
Urexil
Tőzegáfonya és kasvirág tartalmú étrend-kiegészítő kapszula

Jellemzői: Az Urexil étrend-kiegészítő három hatóanyag egyedülálló kom-
biná-ciója, nagy koncentációjú amerikai tőzegáfonya kivonatot tartalmaz (garan-
tált proantocianidin tartalommal), D-manózzal és kasvirág kivonattal. A kasvirág 
hozzájárul az alsó húgyutak egészségéhez, a normál működés fenntartásához.
Hatóanyag: 1 kapszula 2 kapszula
Amerikai tőzegáfonya kivonat 290 mg 580 mg
(megfelel  14.500 mg áfonyának 29.000 mg áfonyának)
 - ebből proantocianidin (PAC) 29 mg 58 mg
D-mannóz  85 mg 170 mg
Kasvirág kivonat 17 mg 34 mg 
(megfelel  255 mg kasvirágnak 510 mg kasvirágnak)
Összetevők: amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon) gyümölcs-kivonat, 
D-mannóz, kasvirág (Echinacea purpurea) gyökér-kivonat, csomósodást gátló 
anyag (zsírsavak magnéziumsója), kapszula anyaga (zselatin).
Adagolás: 1 - 2 kapszula naponta az étkezés során vagy után, megfelelő 
mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 20 kapszula  Nettó tömeg: 9,3 g
Figyelmeztetés: Keresztes virágúakra érzékenyeknek, autoimmun betegség-
ben szenvedőknek, továbbá immundepresszáns szereket szedőknek nem aján-
lott. Szedése legfeljebb 8 héten át történhet. Az ajánlott napi adagot ne lépje 
túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges 
életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekeknek 
(12 éves korig), állapotos és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Ux/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 19480/2017     HU 369 N
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