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Supliment alimentar

D u b l pro

Dublă protecție, în special după administrarea de antibiotice
Merișor și Lactobacillus rhamnosus

Vă mulţumim că ați ales Urinal Balance!
®

Urinal Balance este un produs inovator pentru
sănătatea femeilor, pe bază de extract de
merișor (Vaccinium macrocarpon) cunoscut și
sub denumirea de afin american și bacterii
benefice (Lactobacillus rhamnosus). Datorită
acestei combinații, Urinal Balance oferă dublă
protecție, în special, după administrarea de
antibiotice.

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.
Tratamentul cu antibiotice poate dezechilibra
flora intestinală și vaginală.

Doza zilnică de Urinal Balance conține
1 miliard de bacterii benefice vii.

Mod de administrare: Ca supliment alimentar,
2 capsule pe zi, luate cu o cantitate suficientă
de lichid.
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Urinal Balance conține un ingredient activ
extras din pudră de merișor. Merișorul este
o sursă bogată de bioflavonoide, compuși
fenolici și alte substanțe naturale, precum
antioxidanți. Antioxidanții ajută la protecția
țesuturilor și celulelor împotriva radicalilor
liberi.
®

Recomandare:
•U
 rinal Balance este recomandat în special
după administrarea de antibiotice

Atenție: A nu se depăși porția zilnică
recomandată. Acesta este un supliment
alimentar și nu este recomandat ca înlocuitor
al unui regim alimentar variat, echilibrat și al
unui mod de viață sănătos. A nu se lăsa la
îndemâna și vederea copiilor. A nu se administra
copiilor cu vârsta sub 3 ani. A se păstra la loc
uscat, ferit de lumină, la o temperatură mai
mică de 25 °C.

Calitatea ridicată şi eficacitatea produsului
sunt asigurate prin:
• Forma unică de procesare a substanţelor
active
• Furnizor de prestigiu de materie primă
• Produs fabricat în unitate certificată GMP

Încercați și alte produse din gama Urinal :
• Urinal Akut – efect rapid, asigurat de forma
concentrată; recomandat pe termen scurt
•U
 rinal și Urinal Drink - protecție naturală*
(datorită antioxidanților naturali din
merișor); recomandate pe termen lung
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Pentru mai multe informații vizitați www.urinal.ro sau www.idelyn.ro.

