
Ingrediente: apă; îndulcitor: fructoză; extract 
hidroetanolic uscat (suc deshidratat din fructe de 
Merișor-canadian, maltodextrină din porumb, dioxid de 
siliciu, gumă xantan) din fructe de Merișor-canadian 
(Vaccinium macrocarpon), cu 2,7 % proantocianidine - 6 %; 
emulsifiant: polisorbat 80; corectori de aciditate: acid 
citric, soluție 60 % de lactat de sodiu; conservant: sorbat 
de potasiu; potențiator de aromă: fructe de pădure; 
extract criogenat (maltodextrină, dioxid de siliciu) din 
propolis, cu 12-15 % flavonoide totale exprimate în 
galangine - 0,265 % (PropolhON® solventfree).

Sănătatea tractului urinar este afectată în aproximativ 
80 % din cazuri  de bacterii dăunătoare, cum ar fi 
Escherichia coli, care sunt sensibile la proantocianidine.
Cantitatea de proantocianidine din extractul de 
Merișor-canadian este garantată prin metoda de 
determinare analitică modernă BL-DMAC. Această 
metodă este cea mai sigură metodă de dozare a 
proantocianidinelor din extractul de Merișor-canadian și 
este validată de către experți.

Propolisul este un ingredient natural valoros, provenit 
din stup și cu o compoziție bogată în bioflavonoide, 
enzime .
Extractul de propolis pur, PropolhON® solventfree, 
standardizat, conține o concentrație mare de galangine, 
obținute prin extragerea fără utilizarea solvenților 
alcolici, printr-un procedeu de criomacerare. Nu se 
folosesc procedee care necesită căldură astfel că în 
produs se regăsesc și substanțele volatile existente în 
propolis. Acest procedeu de prelucrare a propolisului, îi 
conferă acestuia proprietățile benefice cunoscute încă 
din Antichitate și aplicate în medicina populară 
tradițională.
Urostrong JUNIOR nu conține ingrediente de origine 
animală, fiind potrivit pentru persoanele cu o dietă 
vegană.
Pentru mai multe informații  accesați site-ul 
www.sanvero.ro

Mod de utilizare: copii peste 3 ani și adulți: 20 ml 
Urostrong JUNIOR diluat într-un pahar cu apă.

JUNIOR
Urostrong Extract de Merișor canadian 36 mg

PropolhON® 50 mg

Instrucțiuni de utilizare: se măsoară 20 ml Urostrong 
JUNIOR cu căpăcelul gradat și se diluează într-un pahar 
cu apă. Este recomandat a se consuma minim 1,5 l apă 
pe zi în timpul utilizării de Urostrong JUNIOR.

Prezentare: Sticlă din plastic conținând 200 ml sirop, 
prevăzută cu cap dozator.

Atenţionări: A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă 
sănătos.
A nu se consuma de către persoanele cu alergie la 
propolis și alte produse ale stupului. A nu se consuma 
de către persoanele cu intoleranță la fructoză.
Consumul în exces poate avea efect laxativ. 
A se păstra la temperatura camerei, în loc uscat, ferit de 
lumina directă a soarelui.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul 
perioadei înscrise pe ambalaj (EXP.). Data de expirare se 
referă la produsul sigilat și păstrat corespunzator.

Efecte asupra abilității de a conduce vehicule și de a 
folosi utilaje: Nu e cazul.

Efecte secundare: Nu e cazul la dozele recomandate.

Nu conține gluten.
Nu conține coloranți artificiali.
Nu conține solvenți pe bază de alcool.

Notificare SNPMAPS: AA14006/2020

Produs fabricat în Italia, 
respectând standardele 
GMP și FDA.

Deţinător notificare: 
DONA. LOGISTICA SA
Adresa: Str. Pădurii, Nr. 4, Chitila, Ilfov, România

Volum net: 200 ml


