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Urimer akut 10 cps HERBAGETICA

Descriere:

RECOMANDAT PENTRU PERSOANELE CU DISCONFORT URINAR

EFECT RAPID DUPĂ PRIMA CAPSULĂ

UriMer AKUT conține cea mai mare cantitate de proantocianidine, PAC – 81 mg/capsulă,
fiind una dintre cele mai eficiente și rapide formule pentru tractul urinar. Cantitatea de PAC
obținută din extractul de Merișor standardizat cu 80% PAC și extractul de Aronia
standardizat cu 2% PAC, elimină și omoară bacteriile din tractul urinar.

Beneficii:

Elimină și omoară bacteriile tractului urinar
Efect antiinflamator și analgezic
Previne recurența infecțiilor urinare
Antioxidant
Susține sănătatea tractului urinar

UriMer Akut este un supliment alimentar recomandat pentru regimul dietetic al persoanelor
cu infecții urinare frecvente sau ocazionale.

UriMer Akut conține cea mai mare cantitate de proantocianidine (PAC), compuși extrași din
Merișor care s-au dovedit a fi una din cele mai eficiente metode naturale de a elimina și
omorî bacteriile de la nivelul tractului urinar.

Peste 80% din infecțiile urinare sunt cauzate de bacteria Escherichia Coli (E. Coli).
Bacteriile se fixează pe pereții vezicii urinare prin intermediul unor pili asemănători unor
piciorușe. Prin conținutul de PAC, UriMer determină desprinderea bacteriilor de pereții
vezicii urinare, prin distrugerea pililor și împiedică colonizarea bacteriei.

URIMER AKUT CONȚINE 8 EXTRACTE FORTE:
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Extractul de Merișor (Vaccinium macrocarpon) standardizat 160:1 cu 80 mg PAC/capsulă,
care elimină și omoară bacteriile din tractul urinar.

Aronia (Aronia melanocarpa) extract standardizat 4:1 cu 0,8 mg PAC, previne infecțiile și
stopează multiplicarea bacteriilor.

Strugurii Ursului (Uva-ursi) extract 4:1, având proprietăți antiseptice, distruge bacteriile
patogene.

Splinuța (Solidago Virguarea) extract 4:1 are efect antiinflamator, calmează durerea și
accelerează eliminarea urinei.

Extractul de Frunze de Urzică (Urtica dioica) 10:1 are efect analgezic și este un diuretic
foarte puternic.

Extractul de Coada Calului (Equisetum arvense), standardizat cu 7% Siliciu are proprietăți
diuretice și favorizează eliminarea urinei.

Vitamina D3, obținută din lână de oaie, crește imunitatea prin stimularea producției de
peptide antimicrobiene.

Vitamina C, extrasă din fructe de Acerola, crește aciditatea urinei și este biopotențator
pentru extractul de Splinuță

Compozitie:

Merișor - (Vaccinium macrocarpon) standardizat 160:1 cu 80 mg PAC/capsulă

Splinuța (Solidago virga-aurea) extract 4:1 40 mg
Strugurii Ursului (Uva Ursi) extract 4:1 40 mg
Aronia (Aronia melanocarpa) 4:1 extract standardizat cu 2% proantocianidine rezultând 0.8
mg PAC 40 mg
Urzică (Urtica dioica) extract standardizat 10:1 cu 4% polifenoli 30 mg
Coada-calului (Equisetum arvense) extract standardizat 4:1 cu 7% Siliciu 30 mg
Vitamin D3 naturală/Colecalciferol 0.1% 1 mg
Acerola (Malpighia glabra), extract standardizat cu 17% Vitamina C naturală 10 mg

Mod de administrare:

Capsula este vegetala.

Contraindicaţii: Utilizarea de către copii mici, femeile însărcinate, care doresc să rămână
însărcinate sau care alăptează, persoanele cu alergii la oricare dintre componente se poate
face doar la recomandarea consultantului de specialitate.

 

 


