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Apo-URO Plus 30 kapsułek
 

cena: 24,08 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nerki, pęcherz, układ moczowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin, odporność

Opis produktu
 

Opis:
Apo–UROPLUS jako jedyny z dostępnych na polskim rynku suplementów, który kompleksowo działa na drogi moczowe, posiada
unikalną kompozycję aż pięciu składników: żurawiny wielkoowocowej, nasion dyni, zielonej herbaty, korzenia pietruszki, pokrzywy
zwyczajnej.

Kiedy może pomóc Apo-UROPLUS?:
Przy problemach związanych z układem moczowym.
Przy uciążliwych nawrotach problemów z układem moczowym.
W przypadku nieprzyjemnego zapachu moczu.

Apo–UROPLUS z 5 ekstraktami roślinnymi aktywnie wspiera całościową pracę układu moczowego:
Jego prawidłowemu działaniu sprzyja zawarta w składzie suplementu pokrzywa.
W odpowiednim oddawaniu moczu i zawartych w nim produktów przemiany materii pomaga zielona herbata.
Istotne dla mężczyzn sprawne działanie prostaty ułatwiają nasiona dyni i pokrzywa.
Ogólną poprawę systemu immunologicznego wspomaga zielona herbata.

Składniki:
Produkt Apo-URO PLUS zawiera: standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC) ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej
(Vaccinium macrocarpon). Zawartość proantocyjanidyn (PAC)w jednej kapsułce to minimum 36 mg. Ekstrakty z liści pokrzywy, liści
zielonej herbaty, korzenia pietruszki i nasion dyni, które wspomagają proces oddawania moczu i zawartych w nim produktów przemiany
materii; ekstrakt z nasion dyni, które dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn; ekstrakt z liści zielonej
herbaty, która dzięki zawartości przeciwutleniaczy (galusan epigallokatechiny - EGCG) chroni komórki przed wolnymi rodnikami i
wspomaga odporność organizmu.

Sposób użycia:
Apo-URO PLUS przyjmuj najlepiej w czasie posiłku. Kapsułkę popij szklanką wody lub proszek znajdujący się w kapsułce wymieszaj z
jedzeniem – np. z jogurtem.
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APO–URO PLUS – DLA KOGO?
Prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego jest niezwykle istotne niezależnie od wieku czy płci. Suplementacja Apo–UROPLUS
szczególnie zalecana jest:

kobietom i mężczyznom, dla których ważne jest prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego
kobietom w ciąży i w czasie trwania laktacji
osobom po antybiotykoterapii
kobietom aktywnym seksualnie (aktywność seksualna jest główną przyczyną problemów z układem moczowym)
osobom korzystającym z basenów, toalet publicznych, saun i innych miejsc zwiększających ryzyko wystąpienia problemów z
układem moczowym
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