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W A L M A R K ®

B L A C K

Pharma code: 4419

Urinal®

Urinal® zawiera wyjątkową kompozycję sproszko-
wanego koncentratu soku z żurawiny (Vaccinium 
macrocarpon), wysokoskoncentrowanego eks-
traktu z owoców żurawiny (Vaccinium macrocar-
pon) – ExocyanTM, ekstraktu z nawłoci pospoltej 
(Solidago virgaurea) oraz witaminy D. 
Dlaczego ekstrakt z żurawiny jest tak wyjątkowy?
Żurawina jest bogatym źródłem bioflawonoidów, 
związków fenolowych oraz innych naturalnych 
substancji. Urinal® zawiera sproszkowany koncen-
trat soku z żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 
oraz unikalny ekstrakt z owoców żurawiny wielko-
owocowej (Vaccinium macrocarpon) ExocyanTM.
Ilość ekstraktu z owoców żurawiny oraz sproszko-
wanego koncentratu soku z żurawiny w maksy-
malnej dziennej porcji (3 kapsułki) odpowiada  
9,6 mg proantocyjanidyn. 
Dlaczego nawłoć pospolita jest tak dobroczynna?
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita) pochodzi  
z Europy. Roślina ta jest stosowana (między inny-
mi), aby utrzymać zdrowy pęcherz i dolne drogi 
moczowe. Przyczynia się do prawidłowego funk-
cjonowania układu moczowego (eliminowania mo-
czu).
Dlaczego witamina D jest istotna?
Witamina D to witamina rozpuszczalna w tłusz-
czach, która odgrywa bardzo ważną rolę w orga-
nizmie człowieka. Witamina D przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania systemu odporno-
ściowego. Ponadto, wpływa na prawidłowe wchła-
nianie wapnia i fosforu, dzięki czemu ma korzyst-
ny wpływ na kości i zęby. Witamina D przyczynia 
się także do utrzymania prawidłowego funkcjono-
wania mięśni.

Działanie:
•  Nawłoć pospolita przyczynia się do 

prawidłowego funkcjonowania układu 
moczowego

•  Nawłoć pospolita pomaga utrzymać zdrowy 
układ moczowy, czyli m.in. zdrowe nerki  
i pęcherz moczowy

•  Witamina D wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego

Ogólne zalecenia:
•  Pij przynajmniej 2 litry płynów dziennie
•  Wycieraj okolice intymne od przodu do tyłu 

(ograniczając migrację bakterii z odbytu  
do cewki moczowej)

•  Kąpiele w wannie staraj się zastępować 
prysznicem 

•  Okolice narządów płciowych myj zawsze 
zarówno przed jak i po stosunku płciowym 

•  Zrezygnuj z bielizny syntetycznej, wybierając 
bawełnianą (jest bardziej przewiewna) 

•  Dbaj o regularne oddawanie moczu, bez jego 
przetrzymywania

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-3 żelowe 
kapsułki.
Sposób użycia: kapsułkę należy połknąć i popić 
szklanką wody, maksymalna zalecana porcja to  
3 kapsułki żelowe dziennie.
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej  
12. roku życia oraz osobom wrażliwym na produkty 
pszczele! Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia  
i zdrowy tryb życia. Nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór preparatu Urinal® 
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Wyjątkowa kompozycja 
sproszkowanego koncentratu soku  

z żurawiny, wysokoskoncentrowanego 
ekstraktu z owoców żurawiny 

ExocyanTM, witaminy D oraz ekstraktu 
z nawłoci 

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia: 
Składniki: 1 kaps. 3 kaps.
Sproszkowany koncentrat soku 200,0 mg 600,0 mg 
z żurawiny (Vaccinium  macrocarpon)     
zawiera proantocyjanidyny (1%) 2,0 mg  6,0 mg
Ekstrakt z nawłoci  20,0 mg 60,0 mg 
pospolitej (z całej rośliny)  
(Solidago virgaurea) DER 10:1
ExocyanTM ekstrakt z owoców żurawiny 3,0 mg 9,0 mg 
(Vaccinium macrocarpon)  DER 115:1  
zawiera proantocyjanidyny (40%) 1,2 mg 3,6 mg
Witamina D 1,7 µg 5,1 µg 
 (34% RWS*) (102% RWS*)
*Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki: olej sojowy, sproszkowany koncentrat 
soku z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium ma-
crocarpon), żelatyna, substancja utrzymująca wil-
goć: glicerol; ekstrakt z nawłoci pospolitej (z całej 
rośliny) (Solidago virgaurea), przeciwutleniacz: le-
cytyna sojowa; substancja glazurująca: wosk 
pszczeli żółty; ExocyanTM ekstrakt z owoców żura-
winy wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), 
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; cholekal-
cyferol (witamina D).
Ilość netto: 15,4 g lub 46,2 g
Zawartość opakowania: 20 lub 60 kapsułek a 770 mg

Przechowywanie: Produkt przechowywać w su-
chym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Su-
plement diety powinien być przechowywany w spo-
sób niedostępny dla małych dzieci.
Producent: Idelyn s.r.o.,  
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,  
Republika Czeska
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.,  
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

Wypróbuj także:
     •  Urinal INTENSIV® Suplement diety 
Urinal INTENSIV® to suplement diety w postaci ta-
bletek zawierający większą ilość wysokoskoncen-
trowanego ekstraktu z owoców żurawiny wielko-
owocowej ExocyanTM*, ekstrakt z nawłoci 
pospolitej i witaminę D. 
*W stosunku do Urinal®

     •  Urinal® Junior   Suplement diety 
Urinal® Junior to suplement diety w płynie o pysz-
nym truskawkowym smaku przeznaczony dla 
dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorosłych, którzy 
mają trudności z przełykaniem tabletek czy kap-
sułek. 

Więcej informacji na www.urinal.pl 
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