Doplněk stravy, obsahuje sladidlo
Pro podporu správné funkce močových cest a přirozené imunity*
Synergická 4kombinace látek. Unikátní výživový doplněk s obsahem brusinkového extraktu, extraktu z Echinacea
purpurea (L.) Moench (třapatka nachová), symbiotických bakterií (Lactobacillus paracasei) a manózy.
* Extrakt z Echinacea podporuje zdraví a normální funkci močových cest. Podílí se také na podpoře přirozené
obranyschopnosti organismu - navíc sílu složení podporuje ještě obsah brusinkového extraktu. Extrakt z brusinek
podporuje přirozenou imunitu.
Lactobacillus je tělu vlastní bakterie, která osidluje zdravé tkáně (například prostředí střeva, pochvy atd.).
D-manóza se prakticky nemetabolizuje, vylučuje se ledvinami do močového měchýře a odtud dále do močových
cest.

SLOŽENÍ
Sáček A: maltodextrin; sladidlo: sorbitol; Lactobacillus paracasei LC11 (LMG P 30020); protispékavá látka: oxid
křemičitý.
Sáček B: D-manóza z březové kůry; maltodextrin; sladidla: sorbitol a sukralóza; prášek borůvkové ovocné šťávy;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; extrakt ze sušených brusinek (Vaccinium macrocarpon Aiton, maltodextrin); aroma; Purple coneflower (bylinkový suchý extrakt z Echinacea purpurea (L.) Moench, maltodextrin); barviva: řepa, betanin; protispékavá látka: oxid křemičitý.
Aby byla zajištěna dokonalá konzervace všech složek, zejména lactobacilů, používá GYNELLA® CystiLab inovativní sáček T-WIN. Ten je rozdělen do dvou samostatných oddílů A a B, které zabraňují vzájemnému působení v nich
obsažených složek. Výsledkem tohoto technologického řešení je dokonalá stabilita všech ingrediencí a vysoká
životaschopnost obsažených laktobacilů.
Kvantitativní složení v denní dávce:
Extrakt z Echinacea
purpurea (L.)
Moench

D-manóza

Lactobacillus
paracasei

Sušená
šťáva z
borůvek

Extrakt z brusinek
(Vaccinium
macrocarpon Aiton)

Obsah v jedné
dávce
(A+B sáček)

1000 mg

1 mld. CFU

180 mg

126,3 mg
(proanthokyanidin
36 mg)

25 mg

Obsah
ve 3 dávkách
(A+B sáček)

3000 mg

3 mld. CFU

540 mg

379 mg
(proanthokyanidin
108 mg)

75 mg

NÁVOD K POUŽITÍ
Užívejte 1 sáček denně (max. 3 sáčky/den) nejlépe večer před spaním nebo
ráno na lačný žaludek a prázdný močový měchýř. Obě části sáčku rozpusťte ve sklenici vody (180 ml) a získanou suspenzi vypijte ihned po její přípravě. K udržení fyziologického stavu močových cest používejte 1 sáček denně
po dobu 10 dnů za měsíc (po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců).
Ve dnech, kdy potřebujete intenzivní péči, vezměte 3 sáčky denně po dobu
prvních 2 dnů, poté 2 sáčky denně po třetím a čtvrtém dnu, jeden ráno na
lačný žaludek a jeden večer před spaním.

UPOZORNĚNÍ A SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku (max. 3 sáčky/den). Doplněk stravy není
vhodný jako náhrada pestré, vyvážené stravy. Skladujte na suchém místě při teplotě do 25 °C. Chraňte před
vlhkostí a přímým sluncem, nevystavujte místním zdrojům tepla.

Baleno v ochranné atmosféře.
GYNELLA® Cystilab. Doplněk stravy se sladidly. Celková hmotnost: 40 g.
Balení: Sáček T-WIN, rozdělený na dva spojené díly, které jsou uložené v boxu obsahujícím 10 sáčků T-WIN.
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UŽITEČNÉ TIPY
Pijte nejméně 2 litry vody denně rovnoměrně rozložené během dne. Přísně dodržujte pravidla osobní hygieny a
nepoužívejte agresivní mýdla a kosmetiku. Močte, pokud cítíte nutkání, aniž byste se snažili zadržet moč. Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky.

Výživový doplnok, obsahuje sladidlo
Na podporu správnej funkcie močových ciest a prirodzenej imunity*
Unikátne zloženie prípravku kombinujúce 4 látky pre maximálny synergický efekt. Obsahuje dva účinné extrakty
liečivých bylín: brusnicový extrakt a extrakt z Echinacea purpurea (L.) Moench (echinacea purpurová), ďalej symbiotické baktérie (Lactobacillus paracasei) a manózu.
*Extrakt z Echinacea podporuje zdravie a normálnu funkciu močových ciest. Podieľa sa aj na podpore prirodzenej
obranyschopnosti organizmu - naviac silu zloženia podporuje ešte obsah brusnicového extraktu. Extrakt z brusníc podporuje prirodzenú imunitu. Lactobacillus je telu vlastná baktéria, ktorá osídľuje zdravé tkanivo (ako napríklad prostredie čreva, pošvy atď.). D-manóza sa prakticky nemetabolizuje, vylučuje sa obličkami do močového
mechúra a odtiaľ ďalej do močových ciest.

ZLOŽENIE
Vrecko A: maltodextrín; sladidlo: sorbitol; Lactobacillus paracasei LC11 (LMG P 30020); protihrudkujúca látka:
oxid kremičitý.
Vrecko B: D-manóza z brezovej kôry; maltodextrín; sladidlá: sorbitol a sukralóza; prášok čučoriedkovej ovocnej
šťavy; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; extrakt zo sušených brusníc (Vaccinium macrocarpon Aiton, maltodextrín); aróma; Purple coneflower (bylinkový suchý extrakt z Echinacea purpurea (L.) Moench, maltodextrín);
farbivá: repa, betanín; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý.
Aby bola zaistená dokonalá konzervácia všetkých zložiek, používa GYNELLA® CystiLab inovatívne vrecko T-WIN.
Toto je rozdelené na dva samostatné oddiely A a B, ktoré zabraňujú vzájomnému pôsobeniu v nich obsiahnutých zložiek. Výsledkom tohto technologického riešenia je dokonalá stabilita všetkých ingrediencií a vysoká životaschopnosť obsiahnutých laktobacilov.
Kvantitatívne zloženie v dennej dávke:
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1000 mg
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(proanthokyanidin
36 mg)

25 mg

Obsah
v 3 dávkach
(A+B vrecko)

3000 mg

3 mld. CFU

540 mg

379 mg
(proanthokyanidin
108 mg)

75 mg

NÁVOD NA POUŽITIE
Užívajte 1 vrecko denne (max. 3 vrecká/deň) najlepšie večer pred spaním
alebo ráno na lačný žalúdok a prázdny močový mechúr. Obidve časti vrecka rozpustite v pohári vody (180 ml) a získanú suspenziu vypite ihneď po
jej príprave. Na udržanie fyziologického stavu močových ciest používajte 1
vrecko denne po dobu 10 dní za mesiac (po dobu najmenej troch po sebe
idúcich mesiacov). V dňoch, keď potrebujete intenzívnu starostlivosť, vezmite 3 vrecká denne počas prvých 2 dní, potom 2 vrecká denne po treťom
a štvrtom dni, jeden ráno na lačný žalúdok a jeden večer pred spaním.

UPOZORNENIE

Uchovávajte mimo dosahu detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku maximálne 3 vreciek. Prípravok nie je
vhodný ako náhrada pestrej stravy. Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 ° C. Chráňte pred vlhkosťou,
priamym slnečným žiarením, nevystavujte miestnym zdrojom tepla.

Balené v ochrannej atmosfére.
GYNELLA® Cystilab. Výživový doplnok, obsahuje sladidlo.
Celková hmotnosť: 40 g.
Minimálna trvanlivosť: pozri údaj na vonkajšom obale.
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UŽITOČNÉ TIPY

Pite najmenej 2 litre vody denne rovnomerne rozložené počas dňa. Prísne dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny
a nepoužívajte agresívne mydlá a kozmetiku. Močte, ak cítite nutkanie, bez toho, aby ste sa snažili zadržať moč.
Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky.

