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Furoxin *60tabl.
 

Cena: 28,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabletki

Postać tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Furoxin 

Opakowanie: 60 tabletek 

Sposób użycia: 1-2 tabletki powlekane dziennie podczas posiłku.

Skład: Suchy ekstrakt etanolowo - wodny z owoców żurawiny (Vaccinum macrocarpon), zawierający nie mniej niż 10% proantocyjanów
(PACs), suchy ekstrakt etanolowo-wodny z liści pokrzywy (Urtica dioica), celuloza - nośnik, celuloza mikrokrystaliczna - substancja
wypełniająca, stearynian magnezu - substancja poślizgowa i przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu - substancja przeciwzbrylająca,
hydroxypropylometyloceluloza - substancja powlekająca i glazurująca, dwutlenek tytanu - barwnik, talk - wypełniacz, propylenowy glikol -
plastyfikator, lak czerwieni koszelinowej – barwnik.

Zawartość w 1 tabletce powlekanej: ekstrakt z owoców żurawiny 300 mg, ekstrakt z liści pokrzywy 100 mg.

Wskazania: FUROXIN ekstrakt z owoców żurawiny oraz ekstrakt z liści pokrzywy.
- Utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
- Odpowiednio chroniony i sprawny układ moczowy.
Podwójne działanie:
- wpływa na zmniejszenie ilości bakterii w moczu
- wpływa na zwiększenie wydalania płynów z organizmu.

Furoxin jest nowoczesnym preparatem działającym aktywnie w obrębie układu moczowego. W jego skład wchodzą dwa składniki
aktywne, które wzajemnie uzupełniają i wzmacniają swoje działanie, dlatego Furoxin wspiera utrzymanie układu moczowego w stanie
homeostazy. Optymalne połączenie składników preparatu zaczerpniętych z naturalnych źródeł - ekstraktu z owoców żurawiny oraz
ekstraktu z liści pokrzywy, pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu moczowego. Furoxin charakteryzuje się łagodnym działaniem
wspomagającym diurezę, a tym samym zwiększa ilości wydalanych płynów, co wpływa korzystnie na usuwanie produktów przemiany
materii z organizmu. Skuteczność działania preparatu Furoxin została uzyskana dzięki właściwemu połączeniu zastosowanych
aktywnych składników.
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Furoxin można stosować w celu:
- ograniczenia ilości bakterii w drogach moczowych,
- utrzymywania prawidłowego funkcjonowania układu moczowego,
- oczyszczania organizmu, w szczególności układu moczowego z produktów przemiany materii.

Opis działania ekstraktu z żurawiny:
żurawina posiada składniki aktywne, które wpływają korzystnie na zmniejszanie przyczepności bakterii do ścianek dróg moczowych.
Dodatkowo utrudniają ich rozwój, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia liczebności bakterii w moczu. Właściwości usuwania
bakterii sprawiają, że żurawina działa korzystnie na utrzymanie prawidłowej kondycji dróg moczowych oraz wzmacnia siły
odpornościowe organizmu. Żurawina w szczególności znajduje istotne zastosowanie w chłodnych porach roku, kiedy organizm jest
osłabiony i narażony na wychłodzenie - w tych okresach umożliwia utrzymanie homeostazy.

Opis działania ekstraktu z pokrzywy:
zawiera substancje czynne - flawonoidy oraz kwasy, które wpływają na ilość wydalanego moczu i zwiększają eliminację takich
produktów przemiany materii jak chlorki oraz mocznik. Stosowanie ekstraktu z pokrzywy ma korzystny wpływ na przemianę materii,
działa oczyszczająco nie tylko na drogi moczowe, ale na cały organizm. Wspomagając wydalanie niepożądanych produktów przemiany
materii i tym samym wspierając prawidłowy proces oddawania moczu, Furoxin utrzymuje w dobrej kondycji układ moczowy. 

Przeciwwskazania: Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki moczopędne, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Status:  Suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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