Aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale
14 plicuri
RECOMANDAT PENTRU REGIMUL DIETETIC AL PERSOANELOR CU INFECȚII URINARE
FRECVENTE SAU OCAZIONALE
Conține îndulcitor
Ingrediente active
D – manoză
Extract uscat de rodie standardizat pentru cel puțin 5% acid elagic
(Punica granatum)
Valoare nutritivă

Cant/1 plic

Cant/2 plicuri

1500 mg

3000 mg

250 mg

500 mg

Cant/1 plic

Cant/2 plicuri

Cant/în 100 g

61,4 kJ/14,4 kcal

122,8 kJ / 28,8 kcal

1535,8 kJ / 360,9 kcal

Proteine
0g
Carbohidrați
3,4 g
Grăsimi
0g
Valoarea nutritivă este bazată pe analiza alimentului dietetic

0g
6,8 g
0g

0g
84 g
0g

Valoare energetică kJ/kcal

Ingrediente: fructoză, D - manoză, regulator de aciditate: acid citric, extract de rodie uscat standardizat
pentru minim 5% acid elagic (Lythraceae Punica granatum), agent de separare: dioxid de siliciu, îndulcitor:
sucraloză.
Cum funcționează: URIFAR elimină mecanic bacteriile din tractul urinar. Bacteriile Escherichia Coli se
atașează de D-manoză eliminându-se împreună. D-manoza împiedică astfel atașarea bacteriilor pe
pereții vezicii urinare. Extractul de rodie are efect bacteriostatic asupra E.Coli (peste 80% din infecțiile
urinare sunt cauzate de E.Coli).
Utilizare: vezica urinară trebuie golită înainte de utilizare. Dizolvați un plic într-un pahar cu apă. Beți pe
stomacul gol. Beți multa apa in timpul zilei. Efectul este optimizat de folosirea simultană a vitaminei C care
scade nivelul de ph din urină, prevenind condițiile favorabile de dezvoltare a bacteriilor.
Administrare: pentru regimul dietetic al persoanelor care se tratează cu medicație specifică infecțiilor urinare
frecvente sau ocazionale. În dieta persoanelor care se tratează cu antibiotic, se recomanda administrarea a
1-2 plicuri/zi, 7 zile. În dieta persoanelor cu infecții urinare ocazionale (1-2 plicuri/zi, 10-14 zile), iar in regimul
dietetic al persoanelor cu activitate sexuală intensă se recomandă 1/2 plicuri pe zi, 2-3 zile. Produsul este
recomandat pentru copii de peste 3 ani. Atenționări: Doza zilnică recomandată nu trebuie depasită.
Alimentele cu scopuri medicale speciale nu constituie un substitut al unei diete variate și echilibrate și al
unui mod de viață sănătos. Produsul nu trebuie utilizat ca unică sursă de alimentație. Produsul nu trebuie
administrat pe cale parenterală. Produsul trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Produsul este sigur,
fără efecte secundare. În cazuri rare poate apărea intoleranța la D-manoză, manifestandu-se prin creșterea
frecvenței scaunelor și meteorism. Consultați medicul înainte de a folosi produsul pe perioada sarcinii.
Condiții de păstrare: A nu se lasa la îndemana copiilor. Pastrați produsul la temperaturi sub 25°, la loc uscat
si ferit de lumina directă a soarelui.
Producator: Sensilab SA Luxembourg

FARMICOM pharmaceutical company d.o.o.
Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenia, EU
Importator: Pharmalink SRL
Blvd. Marașești nr 2B, Bl. C, Intrarea 3, Etaj 1, Ap. 22, Sector 4, 040254
Telefon: 0371.00.39.35; Fax 0372.25.33.83
A se consuma înainte de/LOT (L): înscrisă pe ambalaj
Cantitate netă: 56 g
www.urifar.ro

