УРИКОД
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

семките – и съдържа пълния спектър от ценни вещеМоля, прочетете внимателно инструкциите, преди да ства, които взаимно подпомагат действието си. Въпреки че за най-значими обикновено се посочват проантоприемете Урикод.
цианидините, червените боровинки са богати и на
Какво е Урикод и за кого е предназначен?
други ценни биологичноактивни вещества – антоциаУрикод сашета е препарат, който допринася за здравето нини, полифеноли и танини, които подсилват действиена уринарния тракт – пикочния канал, пикочния мехур, то на проантоцианидините и осигуряват максимална
уретерите и бъбреците. Предназначен е за възрастни и ефективност на екстракта.
деца над 12-годишна възраст.
Витамин D3 – витамин D е важен фактор от имунната
Как действа и какво съдържа Урикод?
защита на организма. Поддържа неговата устойчивост
Урикод сашета съдейства за прочистване на пикочните срещу бактериални инфекции, включително тези на
пътища и за повишаване на тяхната устойчивост и уринарния тракт. Във формулата на Урикод вит. D3
защита.
работи синергично с D-маноза и екстракта Cran d’Or®,
Високата ефективност на препарата е гарантирана от като допълва и подпомага тяхното действие.
синергичното действие на трите активни съставки с
доказано благоприятно действие върху здравето на Само едно саше на ден!
уринарния тракт: D-маноза, Cran d’Or® – патентован Активните вещества в препарата Урикод са микрокапекстракт от плодове на червена боровинка (Vaccinium сулирани с иновативна технология, която позволява
постепенно освобождаване и непроменена стабилност
macrocarpon) – и вит. D3.
до пълното им усвояване от организма. По този начин
D-манозата е натурален монозахарид, който се се постига достатъчна концентрация на активните съснамира в някои плодове, например ябълки и различни тавки и оптимален ефект на препарата при намален
видове боровинки. Тя почти не се усвоява от човешкото прием – само веднъж на ден.
тяло и функционира като незаменима част от естествения процес за очистване на организма. Наличието на Дозировка, начин на приложение и продължидостатъчно D-маноза в тялото е от ключово значение телност на приложението:
за здравето и чистотата на уринарния тракт, а дефици- Препоръчителната дневна доза е 1 саше. Съдържаниетът ù води до намалена устойчивост срещу различни то се разтваря в чаша вода и се изпива. Може да се
причинители на инфекции. Само 60-90 минути след приема по всяко време на деня. Продължителността на
като е приета, D-манозата се излъчва в урината и при приложението е поне 4 седмици, а за оптимални резулдвижението си навън активно подпомага прочистване- тати се препоръчва 3-месечен непрекъснат прием.
то на пикочните пътища.
Внимание: Урикод е хранителна добавка. Не е замесПатентованият екстракт Cran d’Or® е 100% концен- тител на пълноценното и разнообразно хранене. Да не
трат от плодове на американска червена боровинка се превишава препоръчителната дневна доза. Да се
(Vaccinium macrocarpon), известна с многобройните си използва преди датата, отбелязана с Exp.date на опаползи за човешкото здраве. Изключително ценена е ковката.
способността ù да поддържа нормалната функция на
уринарния тракт, което се дължи основно на проантоцианидините (PAC). Едно саше Урикод осигурява 36 mg
проантоцианидини – дневната доза, необходима за
постигане на ефективно въздействие.
Екстрактът Cran d’Or® е създаден от целите плодове на
червената боровинка – плодовия пулп, сока, кожицата,

URICODE
Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво
място при температура 15ºС-25ºС и далече от достъп
на малки деца. Да не се използва след датата, обозначена на опаковката.

Състав: сукроза, Cran d’Or®, D-маноза, регулатор на
киселинността: лимонена киселина, антислепващ
агент: силициев двуокис, аромат: боровинка на прах,
холекалциферол (вит. D3).

Форма и съдържание:
Важна информация за здравето на уринарния
30 сашета с разтворим прах за приготвяне на напитка, тракт:
опаковани в картонена кутия.
• Достатъчният прием на вода е от ключово значение –
приемайте около 30 мл на килограм телесно тегло
Взаимодействия с медикаменти и други храни- дневно (ако тежите 60 кг, пийте 1.8 литра вода на ден).
телни добавки:
• Поддържайте адекватна интимна хигиена.
Урикод може да се приема самостоятелно или заедно с • При наличие на констипация (запек), вземете мерки
лекарствени и други средства, предписани от лекува- срещу него.
щия лекар.
• Следете за симптоми на инфекция. При често уриниране, болки ниско в корема, мътна урина с нехарактеБременност и кърмене:
рен мирис и/или наличие на кръв - незабавно посетете
Урикод е подходящ за бременни и кърмещи жени.
Вашия лекар.
• Грижете се за имунната защита на своя организъм.
Информация за диабетиците:
Консултирайте се с лекар, за да разберете дали попадаУрикод е подходящ за диабетици.
те в някоя от рисковите групи хора, предразположени
към инфекции на пикочните пътища.

Състав:

Производител:
ErgoPharma d.o.o.
Trnovlje pri Celju, Gaji 1, 3000 Celje, Slovenia, EU

АКТИВНИ СЪСТАВКИ В ЕДНА ДОЗА
In 4 g (mg) % NRV*
500

Cran d’Or® – патентован
сух екстракт от плодове
на червена боровинка
(Vaccinium macrocarpon),
съдържание на проантоцианидини (РАС) 36 mg;
антоцианини,
полифеноли, танини

514

тел.: 032 692610; www.bionat.bg
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* NRV – Референтна дневна стойност

20%

EU

ISO
22 000

STA

Холекалциферол (вит. Д3)

Собственик на марката и дистрибутор:

- БИОНАТ ЕООД
- ул. „Рогошко шосе“ 15, 4003 Пловдив, България
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