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Výtažek z brusinek 
s inulinem i probiotiky

Doplněk stravy URITABS obsahuje výtažek z brusinek a čekanky. Bru-
sinky jsou zdrojem patentované složky CranMax®, inulin se získává 
z kořene čekanky. 
Doplněk stravy URICAPS PROBI obsahuje výtažek z brusinek (zdroj 
patentované složky CranMax®) a z kořene čekanky (zdroj inulinu). Je obo-
hacen o probiotika - denní dávka obsahuje až dvě miliardy probiotik. 

Brusinky - podporují přirozenou obranyschopnost organismu, podílí se 
na normálním stavu kostí a kloubů, mají pozitivní vliv na metabolismus 
bílkovin, glukózy a krevních tuků, jsou užitečné při premenstruačním  
syndromu a menopauze. Patří mezi antioxidanty.
Čekanka - přispívá k funkci střevního traktu, jater, močové soustavy. Je 
užitečná pro normální stav kostí a kloubů, podporuje činnost srdce a cév, 
pomáhá udržet normální hladinu glukózy v krvi. 
Inulin - druh rozpustné vlákniny, je živnou půdou pro prospěšné střevní 
bakterie, součást péče o zažívání a střevní flóru.
Lactobacillus a Bifidobacterium - mléčné bakterie, příznivě ovlivňují 
rovnováhu střevní mikroflóry.

K nejčastějším odběratelům těchto produktů patří osoby, které chtějí 
přírodní cestou pečovat o pohodu střev či močových cest. 
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. 
Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.finclub
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URICAPS PROBI
Balení: 60 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně, 
ráno a v poledne, před jídlem, dostatečně zapít 
Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 500 mg 
brusinkového prášku (Vaccinium macrocarpon) 
- zdroj složky CranMax®, 360 mg inulinu. V mo-
mentu výroby obsahuje minimálně 2 miliardy 
probiotik (Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei). Výrobek není 
určen dětem do 3 let.

URITABS
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 
1 tableta 2x denně, ráno 
a v poledne, před jídlem, 
dostatečně zapít 
Obsah účinných látek ve 
2 tabletách: 1104 mg inu-
linu, 500,4 mg brusinkové-
ho prášku. Výrobek není 
určen dětem do 3 let.


