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Složení výrobku a  jeho použití pro děti od  3 let byly kladně posouzeny Českou pediatrickou společností.  
UROefekt junior 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 velmi dobře přijímána. UROefekt junior lze připravit jako teplý nebo studený nápoj. 

Zloženie výrobku a jeho použitie pre deti od 3 rokov boli kladne posúdené Českou pediatrickou spoloč-
nosťou. UROefekt junior 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 mimoriadne lahodnou chuťou, ktorá je deťmi veľmi dobre prijímaná. UROefekt junior možno pripraviť 
ako teplý alebo studený nápoj.

Účinná látka ve 100 g
v porci/ 

porcii (5 g)

brusinkový prášek/brusnicový prášok (36:1) 4 g 200 mg

extrakt z natě celíku zlatobýlu/extrakt z vňate zlatobyle obyčajnej (1:1) 5 g 250 mg

extrakt z listů břízy bělokoré/extrakt z listov brezy previsnutej (1:1) 5 g 250 mg

extrakt z natě kontryhelu žlutozeleného/extrakt z vňate alchemilky žltozelenej (1:1) 4 g 200 mg

extrakt z listů brusinky obecné/extrakt z listov brusnice obyčajnej (1:1) 1 g 50 mg

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. 

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. Příprava a dávkování: obsah 1 sáčku dobře rozmíchejte 

ve 200 ml vody (horké nebo studené). Podávejte 1 porci 
(sáček) denně dětem ve věku 3–12 let, od 12 let 2 porce 
(sáčky) denně. Ukládejte mimo dosah dětí.

Príprava a  dávkovanie: obsah 1 vrecúška dobre roz-
miešajte v 200 ml vody (horúcej alebo studenej). Podávajte  
1 porciu (vrecúško) denne deťom vo veku 3–12 let, 
od  12  rokov 2 porcie (vrecúška) denne. Ukládejte mimo 
dosahu detí.
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Detský bylinný nápoj v prášku

Výživové údaje/ 
hodnoty

 na 100 g
 na porci/

porciu (5 g)

Energetická hodnota 1649 kJ/
388 kcal

82 kJ/
19 kcal

Tuky  0 g  0 g

 z toho nasycené/
nasýtené mastné 
kyseliny

 0 g  0 g

Sacharidy  97 g 4,9 g

 z toho cukry  96 g 4,8 g

Bílkoviny/ 
Bielkoviny

 0 g  0 g

Sůl/Soľ  0 g  0 g

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

14 sáčků (porcí)
70 g

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 %.

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


