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Vă mulţumim că ați ales Urinal Akut !
®

Urinal Akut conține trei componente active:
CystiCran , o formă concentrată de extract din
merișor (Vaccinium macrocarpon) - cunoscut și sub
denumirea de afin american, extract de Solidago
virgaurea (Splinuță) și Vitamina D.
®
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Combinația de extract din merișor și vitamina D este
sub licență, în conformitate cu Modelul de Utilitate
Nr. 00020.
Extract concentrat într-o singură tabletă
– Urinal Akut !
Unicitatea și efectul puternic al produsului
Urinal Akut sunt date de următorii factori:
1. Unicitatea substanței active CystiCran garantează
calitatea asigurată de cantitatea standardizată
necesară, demonstrată științific, de 36 mg PAC
2. Conținutul de Solidago virgaurea, ce menține
sănătatea vezicii urinare și a tractului urinar
inferior
3. Mod de administrare ușor - 1 tabletă pe zi și
efectele pozitive apar, de obicei, din prima zi de
administrare
®

®

®

De ce este extractul din merișor unic?
Fructele de merișor sunt o sursă bogată de
bioflavonoide, compuși fenolici și alte substanțe
naturale. Urinal Akut conține componenta activă
CystiCran , o formă concentrată de extract din
merișor (Vaccinium macrocarpon). CystiCran este
fabricat printr-o formă unică de procesare
a substanței active, ce asigură un conținut ridicat de
proantocianidine. Pentru obţinerea produsului
Urinal Akut se utilizează soiuri de merişor cultivate
în America de Nord, atent selecţionate pentru
concentraţia ridicată de PAC.
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Cantitatea de extract aferentă unei singure tablete
corespunde unei cantități minime de 423 000 mg de
fructe de merișor.
De ce este Solidago virgaurea benefică pentru
sănătatea femeilor?
Solidago virgaurea (Splinuța) provine din Europa.
Această plantă este folosită (printre altele) pentru
a menține sănătatea vezicii urinare și a tractului
urinar inferior. Aceasta contribuie la menținerea în
limite normale a procesului de eliminare a urinei
(diureza).
De ce este Vitamina D atât de importantă?
Vitamina D este o vitamină liposolubilă, având un rol
foarte important pentru organism. De exemplu,
vitamina D susține funcționarea optimă a sistemului
imunitar. Mai mult, contribuie la absorbția normală
a calciului și a fosforului, având un efect benefic
asupra oaselor și dinților. Vitamina D sprijină și
funcționarea normală a mușchilor.
Efecte:
•S
 olidago virgaurea (Splinuța) contribuie la
menținerea în limite normale a procesului de
eliminare a urinei (diureza)
•S
 olidago virgaurea (Splinuța) ajută la menținerea
sănătății vezicii urinare și a tractului urinar inferior
• Vitamina D susține funcționarea optimă a sistemului
imunitar

Efect rapid, asigurat de
forma concentrată
Fiecare tabletă conține
echivalentul unei cantități
minime de 423.000 mg
de fructe de merișor
Calitatea ridicată şi eficiența produsului sunt
asigurate prin:
• Forma unică de procesare a substanţelor active
• Furnizor de prestigiu de materie primă
• Produs fabricat în unitate certificată GMP
Un alt avantaj al produsului Urinal Akut îl reprezintă
administrarea în timpul sarcinii și alăptării, dar este
recomandat să consultați medicul înainte de
administrare. Urinal Akut conține substanțe naturale
și nu sunt cunoscute efecte adverse în urma
administrării.
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Mod de administrare: Ca supliment alimentar,
1 tabletă pe zi, luată cu o cantitate suficientă de lichid.

Încercați și alte produse din gama Urinal:
•U
 rinal Balance – Dublă protecție, în special după
administrarea de antibiotice; recomandat
pe termen scurt
•U
 rinal capsule și Urinal Drink – Protecție naturală
(datorită antioxidanților naturali din merișor)
recomandate pe termen lung
®
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Informare: Multe femei au cel puțin o infecție urinară
în timpul vieții lor. În majoritatea cazurilor, infecția
urinară este cauzată de bacteria E.Coli. În infecţiile
urinare acute persistente asociate cu febră înaltă este
necesară consultarea medicului curant. Urinal Akut
nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice.
În situaţia infecţiilor acute, tratate cu antibiotice,
Urinal Akut poate fi folosit în paralel cu acestea.
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Pentru mai multe informații vizitați www.urinal.ro sau www.idelyn.ro.
Cel mai simplu magazin online de la Walmark
Deveniți membru al magazinului online eWalmark și primiți cele mai
recente informații despre produsele și promoțiile Walmark.
Beneficiile magazinului online:
3 Transport gratuit pentru orice comandă trimisă
3 Livrare rapidă ( în 48 de ore) pentru varianta curier rapid
(pentru localitățile aflate în aria de acoperire). Dacă adresa
nu se află în zona de acoperire a serviciului de curierat rapid,
expediția coletului se va face gratuit prin Poșta Română.
3 Cadouri speciale pentru comenzile mai mari de 200 lei
3 Promoții și oferte speciale, concursuri, evenimente,
recomandări și sfaturi utile
3 Catalogul produselor Walmark
3 Posibilitatea de a adresa întrebări specialistului Walmark
Pentru a afla mai multe detalii despre beneficiile magazinului
online Walmark accesați www.eWalmark.ro/avantaje.

Recomandați prietenilor dumneavoastră produsele
Walmark prin programul de fidelizare eWalmark.
Pentru fiecare membru nou care se înscrie în program la recomandarea dumneavoastră și plasează orice comandă pe
www.eWalmark.ro – primiți cadou 15 lei iar dacă prietenul dumneavoastră plasează o comandă în valoare de minim 100 ron, veți
primi cadou 30 lei. Cadourile nu se cumulează. Pentru mai multe detalii accesați www.eWalmark.ro/recomanda.
Informaţii suplimentare despre produsele WALMARK puteţi afla
accesând www.eWalmark.ro, adresându-ne întrebări pe
e-mail: club@walmark.ro, apelând Serviciul Relații Clienți la
numărul de telefon 0 800 800 279 (apel gratuit în reţeaua
Telekom) sau 021 211 21 34 (tarif normal).

