Urinal Drink
®

Aromă de merișor
Supliment alimentar cu îndulcitor

Protecție naturală*
*datorită antioxidanților naturali din merișor
Băutură delicioasă din extract
natural din merișor

Vă mulţumim că ați ales Urinal Drink!
®

Urinal Drink este un produs de calitate cu
gust excelent şi miros plăcut. Urinal Drink
a fost special conceput pentru persoanele
care nu agreează sau care au probleme cu
administrarea tabletelor. În plus, Urinal
Drink vă ajută să creşteţi cantitatea de lichid
consumată.

•U
 rinal Drink conține substanțe active
naturale și nu prezintă efecte secundare
în urma administrării pe termen lung.
•U
 rinal Drink poate fi administrat în
timpul sarcinii sau alăptării, după
consultarea, în prealabil, a medicului
dumneavoastră.

Un ajutor de încredere - Urinal Drink!
Substanța activă NutriCran™, concentrat
uscat din suc de merișor ( Vaccinium
macrocarpon) este un fruct originar din
America de Nord.

Calitatea şi eficienţa produsului sunt
asigurate de:
• Modalitatea unică de prelucrare
a substanţelor active
• Furnizor de prestigiu de materie primă
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De ce este Urinal Drink alegerea potrivită?
®

Ajutor eficient şi de calitate
Urinal Drink conţine substanța activă
NutriCran™ - concentrat uscat din suc de
merişor. NutriCran™ din Urinal Drink
asigură cantitatea optimă de substanţe active
ce garantează calitatea şi eficienţa
produsului. Merișorul conține, de asemenea,
antioxidanți naturali, care ajută la protejarea
celulelor și a țesuturilor de radicalii liberi.
Cantitatea de suc uscat corespunzătoare
porției zilnice reprezintă echivalentul
a 30.000 mg merișor.
•U
 rinal Drink poate fi administrat în
asociere cu tratamentul cu antibiotice,
dar mai ales ca protecție naturală
(datorită antioxidanților naturali din
merișor).
•U
 rinal Drink este recomandat a se
administra pe termen lung.
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Mod de administrare: Ca supliment
alimentar, după masă, câte 1 pliculeţ de 3 ori
pe zi, dizolvat în 200 ml de apă caldă sau rece.
Atenţie: În infecţiile urinare acute persistente
asociate cu febră înaltă este necesară
consultarea medicului curant. Urinal Drink
nu este un înlocuitor al tratamentului cu
antibiotice, dar poate fi administrat în
asociere cu tratamentul cu antibiotice.
®

Încercați si alte produse din gama Urinal :
•U
 rinal Akut - efect puternic și rapid
asigurat de forma concentrată;
recomandat pe termen scurt
•U
 rinal Balance – Dublă protecție, în
special după administrarea de antibiotice;
recomandat pe termen scurt
•U
 rinal - protecție naturală* (datorită
antioxidanților naturali din merișor);
recomandat pe termen lung
®

®

®

®

Vizitați www.urinal.ro sau www.idelyn.ro pentru mai multe informații despre infecțiile urinare.

