
 
 
 
Urofyt kan van pas komen bij problemen die sommige mannen kunnen ondervinden. 
De beste componenten hiervoor zijn samengebracht in deze uitgekiende formule: quercetine en Serenoa repens. 
Hiervoor zijn krachtige extracten geselecteerd en verenigd in dit product.
Dit voedingssupplement kan door zijn aanwezigheid van anti-oxidantia gebruikt worden tegen vrije radicalen, 
die schadelijke reacties kunnen uitlokken. 
Urofyt kan zo zorgen voor het behoud van gezonde cellen en weefsels bij de man. 

 Toepassing
    •  Te gebruiken bij typische problemen bij mannen
    •  Voor het behoud van gezonde cellen en weefsels bij de man 
    •  Te gebruiken tegen vrije radicalen

Samenstelling
2 tabletten bevatten:

- Quercetine     1000 mg 
- Serenoa repens extract     320 mg  (Zegepalm)
- Vulstoffen: plantaardig vet (palmolie), cellulose
- Vitamine C         120 mg  (L-Ascorbinezuur)  200 % ADH
- Bindmiddelen: stearinezuur, hydroxypropylcellulose
- Anti-klontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide 
- Papaïne           40 mg 
- Bromelaïne           40 mg 
   
Vorm en toedieningswijze
Tabletten om in te slikken.
 
Inhoud
60 tabletten
 
Gebruiksaanwijzing
2 x 1 tablet per dag met water innemen bij voorkeur 1 tijdens het ontbijt en 1 tijdens het avondmaal . 
Aangepaste dosering op advies van uw arts.

Gebruiksduur
Het is de bedoeling dat dit middel langdurig wordt ingenomen om het gewenste resultaat te bereiken. 
Raadpleeg uw apotheker of arts bij klachten.
  
Ongewenste reacties
Ongewenste reacties bij gebruik van dit middel zijn niet bekend en ook niet te verwachten. 
Mocht u echter toch een ongewone reactie opmerken door het gebruik van dit middel, 
neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Maatregelen
We raden aan de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.
 
Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing (Urofyt is enkel te gebruiken door mannen).
 
Aanwijzing voor het bewaren
Tenminste houdbaar tot: zie de datum op de verpakking. Altijd buiten het bereik van kinderen bewaren.
De tabletten altijd in het doosje bewaren op een droge plaats, bij kamertemperatuur en buiten invloed van direct zonlicht.
 
Kwaliteit
Dit voedingssupplement is zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd volgens de geldende kwaliteitseisen.
 
Firma
Farmafyt bvba,
Lindendreef 4
2320 HOOGSTRATEN
Tel:  0473215536
Fax: 034824900
www.farmafyt.be  

Datum laatste wijziging
25 mei 2007
 

Lees aandachtig deze informatie vóór gebruik en bewaar deze in de originele verpakking.

UROFYT
Voedingssupplement voor mannen

Dit product is een voedingssupplement, vervaardigd volgens de geldende normen ter ondersteuning en behoud van de gezondheid. 
Voedingssupplementen worden niet als vervangingsmiddel voor een gevarieerde voeding gebruikt.


