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JASNUM URO 60 kaps.
 

Cena: 57,99 PLN

Opis produktu
 

JASNUM URO 60 kaps.

Preparat zawiera wyciągi roślinne, standaryzowany na zawartość lignanów wyciąg z nasion lnu zwyczajnego, wyciąg z pestek dyni i z
ziela skrzypu polnego oraz witaminy C i D. Zaburzenia hormonalne (np. po porodzie czy w okresie menopauzy) związane z działaniem
hormonów płciowych (estrogenów) mogą powodować osłabienie mięśni dna miednicy, co może wywierać niekorzystny wpływ na
kontrolę oddawania moczu.

Wyciąg z nasion lnu zawiera duże stężenie lignanów lnianych, związków o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych, które
mają zdolność aktywacji receptorów estrogenowych. Związki pochodzenia roślinnego o takich właściwościach określane są jako
fitoestrogeny. Wpływają na procesy zależne od estrogenów, wspomagają zachowanie równowagi hormonalnej i złagodzenie objawów
zmian hormonalnych.

Substancje zawarte w wyciągu z pestek dyni wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, wspomagają kontrolę procesu
oddawania moczu i wpływają na zmniejszenie potrzeby ciągłego oddawania moczu.

Wyciąg ze skrzypu polnego wpływa na regulację objętości wydalanego moczu oraz jest źródłem związków o właściwościach
przeciwutleniających, które ograniczają szkodliwe działanie wolnych rodników i przeciwdziałają procesom starzenia się komórek.

Witamina D wykazuje wielokierunkowe działanie, m.in. reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, wpływa na proces mineralizacji
kości oraz jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz układu odpornościowego.

Skład:
Ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) standaryzowany na 20% lignanów, ekstrakt z ziela skrzypu polnego
(Equisetum arvense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), kwas L-
askorbinowy (witamina C), cholekalcyferol (witamina D).
1 kapsułka zawiera: 250 mg wyciągu z nasion lnu zwyczajnego, standaryzowany na 20% lignanów, 250 mg wyciągu z ziela skrzypu
polnego, 130 mg wyciągu z pestek dyni zwyczajnej, 80 mg kwasu L-askorbinowy, 20 µg cholekalcyferolu.
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Dawkowanie:
Dorośli: 2 kapsułki na dobę; popić wodą.

Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Osoby z chorobami
serca i nerek przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
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