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URO-MANNOZA SANBIOS 60 tabl.
Cena: 28,50 PLN

Opis produktu

D-mannoza i pokrzywa – naturalne połączenie na zakażenia pęcherza i dróg moczowych
Preparat URO-mannoza firmy Sanbios zawiera korzystne połączenie cukru D-mannozy oraz ziela pokrzywy. URO-mannoza jest
wspaniałym specyfikiem wspomagającym drogi moczowe.
D-mannoza jest cukrem prostym o ułożeniu przestrzennym nadającym jej roztworowi zdolność skręcania światła w lewo. Działa
korzystnie na układ moczowy - ma właściwości antyadhezyjne – cząsteczki cukru przyłączają się do niechcianych bakterii i zapobiegają
ich przyleganiu do komórek nabłonka przewodu moczowego. Dzieje się to w sposób niezwykle prosty i bezpieczny. D-mannoza
przyczepia się do bakterii, które zagnieździły się w nabłonku pęcherza i obciąża je na tyle, że z powodu ciężaru i ruchu moczu w
pęcherzu odrywają się od ścianek pęcherza i są usuwane z moczem. Utrudnia w ten sposób mikrobom zaatakowanie naszego ciała i
ogranicza stan zapalny wywołany przez drobnoustroje. Taki mechanizm jest szczególnie cenny i pożądany w kontekście zakażeń
bakterią E.coli, która jest głównym sprawcą infekcji dróg moczowych. Bakterie te tworzą swoistą barierę ochronną (przed lekami!) wokół
siebie tuż po przyczepieniu się do nabłonka. Niestety z uwagi na tę właściwość typowe leki nie zawsze potrafią zniszczyć do zera kolonię
E.coli, stąd powracające na nowo infekcje pęcherza moczowego. D-mannoza to zupełnie inny mechanizm, skuteczny wobec
bakteryjnych systemów ochronnych.
Nazwa cukru – mannoza – wywodzi się ze Starego Testamentu. Pewne drzewa i krzewy wytwarzają wydzielinę które zawierają cechy
przypisane mannie. W tych roślinach zidentyfikowane substancje zostały nazwane właśnie mannozą i mannitolem.
Pokrzywa – Urtica dioica - to znane nam wszystkim ziele, kojarzone przede wszystkim z mało przyjemnymi bąblami pojawiającymi się
na naszej skórze po kontakcie z rośliną. Ziele pokrzywy jest surowcem leczniczym, mającym działanie diuretyczne, czyli zwiększa
wydzielanie moczu, dzięki czemu pomaga w wymywaniu niechcianych mikrobów, bakterii oraz toksyn. Biorąc pod uwagę wyżej
opisane działanie D-mannozy, takie naturalne nasilanie wydzielania moczu przez związki aktywne w pokrzywie potęguje i przyspiesza
efekt naturalnego oczyszczania dróg moczowych z bakterii.
Unikatowe połączenie tych dwóch składników działa kompleksowo na drogi moczowe. Pomaga utrzymać pożądaną przez nas florę
bakteryjną, polepsza stan zdrowotny pęcherza moczowego oraz nerek oraz ochrania komórki naszego ciała przed negatywnym
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wpływem wolnych rodników.
Wygodny słoiczek z tabletkami pozwala nam mieć ten wyjątkowy produkt zawsze przy sobie.

Skład ziołowego preparatu URO- mannoza:
Skład 1 tabletki: D-mannoza 500 mg, ziele pokrzywy 60 mg.
Ilość składników w 4 tabletkach (porcja maksymalna):
D-mannoza - 2000mg
Pokrzywa ( Urtica dioica) ziele - 240 mg
Substancje dodatkowe: substancja wypełniająca -celuloza, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wiążąca – dwutlenek krzemu.

Właściwe, skuteczne stosowanie Uro-mannozy:
2 razy dziennie 2 tabletki.
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