URIFAST
D-manoză și ExocyanTM
CE ESTE URIFAST?

Urifast este un supliment alimentar cu îndulcitori ce conține D-manoză și ExocyanTM, o formă
concentrată de extract de Merișor-canadian (Vaccinium macrocarpon) cu un conținut
standardizat de proantocianidine (PACs).
CÂND SE UTILIZEAZĂ URIFAST?

Merișorul-canadian - sau Afinul-roșu-american (Vaccinium macrocarpon) este un arbust veșnic
verde de origine nord-americană, foarte asemănător Afinului. Tradițional se consumă sucul
obținut din fructe proaspete sau congelate.
Principalii constituenți chimici sunt: proantocianidinele, flavonoizii între care se regăsește și
quercetina, catechine, taninuri, acizi organici, pigmenți carotenoizi (beta-caroten), vitaminele E
și C, fibre și proteine.
Merișorul-canadian, singur sau asociat cu alte plante cu proprietăți similare, se regăsește în
numeroase formule de suplimente alimentare, cu recomandări tradiționale legate de starea de
sănătate a căilor urinare asigurând confortul cotidian.
URIFAST are în compoziția sa ExocyanTM CRAN 50 S, care este un extract concentrat pur de
Merișor-canadian 100% cu un conținut standardizat de proantocianidine tip A (PACs), asociat
cu D-manoză.
Un prim mecanism de acțiune al extractului de Merișor-canadian ar avea în vedere o acidifiere
a urinei care devine astfel un mediu neprielnic pentru microorganismele neprietenoase ce pot
crea disconfort la nivelul căilor urinare. Un al doilea mecanism de acțiune presupune
proprietatea de inhibare selectivă a adezinelor - componente din structura unor
microorganisme.
Adezinele se atașează la receptori specifici monozaharidici și/sau polizaharidici care se găsesc
la suprafața epiteliului urinar, în mod special la D-manoză. Astfel, ExocyanTM CRAN 50 S extractul concentrat standardizat de Merișor-canadian se asociază cu D-manoza, conferind
suplimentului alimentar URIFAST proprietățile specifice.
COMPOZIȚIE

Informații nutriționale:

Doza zilnică (1 plic)

D-Manoză
ExocyanTM CRAN 50 S

1.500 g
0.072* g

*0.072 g ExocyanTM CRAN 50 S este echivalentul a 36 mg proantocianidine, reprezentând
doza zilnică recomandată de proantocianidine (PACs).
ExocyanTM este marcă înregistrată Nexira.
Ingrediente: îndulcitori: eritritol, zaharină sodică dihidrată; D-manoză; potențiator de aromă:
merișoare canadiene (maltodextrină, dextroză, diacetat de sodiu, gumă arabică, acid acetic);
corector de aciditate: acid citric anhidru; agenți antiaglomeranți: dioxid de siliciu, săruri de
magneziu ale acizilor grași; ExocyanTM – extract (maltodextrină, hidroxid de magneziu, acid
citric) din fructe de Afin-american/Merișor-canadian (Vaccinium macrocarpon), standardizat la
minim 50% proantocianidine.

URIFAST POATE FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU MEDICAMENTE SAU ALTE SUPLIMENTE
ALIMENTARE?

Urifast poate fi utilizat împreună cu majoritatea suplimentelor alimentare și medicamentelor.
Înainte de a utiliza Urifast consultați specialistul. Copiii și femeile însărcinate pot consuma
produsul numai cu acordul medicului sau farmacistului.
CE EFECTE NEDORITE POATE AVEA UTILIZAREA URIFAST?

Studiile au arătat că la utilizarea corectă, în doza zilnică recomandată, D-manoză și ExocyanTM
au un profil de siguranță bun și sunt bine tolerate. În cazuri rare poate apărea intoleranța la
D-manoză, manifestându-se prin creșterea frecvenței scaunelor și meteorism.
CUM SE UTILIZEAZĂ URIFAST?

Mod de utilizare: la adulți se recomandă - 1 plic pe zi Urifast, dizolvat în 100 ml de apă rece.
T IME TO START USING ELLOVA?

PRECAUȚII LA UTILIZAREA URIFAST:

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oricare din ingredientele produsului.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
A se păstra în ambalajul original la temperaturi sub 25°C.
DATA EXPIRĂRII

A se consuma, de preferință, înainte de data înscrisă pe cutia de carton și pe fiecare plic. A nu
se consuma după data înscrisă pe ambalaje.
AMBALAJ

Urifast este disponibil în cutie de carton ce conține 14 plicuri cu pulbere de culoare roz și
prospectul produsului.
PRODUCĂTOR

Bionika Pharmaceuticals,
Skupi 57, 1000 Skopje,
R.Macedonia
În cooperare cu
Esensa
Donji Dorćol Beograd,
Viline vode bb,
11000 Belgrad, Serbia
Deținătorul notificării: Direct Pharma Logistics SRL
Pantelimon, Bd. Biruinței nr. 162, Biroul nr.2, cod poștal 077145, Jud. Ilfov, România
Telefon: +40 722 465 611
Fax: +40 372 253 383
E-mail: office@directpharma.ro
www.directpharma.ro
Notificare SNPMAPS AA 13829/ 2020
Data ultimei revizuiri a textului: 03/2020

UVIKER®?

