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Nerkamin - pietre la rinichi si
infectii urinare 30 cps OLIMP
LABS

Nerkamin - împotriva pietrelor la rinichi și a
infecțiilor tractului urinar!
30 capsule, Olimp Labs

Efect antibacterian asupra tractului urinar și rinichilor (extracte din părți aeriene de Năsturel
și rădăcină de Hrean )
Inhibă formarea și dezvoltarea calculilor renali (extract de Garcinia cambodgia)
Conține coada calului, un ingredient natural care susține funcția excretorie a rinichilor și
dizolvarea calculilor renali (pietrele la rinichi)

Olimp Nerkamin® este un supliment alimentar complex, compus din 4 extracte de plante: Garcinia
cambogia, Năsturel, Coada-calului, rădăcină de hrean.

Nerkamin previne formarea și creșterea calculilor renali și acționează ca
antiseptic și antiinflator asupra tractului urinar.

Nerkamin se recomandă:
- pacienților cu infecții urinare frecvente, recurente
- pacienților cu pietre la rinichi
- consumatorilor cu o alimentație necorenspunzătoare, care consumă cantități mari de cafea sau ceai
- femeilor, în special intre 18 și 35 de ani
- pacientilor supraponderali

Avantajele Nerkamin:
- Eficiența ingredientelor dovedite prin studii de specialitate
- Folosim doar extracte vegetale de cea mai bună calitate
- Formă de prezentare ușor de folosit

Acest supliment se administrează pe o perioadă de maxim 4 săptămâni.

Ingrediente/cps.: extract din coaja fructelor de Garcinia cambogia, cu 60% HCA/acid hidroxicitric –
500mg; capsula: gelatină bovină, colorant/dioxid de titan; extract 10: 1 din părţi aeriene de Năsturel
(Nasturtium officinale) - 100mg; extract apos 4: 1 din părţi aeriene de Coada-calului (Equisetum
arvense), cu 7% siliciu –  50mg; extract 10: 1 din rădăcină de Hrean (Armoracia rusticana) – 40mg;
agent de încărcare: celuloză microcristalină; agent antiaglomerant: săruri de magneziu ale acizilor
graşi.
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Mod de utilizare: câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, după masă, cu un pahar mare de apă.

Cantitate netă: 24,750 g e

Produsul nu se utilizează de către persoanele sub 18 ani, precum şi de femeile însărcinate sau care
alăptează. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici! A se păstra la temperaturi sub 25°C,
ferit de umiditate şi lumină, în ambalajul original! Acesta este un supliment alimentar şi nu trebuie
să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos! A nu se depăşi doza
recomandată pentru consumul zilnic!


