BUĎTE OPĚT SAMA SEBOU

Nový, revoluční přípravek
od značky Urinal ® pro rychlou
úlevu při pocitech pálení a řezání
Nepříjemné symptomy

Doplněk stravy se sladidlem

Když nejsou močové cesty v pořádku, trápí ženy od prvního
okamžiku pocit řezání a pálení při močení. Tyto nepříjemné
pocity mohou být způsobeny změnou pH moči, když je úroveň
její kyselosti abnormálně vysoká. Ačkoli žena reaguje rychle
a užije přípravek na řešení tohoto problému, může to průměrně
trvat minimálně dva1 dny, než pocítí významnou úlevu, a ještě
déle, než se úplně zbaví bakterií, které jsou příčinou těchto
nepříjemných obtíží.

Mnoho pacientek považuje silné pálení a řezání za nesnesitelné a byly by rády, kdyby nemusely
čekat ani jeden den, než se dostaví výsledek léčby2. Z tohoto důvodu 7 z 10 žen1 užívající léky na
infekce močových cest užívá alespoň někdy léky proti bolesti. Zároveň až 51% žen2 prohlašuje,
že nerady užívají příliš mnoho různých tabletek najednou, ale podle jejich názoru nemají jinou
možnost.

Řešení

Proto Urinal® – expert na močové cesty nyní uvádí nový, revoluční přípravek pro ještě lepší podporu
ženám při akutních obtížích. Vyvinul přípravek Urinal® Express pH, aby poskytl řešení speciálně
určené pro první 2 dny nepříjemných pocitů. Tento inovativní a unikátní přípravek je schopen
rychle neutralizovat kyselé pH moči, takže ženám přináší úlevu od pocitů řezání a pálení při
močení bez nutnosti užívání tabletek na bolest. Spotřebitelka jej užívá ve formě chutného nápoje,
který se rychle dostane do močového měchýře a zároveň podporuje při těchto obtížích velmi
důležitý pitný režim.
Když žena ucítí první nepříjemné pocity, rozpustí sáček s rozpustnými krystalky Urinal® Express pH
ve 200 ml studené nebo teplé vody, vypije jej – nejlépe po jídle – a ucítí rychlou úlevu. Užívají se
3 sáčky denně po dobu prvních dvou dnů. Má příjemnou příchuť lesních plodů, maliny a vanilky.
Přípravek by se neměl užívat déle než dva po sobě jdoucí dny.

Úleva od pálení, ale léčba na prvním místě

I když přípravek Urinal® Express pH přináší rychlou úlevu od pocitů pálení a řezání, není
určený jako náhrada obvyklé léčby infekce močových cest, která řeší infekci samotnou.
Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme užívat jej společně s řádnou léčbou
nebo s přípravkem Urinal® Akut, doplňkem stravy se zlatobýlem pro zdraví močových
cest. Proto uvádíme tento nový přípravek jako copack: Urinal Akut® + Urinal® Express pH,
abychom naučili spotřebitelky užívat nový přípravek společně s běžnou péčí.
Přípravek Urinal® Express pH je však možno užívat jako doplněk i k přípravkům jiné
značky. Tedy když se objeví první nepříjemné symptomy, nabídněte svým pacientkám
k jejich obvyklé léčbě infekce močových cest také novinku Urinal® Express pH, aby si
užily první 2 dny pohodlí bez nepříjemných pocitů.
1)
2)

IPSOS, Women Intimate Health, Usage&Attitude, 2014, international study
Simply5, UTI users segmentation study, 2017, international study
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Urinal® Express pH složení přípravku:
∙

Citronan sodný a citronan draselný pro rychlou neutralizaci kyselého pH moči
∙
Bříza bělokorá pro podporu zdraví dolních močových cest a vylučovací funkci ledvin
∙
Sušená šťáva z kanadské brusinky – klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon) s obsahem 18 mg PAC
(proanthokyanidinů) v denní dávce, je také zdrojem bioflavonoidů, fenolových sloučenin a dalších látek
Denní dávka obsahuje:

hmotnost/3 sáčky

Citronan draselný

3 327,6 mg

Citronan sodný

2 802,5 mg

List břízy
(extrakt z listů Betula pendula min. 10:1 – 75mg)

750,0 mg

Sušená šťáva klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon)
(standardizováno na 1% PAC)

1 860,0 mg

Složení: stabilizátor (xylitol), citronan draselný, monohydrát, citronan sodný, regulátor kyselosti (kyselina citronová),
kanadská brusinka (klikva velkoplodá), sušená šťáva, aroma (malina, lesní plody a vanilka), látka protispékavá (oxid
křemičitý), sladidlo (sukralosa), extrakt z listů břízy. Dávkování: 1 sáček 3x denně. Obsah sáčku rozpusťte ve 200 ml vody,
nápoj vypijte horký nebo studený, nejlépe po jídle. Určeno pouze ke krátkodobému užití. Neužívejte déle než 2 po sobě
jdoucí dny. Je doporučeno užívat současně s tabletami Urinal Akut®. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy a zdravého životního stylu.
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu, při teplotě
do 25 °C. Užívejte pouze rozpuštěné ve vodě. Lidé s poruchou funkce ledvin a srdce nebo užívající léky na vysoký krevní
tlak by tento přípravek neměli užívat. Pokud potíže trvají déle než 48 hodin, poraďte se s lékařem.

Předzásobte se na jarní období!
Plánovaná podpora:
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Zjistěte více na

www.urinal.cz
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