KLINICKY OVĚŘENO

30 VEGETARIÁNSKÝCH KAPSLÍ

1 kapsle URIXALu denně (obsahuje 400 mg Pacranu®):

Pro optimální stav močových cest: 1 kapsle denně
V případě onemocnění: 2 až 4 kapsle denně

• vykazuje bakteriální antiadhezní aktivitu
• snižuje výskyt infekcí E. coli
• snižuje výskyt opakovaných infekcí močových cest

PRO OPTIMÁLNÍ ČINNOST MOČOVÉHO
TRAKTU

DOPLNĚK STRAVY

Eliminace inkontinence

Fimbrie
chia
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Bakteriální adheze

Součet aktivity za všechny účastníky

DALŠÍ DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY:
Účinné látky Pacranu®
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Brusinkový
extrakt

Ex vivo studie Antiadhezní aktivita v lidské moči: Pacran®
versus Cranberry extract (Howell, 2009)

Brusinky inhibují ulpívání (adhezi) bakterií E. coli
na sliznici močového traktu, brání tvorbě biofilmu
a následné infekci.

Obsahuje patentově
chráněný brusinkový
extrakt Pacran®, který je
vyroben z celých brusinek
(400 mg v jedné kapsli)
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POMOC Z PŘÍRODY
PRO MOČOVÉ CESTY
A LEDVINY

Pacran® vykazuje zvýšenou aktivitu i po 24
hodinách, zatímco aktivita produktu z extraktu
Cranberry klesá již po 10ti hodinách. Tyto výsledky ukazují že Pacran® má vynikající potenciál při
prevenci onemocnění močových cest.
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PROBUĎTE KRÁSU VAŠÍ PLETI,
VLASŮ A NEHTŮ UNIKÁTNÍ KOMPOZICÍ PŘÍPRAVKU DERMIBEL®

NOVINKA V PREVENCI OSTEOPORÓZY S VITAMÍNEM K2 PRO SILNÉ
A ZDRAVÉ KOSTI

NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ INGREDIENCE
PRO PROSTATU

Dermibel® je doplněk stravy obsahující
optimální kombinaci látek, jejichž účelem je doplnit běžnou stravu koncentrovaným zdrojem vitamínů, minerálů
a dalších složek s nutričním a fyziologickým účinkem.

CaMaZinK2® je doplněk stravy obsahující kombinaci látek, které napomáhají
udržet normální stav kostí a zubů. Jako
takový je vhodný zejména pro osoby se
zvýšeným rizikem osteoporózy.

Prostanin® je doplněk stravy pro muže,
který v souladu s vědeckým výzkumem,
obsahuje nejúčinnější složky, které mají
prospěšný účinek na prostatu.

BEZPEČNOST A KVALITA
V klinických studiích nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky. Standardní toxikologické testy neukázaly žádné riziko
při užívání Urixalu. Výrobce zaručuje, že URIXAL je vyroben ze 100 % z brusinek v souladu s platnými normami
(absenci GMO a alergenů, přijatelné úrovně těžkých kovů a reziduí pesticidů).

Výrobce:

30 VEGETARIÁNSKÝCH KAPSLÍ / 1–2 KAPSLE DENNĚ

GUERGI s.r.o., Eliášova 266/3, 160 00 Praha
6, Česká republika
Tento materiál je určen pouze pro lékaře a odborníky v oboru farmacie a nemusí být plně v souladu s Nařízením EU č. 1924/2006,
které vymezuje možnosti komunikace na konečného spotřebitele.

URIXAL je ryze přírodní přípravek obsahující
vysoce kvalitní a silný brusinkový extrakt
Pacran® vyrobený z celých brusinek. Je
zdrojem vitamínů a dalších přírodních látek.
Je to vhodný doplněk stravy pro optimální
stav močových cest.

URIXAL dietary supplement is a high-quality,
nature-based preparation with a positive
inﬂuence on health, especially the urinary
tract. URIXAL is made of the potent and
high-quality cranberry extract Pacran®.

URIXAL IS INTENDED FOR:

Cranberries (Vaccinium macrocarpon) have been used for many centuries for their medicinal properties. Their therapeutic
People suffering
repeated
potential in support of urinary tract health has been documented
in numerousfrom
reports.
Cranberries appear to work
or chronic
urethritis
by inhibiting the adhesion of uropathogenic E. coli to the uroepithelium,
impairing
colonization.

Unique and completely natural, Pacran® is an innovative ingredient designed
for use in dietary supplements.

JE VYROBEN Z CELÝCH BRUSINEK!

Made from whole cranberries, Pacran® is a patent-protected proprietary cranberry
product. Pacran® is the most extensively studied and scientiﬁcally proven cranberry
product for urinary tract health.

The fruit is used in a wide variety of forms, from driedPatients
or fresh fruit
to sauces
and juices.
Rich in antioxidants and other
with
prostatic
symptoms
nutrients, cranberries have become a trusted ingredient in health supplements.

VŠE PŘÍRODNÍ, JAK PŘÍRODA ZAMÝŠLELA

Patients with bladder weakness causing
spontaneous incontinence

Brusinky byly odedávna užívány jako prevence a doplněk léčby onemocnění močových cest a ledvin. Brusinka velkoplodá (Vaccinium macrocarpon) obsahuje řadu přírodních látek – nejdůležitější jsou prothoantokyanidiny
(PAC),
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Pacran® IS MADE
FROM WHOLE CRANBERRIES

Pacran® isn’t a simple
juice based product.

A právě to činí Pacran® mezi
ostatními produkty jedinečným.

Patients with a neurological disease

Pacran® is made from
the whole cranberry fruit.
This makes Pacran® unique.

DOSAGE:
This makes Pacran® unique

Unikátní a zcela přírodní Pacran® je
inovativní produkt připravený pro použití
v potravinových doplňcích.

Cranberries contain several key compounds which appear to be effective in supporting
urinary tract health. In addition to its high PAC (proanthocyanidins) concentration,
Pacran® contains other important compounds such as phenolics, organic acids, ﬁbers,
fatty acids, proteins, and sugars. These key elements give Pacran® its long-lasting action
and allow it to outperform other Pac-rich extracts.
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Pacran® IS MADE
FROM WHOLE CRANBERRIES

Pacran® is made from
the whole cranberry fruit.
This makes Pacran® unique.

This makes Pacran® unique

®

spontaneous incontinence

Pacran® isn’t a simple
juice based product.

Pacran®

PROČ UŽÍVAT BRUSINKY U NEMOCÍ MOČOVÝCH CEST?

Patients with a pre-existing kidney disease

URIXAL JE VHODNÝ PRO:

WHY CRANBERRY?

CAN BE TAKEN AS PART OF EVERYDAY HEALTH ROUTINE

Pacran® OPTIMALIZOVANÁ SMĚS VŠECH FRAKCÍ BRUSINEK

SUITABLE ALSO FOR PREGNANT & BREASTFEEDING WOMEN
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tinální obtíže, včetně průjmů. Pacienti s nefrolitiázou
prostatitidou a diskomfortem v dolních močových
nebo predispozicí pro tvorbu močových (oxalátových)
cestách.
Slupka

kamenů by měli užívání přípravků z brusinek nejprve
Dužina

konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, jelikož u paTyto přípravky jsou netoxické, doposud nebyla zjištěna
cientů užívajících produkty z brusinek v doporučeném
interakce s warfarinem a samotné přípravky z brusiSemena

dávkování byly zjišťovány zvýšené koncentrace kyselinek je možné užívat i v těhotenství a při kojení.
Proanthokyanidiny (PAC)



ny šťavelové v moči.
®
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Osoby s nedostatečným příjmem vitamínů
a minerálů v potravě
•
Osoby s oslabenou imunitou
•
Pacienty s chronickými záněty močových cest
•
Pacienty s benigní hyperplazií prostaty
•
Pacienty se samovolným únikem moči
způsobeným spontánní inkontinencí
•
Pacienty s možností vzniku onemocnění ledvin
•
Pacienty s některými neurologickými
onemocněními (roztroušená skleróza, poranění
spinální míchy)
•
Pacienty s diabetem
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Obsažené prothoantokyanidiny a fenolické kyseliny (ellagová, benzoová, chinová a další) působí též antioxidačně a antikancerogenně.
Pravidelné užívání samotných plodů,
šťávy z nich či doplňků stravy při-
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Pro optimální stav močových cest:
1 kapsle denně
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V případě onemocnění:
2 x až 4 x 1 kapsle denně

ovocná šťáva
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Fenoly



Organické kyseliny



Vláknina



Cukry



Mastné kyseliny



VHODNÝ I PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
BOHATÝ NA PŘÍRODNÍ ANTIOXIDANTY
VHODNÝ I PRO VEGANY A VEGETARIÁNY
(VEGETARIÁNSKÉ KAPSLE)






BRUSINKY
Brusinky obsahují několik důležitých
sloučenin, které hrají významnou roli při
podpoře zdraví močových cest. Kromě
vysoké koncentrace proanthokyanidinů (PAC) Pacran® obsahuje další důležité látky (viz tabulka). Obsah těchto
látek umožňuje dlouhodobé působení
přípravku Pacran® ve srovnání s jinými
doplňky stravy obsahujícími proanthokyanidiny.



NEOBSAHUJE KONZERVANTY, NEOBSAHUJE SYNTETICKÉ PŘÍCHUTĚ,
NEOBSAHUJE SLADIDLA … PŘI JEHO PŘÍPRAVĚ BYLY POUŽITY POUZE
PLODY BRUSINKY
NEBYLO POUŽITO GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY)

