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Tabletki Urinal Intensiv® zawierają trzy substancje - 
ExocyanTM - wysokoskoncentrowany ekstrakt z owoców 
żurawiny (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt  
z nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea) oraz 
witaminę D. 

Dlaczego ekstrakt z żurawiny jest tak wyjątkowy?
Żurawina jest bogatym źródłem bioflawonoidów, 
związków fenolowych oraz innych naturalnych sub-
stancji. Urinal Intensiv® zawiera unikalny ekstrakt  
z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium  
macrocarpon) ExocyanTM.

Jedna tabletka dostarcza 90 mg standaryzowanego 
ekstraktu z żurawiny, co odpowiada bardzo wysokiej 
zawartości proantocyjanidyn (36 mg)

Dlaczego nawłoć pospolita jest tak dobroczynna?
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita) pochodzi  
z Europy. Roślina ta jest stosowana (między innymi), 
aby utrzymać zdrowy pęcherz i dolne drogi moczowe. 
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania ukła-
du moczowego (eliminowania moczu).

Dlaczego witamina D jest istotna?
Witamina D to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, 
która odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie czło-
wieka. Witamina D przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania systemu odpornościowego. Ponadto, 
wpływa na prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, 
dzięki czemu ma korzystny wpływ na kości i zęby.  
Witamina D przyczynia się także do utrzymania prawi-
dłowego funkcjonowania 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

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia: 
Składniki: 1 tabletka % RWS*
ExocyanTM ekstrakt z owoców  90,0 mg - 
żurawiny (Vaccinium  
macrocarpon) DER 115:1 
zawiera proantocyjanidyny (40%)  36,0 mg -
Ekstrakt z nawłoci pospolitej 20,0 mg - 
(z całej rośliny)   
(Solidago virgaurea) DER 10:1 
Witamina D 5,0 µg 100
*Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: substancje przeciwzbrylające: celuloza, wę-
glan wapnia; ExocyanTM ekstrakt z owoców żurawiny 
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt  
z nawłoci pospolitej (z całej rośliny) (Solidago virgaurea), 
stabilizatory: sól sodowa karboksymetylocelulozy 
usieciowana, hydroksypropylometyloceluloza, hydrok-
sypropyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: 
dwutlenek krzemu, talk; olej z nasion bawełny, barw-
nik: dwutlenek tytanu; koncentraty naturalne (cytryna, 
czarna porzeczka, rzodkiew); stabilizator: sole magne-
zowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol (witami-
na D). 

Szanowny Kliencie! 
Dziękujemy za wybór preparatu Urinal Intensiv®
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Wystarczy jedna tabletka dziennie
Jedna tabletka odpowiada  

bardzo wysokiej zawartości  
proantocyjanidyn (36 mg)

ID 3984,3991/L/03/POL

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka.

Sposób użycia: tabletkę należy połknąć i popić szklan-
ką wody.

Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej  
12. roku życia. Suplement diety nie może być stosowa-
ny jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Za-
lecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy 
tryb życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spoży-
cia w ciągu dnia.

Przechowywać: w suchym, ciemnym miejscu,  
w temperaturze poniżej 25°C. Suplement diety 
powinien być przechowywany w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu.

Ilość netto: 5,5 g lub 11,0 g

Zawartość opakowania: 10 lub 20 tabletek a 550 mg

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® Suplement diety  

Urinal® to suplement diety w postaci kapsułek 
zawierający sproszkowany koncentrat soku  
z żurawiny, ExocyanTM  – wysokoskoncentrowany 
ekstrakt z owoców żurawiny, witaminę D oraz 
ekstrakt z nawłoci pospolitej.

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

Więcej informacji na www.urinal.pl
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