Walurinal

®

Étrend-kiegészítő amerikai tőzegáfonyával,
aranyvesszővel és D-vitaminnal

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a Walurinal lágy kapszulát választotta!
®

A Walurinal különböző amerikai tőzegáfonya
(Vaccinium macrocarpon) kivonatok (NutriCran ,
szárított lékoncentrátum és CystiCran , egy magas
koncentrációjú kivonat), valamint aranyvessző
(Solidago virgaurea) kivonat és D-vitamin egyedi
kombinációját tartalmazza.
®

®

®

Miért olyan különleges ez a tőzegáfonya kivonat?
A Walurinal kétféle tőzegáfonya kivonatot tartalmaz:
NutriCran -t (szárított tőzegáfonyalé koncentrátum),
v a l a m i n t C y st i C ra n - t , a m e ly e t e g y ú j ,
szabadalmaztatott gyártási eljárással állítanak elő,
amelynek köszönhetően magas és egységes
tőzegáfonya-proantocianidin tartalmat képes
biztosítani.
A maximális napi adagban (3 kapszula) lévő kivonat
legalább 57.300 mg tőzegáfonya gyümölcsnek felel
meg.
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Miért olyan hasznos az aranyvessző kivonat?
A Solidago virgaurea (közönséges aranyvessző)
őshonos Európában. Ez a növény támogatja
a húgyhólyag és az alsó húgyutak egészségének
fenntartását. Hozzájárul a vizeletkiválasztó rendszer
megfelelő működéséhez.
Miért olyan fontos a D-vitamin?
A D-vitamin egy zsíroldékony vitamin, amely nagyon
fontos szerepet játszik az emberi szervezet
egészséges működésében. Például hozzájárul az
immunrendszer megfelelő működéséhez. Továbbá
hozzájárul a kalcium és a foszfor normál
felszívódásához, és ezáltal az egészséges csontozat
és fogazat fenntartásához. A D-vitamin ezenkívül az
egészséges izomfunkció fenntartásában is részt vesz.
Hatások:
• Az aranyvessző hozzájárul a vizeletkiválasztó
rendszer megfelelő működéséhez
• Az aranyvessző támogatja a húgyhólyag és
az alsó húgyutak egészségének fenntartását
• A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez

A készítmény magas minőségét biztosítja:
• A tőzegáfonya kivonásánál alkalmazott
különleges eljárás
• Az idők során már bizonyított alapanyagbeszállítók minőségi garanciája
• A készítményt GMP-tanúsítvánnyal rendelkező
gyártó állítja elő
Általános életmódbeli tanácsok:
• Fogyasszon naponta legalább 2 liter folyadékot
• Székletürítés után mindig előlről hátrafelé
töröljön (ez csökkenti a baktériumok átvitelének
kockázatát a végbélnyílásból a húgycsőbe)
• Inkább tusoljon fürdés helyett
• Minden szexuális együttlét előtt és után mossa
meg a nemi szervét és környékét
• Hordjon pamut alsóneműt (jobb
a légáteresztőképessége, szárazabban tartja
a genitáliákat)
• Ne tartsa vissza a vizeletét, ha ürítenie kell
Ajánlott fogyasztási mennyiség: 1-3 lágy kapszula
naponta.
Figyelmeztetés: Hőemelkedéssel is járó tartósan
fennálló állapotok esetén, vagy ha a tünetek 48 órán
belül nem enyhülnek, orvoshoz kell fordulni.
A Walurinal nem helyettesíti az antibiotikumokat, de
antibiotikumokkal együtt alkalmazható.
®

Próbáljon ki egyéb termékeket is a Walurinal
termékcsaládból:

®

Walurinal Max: magas proantocianidin-tartalmú
étrend-kiegészítő tabletta amerikai tőzegáfonyával,
aranyvesszővel és D-vitaminnal
Walurinal Medical: amerikai tőzegáfonya tartalmú
gyógyászati segédeszköz a felfázás (hólyaghurut) és
egyéb alsó húgyúti fertőzések kezelésére és
kiújulásuk megelőzésére
®

Walurinal szirup: már 1 éves kortól alkalmazható
amerikai tőzegáfonya tartalmú étrend-kiegészítő
szirup
®

További információért kérjük látogassa meg
weboldalunkat:
www.walurinal.hu vagy
www.idelyn.eu
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