
Složení: dextróza, extrakt z  natě celíku zlatobýlu, extrakt z  listů břízy bělokoré, extrakt 
z  natě kontryhelu žlutozeleného, extrakt z  listů brusinky obecné, extrakt z  květu ibišku 
súdánského – karkadé, brusinkový prášek, riboflavin-5-fosfát, sodná sůl.

Zloženie: dextróza, extrakt z vňate zlatobyle obyčajnej, extrakt z listov brezy previsnutej, 
extrakt z vňate alchemilky žltozelenej, extrakt z listov brusnice obyčajnej, extrakt z kvetov 
ibišteka krvavého – karkadé, brusnicový prášok, riboflavín-5-fosfát, sodná soľ.

UROefekt se vyrábí podle speciální receptury kombinující brusinky a synergicky působící bylinné extrakty z natě celíku 
a kontryhele a listů brusinky a břízy. Vyvážené zastoupení účinných látek je doprovázeno mimořádně lahodnou chutí, 
která je dětmi i dospělými velmi dobře přijímána. UROefekt lze připravit jako teplý nebo studený nápoj. 

UROefekt sa vyrába podľa špeciálnej receptúry kombinujúci brusnice a  synergicky pôsobiace bylinné extrakty  
z vňate zlatobyle a alchemilky a listov brusnice a brezy. Vyvážené zastúpenie účinných látok je sprevádzané mimo- 
riadne lahodnou chuťou, ktorá je deťmi aj dospelými veľmi dobre prijímaná. UROefekt možno pripraviť ako teplý alebo 
studený nápoj.

Riboflavin přispívá k  udržení normálního stavu sliznic a  ke  snížení míry únavy  
a vyčerpání.

Riboflavín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Příprava: obsah 1 sáčku dobře rozmíchejte ve 200 ml 
vody (horké nebo studené).
Doporučené dávkování: podávejte 2 až 3 porce 
(sáčky) denně. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Upozornění: Není určeno dětem do 12 let. Ukládejte 
mimo dosah dětí. Doplněk stravy není náhradou pestré 
stravy. 

Príprava: obsah 1 vrecúška dobre rozmiešajte v 200 ml 
vody (horúcej alebo studenej). 
Odporúčané dávkovanie: podávajte 2 až 3 porcie  
(vrecúška) denne. Odporúčaná denná dávka sa nesmie 
presiahnuť.
Upozornenie: Nie je určené pre deti do 12 let. Výživové 
doplnky sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí. 
Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej 
stravy. 

Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:

Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti nepřekračující 70 %.
Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti neprekračujúcej 70 %.

Účinná látka ve 100 g
v porci/ 

v porcii (5 g)

brusinkový prášek/brusnicový prášok (36:1) 6,0 g 300 mg

extrakt z natě celíku zlatobýlu/extrakt z vňate zlatobyle obyčajnej (1:1) 8,6 g 430 mg

extrakt z listů břízy bělokoré/extrakt z listov brezy previsnutej (1:1) 8,6 g 430 mg

extrakt z natě kontryhelu žlutozeleného/extrakt z vňate alchemilky žltozelenej (1:1) 6,8 g 340 mg

extrakt z listů brusinky obecné/extrakt z listov brusnice obyčajnej (1:1) 1,7 g 85 mg

riboflavin 4,2 mg 0,21 mg (15 % *)

Výrobce/Výrobca: GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.goldim.cz

* referenční hodnota příjmu/referenčná výživová hodnota denného príjmu

Doplněk stravy 
Nápoj v prášku

Doplněk stravy 
Nápoj v prášku
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70 g
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70 g

14 sáčků (porcí) / vrecúšok (porcií)
70 g
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Výživový doplnok


