Лице

Гръб

Странични ефекти и противопоказания:
Досега не са известни странични ефекти и противопоказания.
Съхранение:

ДИО-РЕНАЛ® Капсули 545 mg, 30 броя, 60 броя
DIO-RENAL® Capsules 545 mg

На сухо място при температура под 25°C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте препарата след изтичане на срока на годност или ако целостта на опаковката е
нарушена.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Състав (доза за еднократен прием):

Продуктът е хранителна добавка, не е лекарствено средство и не замества пълноценното хранене.

500 mg стандартизиран сух екстракт от листа на бреза (Betulae folii extractum siccum), еквивалентни
на 12 mg до 20 mg флавоноиди, определени като хиперозид; пълнители: микрокристална целулоза,
силициев диоксид и кроскармелоза натрий; антислепващ агент: магнезиев стеарат. Този продукт
съдържа традиционен растителен препарат, описан още в 1898 година от американското законодателство. В днешно време препарати, съдържащи сух екстракт от листа на бреза, са популярни
както на българския пазар, така и в страни от три континента.
Описание:
Дио-Ренал® е хранителна добавка от растителен произход, съдържаща стандартизиран сух екстракт от листа на бреза с гарантирано количество на активната съставка, съгласно изискванията на
европейското законодателство. Хранителните добавки, съдържащи сух екстракт от листа на бреза,
са с доказан ефект върху отделителната система.
Предназначение:
Дио-Ренал® стимулира отделянето на вода в организма по естествен начин, без да дразни бъбреците, като минералният метаболизъм остава в равновесие. Препаратът се определя като регулатор
с доказан благоприятен ефект върху здравето. Притежава изразен диуретичен ефект.
Прием:
Препоръчителен дневен прием: 3 капсули (1500 mg сух екстракт от листа на бреза). Да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да не се употребява от деца под 12 години.
Допълнителна информация:
Екстрактът от листа на бреза осигурява увеличаване количеството на урината при еквивалентно количество приета течност.
Растителният продукт предизвиква ефект на увеличаване количеството на урината, който
продължава до прочистване на уринарния тракт и избистряне на урината.
Растителният продукт е традиционен, определен в специфично показание, установено и избрано въз основа на продължителна употреба.
Дио-Ренал® е подходящ за продължителен профилактичен прием и оказва многопосочно
благоприятно въздействие върху функционалното състояние на пикочно-половата система.
Благодарение на природния произход на основната си съставка, Дио-Ренал® има отлична
поносимост и е практически безвреден.
Продуктът има изразен мек диуретичен ефект.
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