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MULTIURI 4g 30 sasz.
 

Cena: 44,90 PLN

Opis produktu
 

MULTIURI 4g 30 saszetek z proszekiem do rozpuszczania

MultiURI to wieloskładnikowy produkt przeznaczony do wspierania układu moczowego oraz odpornościowego.
Preparat polecany jest przy pierwotnych i nawracających zakażeniach układu moczowego, w trakcie leczenia antybiotykami, w celu
szybszej odbudowy flory bakteryjnej jelit oraz w celu wspomagania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

MultiURI przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz przez dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Składniki zawarte w preparacie:
D-Mannoza: blokuje wypustki służące drobnoustrojom do przyczepiania się do nabłonka dróg moczowych. Regularne przyjmowanie D-
Mannozy utrudnia kolonizację dróg moczowych przez bakterie chorobotwórcze.

Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei: bakterie (pałeczki kwasu mlekowego) wchodzące w
skład naturalnej flory bakteryjnej człowieka. Te „dobre” bakterie zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, wzmacniają
układ odpornościowy i zapewniają prawidłowe działanie przewodu pokarmowego.

Laktoferyna: naturalne białko wykazujące działanie przeciwdrobnoustrojowe (pomaga w zwalczaniu bakterii chorobotwórczych,
grzybów, pierwotniaków i wirusów). Wspomaga naturalne mechanizmy odpornościowe.

Ekstrakt z owoców żurawiny: zawiera związki chemiczne o działaniu przeciwbakteryjnym, zakwasza mocz i utrudnia kolonizację dróg
moczowych przez bakterie chorobotwórcze

Skład:
Maltodekstryna; ekstrat z owoców żurawiny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwnik: koncentrat buraka czerwonego; D-
mannoza; aromaty; laktoferyna (białko mleka krowiego); substancja słodząca; glikozydy stewiolowe; Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus paracasei (mogą zawierać kazeinę z mleka).
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100 ml (1 saszetka) zawiera:

wartość energetyczna 61kJ/14 kcal,
tłuszcze <0,5g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 0g), węglowodany 3,2g (w tym: cukry <0,5g), sól 0g, błonnik <0,5g; białko
<0,5g;
ekstrat z owoców żurawiny 250mg (w tym: proantocyjanidyny 62,5mg),
D-mannoza 125mg, Laktoferyna 50mg, Lactobacillus rhamnosus 17mg, Lactobacillus plantarum 14mg, Lactobacillus paracasei
5,8mg.

Sposób użycia:
Dorośli: 1 – 2 saszetki dziennie, dzieci: 1 saszetka dziennie, zawartość saszetki należy rozpuścić w 100ml letniej wody, dokładnie
wymieszać i wypić.

Uwaga! Jeśli stosujesz antybiotyk przyjmij MultiURI ok. 2 godziny po zażyciu antybiotyku.

W celu wspierania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu i w profilaktyce zakażeń układu moczowego MultiURI powinno być
stosowane codziennie - nie krócej niż przez dwa miesiące.
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