Uroxin®
Уроксин®
З utirose
Д-манозою та журавлиною

Уроксин® – це продукт, що НЕ МІСТИТЬ КЛЕЙКОВИНИ.
(Продукт внесений до Довідника ІАЦ – Італійської асоціації целіакії).
Уроксин® не містить генетично модифікованих інгредієнтів.
Склад
Кожна таблетка містить:
● 500 мг д-манози;
● 125 мг екстракту соку журавлини – брусниці ;
● 100 мг UtiroseТМ – екстракт гібіскуса.
Форма випуску
15 таблеток по 850 мг.
Показання
Уроксин® – це харчова добавка на основі д-манози, журавлини (брусниці) та
UtiroseТМ , екстракту гібіскуса, натуральних речовин, особливо корисних для лікування
порушень інфекційного характеру у сечовивідному тракті. Компоненти Уроксину®
діють особливим чином, створюючи несприятливе середовище для бактерій, грибів
та дріжджів – основних збудників інфекцій сечовивідних шляхів. Використання
препарату Уроксин® рекомендується при гострих та рецедивуючих

інфекціях

сечових шляхів та для профілактики рецидивів.
Протипоказання
Не рекомендовано дітям до трьох років. Індивідуальна чутливість до компонентів
дієтичної добавки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами

До теперішнього часу відомостей немає
Спосіб застосування та дози

Рекомендується прийом 1–2 таблеток на добу, бажано через деякий час після їжі та
при випорожненому сечовому міхурі.
● під час загострення:
2 таблетки на день: одна зранку та одна увечері, протягом 7–10 днів;
● у період підтримання (рецидиви):
1 таблетка на день, протягом двох тижнів на місяць.
Для підвищення ефективності продукту

рекомендується пити багато води (1–1,5

літри) протягом усього дня для стимуляції потоку сечі та видалення бактерій.
Не є лікарським засобом
Умови зберігання та термін придатності
Зберігати у прохолодному та сухому місці. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Не приймати дітям віком до трьох років. Не перевищувати рекомендовану добову
дозу.
Передозування

До теперішнього часу відомостей немає

ТМ

Utirose

–це запатентований та клінічно випробуваний продукт (Міжнародний патент WO2008/148995).

Продукт включено до Реєстру харчових добавок Міністерства охорони здоров’я, код 49732
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