnú starostlivosť. Je odporúčané užívať súčasne s tabletami Urinal Akut® FORTE.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte ustanovenú dennú dávku.
Prípra-vok sa nesmie používať ako náhrada pestrej
stravy a zdravého životného štýlu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Ukladajte
mimo dosa-hu detí. Skladujte v suchu a tme, pri
teplote do 25 °C. Užívajte iba rozpustené vo vode.
Ľudia s poruchou funkcie obličiek a srdca alebo užívajúci lieky na vyso-ký krvný tlak by tento prípravok
nemali užívať. Ak prob-lémy trvajú dlhšie ako 48 hodín, poraďte sa s lekárom.
Výrobca: Idelyn s.r.o., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika,
www.idelyn.sk, www.urinal.sk
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