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URO 1 30 tabl.
 

Cena: 25,90 PLN

Opis produktu
 

Zioła na pęcherz i infekcje dróg moczowych, żurawina i D-mannoza – naturalnie, skutecznie
i bezpiecznie

Preparat URO 1 jest znakomitym suplementem na oczyszczanie dróg moczowych o naturalnym składzie stosowanym pomocniczo w
zakażeniach układu moczowego. Zawiera jedyną w swoim rodzaju kombinację czterech substancji czynnych, które razem pozytywnie
oddziaływają na nasz organizm.
D-mannoza jest cukrem prostym o działaniu zapobiegającym adhezji, co oznacza że utrudnia przyłączanie się bakterii do nabłonka w
układzie moczowym. Drobnoustroje szybciej opuszczają nasze ciało, ograniczając powstanie i nasilenie stanu zapalnego. Nazwa
substancji ma swoje korzenie w Piśmie Świętym. Niektóre drzewa rosnące na terenach pustynnych wytwarzają substancję podobną w
swych właściwościach do biblijnej manny, a zidentyfikowane w nich związki nazwano właśnie mannozą oraz mannitolem.
Żurawina wielkoowocowa, lub inaczej borówka wielkożurawinowa - Vaccinium macrocarpon – ma korzystny wpływ na układ moczowy, 
działa podobnie jak mannoza. Ma właściwości ograniczające przyleganie bakterii do ścian dróg moczowych, jednak efekt ten dotyczy 
wyłącznie bakterii rozproszonych w moczu. D-mannoza działa także na kolonie już zakotwiczone w nabłonku i mechanicznie obciąża
je, przez co odrywają się i zostają wydalone z moczem. Połączenie tych składników zapewnia dobrą profilaktykę nawracających
infekcji dróg moczowych oraz naturalne wsparcie leczenia zapalenia pęcherza i dróg moczowych. Należy dodać, że preparaty
zawierające D-mannozę działają także na oporne na leki kolonie E.coli, która wytwarza wokół siebie swoisty płaszcz ochronny, przez co
utrudnia pozbycie się bakterii antybiotykami.
Zawarte w owocach żurawiny kwasy organiczne takie jak kwas ilochinowy, jabłkowy i cytrynowy również pozytywnie działają na nasze
ciało. Owoce zawierają antocyjany oraz witaminę C, która dodatkowo zakwasza mocz. Dzięki obniżeniu pH, środowisko w którym
przebywają bakterie staje się dla nich mniej przyjazne, co zapobiega ich nadmiernemu wzrostowi. Zalecana dzienna porcja suplementu
w całości pokrywa dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę.
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Skład ziołowego Uro1:

D-mannoza 400 mg/1600 mg
Żurawina wielkoowocowa (ekstrakt z owoców) 10% PAC 100 mg/400 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 20 mg (25% RWS*)/80 mg (100% RWS*)
Cynk (tlenek cynku) 3,11 mg (2,5 mg Zn) (25% RWS*)/10 mg (100% RWS*)
* RWS – referencyjna wartość spożycia

Substancje dodatkowe:
substancja przeciwzbrylająca (stearynian magnezu 5 mg w 1 tab. / 20 mg w 4 tab.);
substancja wypełniająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych).

Właściwy sposób użycia:

1-2 tabletek 2 razy dziennie 20 minut przed jedzeniem, popić odpowiednią ilością płynu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
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