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Roseberry

90 tabl./54g
Hibiscus-karpalo-C-vitamiinivalmiste

Annostus:
2-3 tablettia iltaisin runsaan nesteen kera. Nauttimalla tabletit iltaisin tuotteen ainesosat vaikuttavat elimistössä pidempään.
Hibiscuksen monipuoliset luonnon antibakteeriset ominaisuudet auttavat tainnuttamaan haitallisia bakteereita ja hiivasieniä virtsasta. Roseberryn
patentoitu hibiscusuute taistelee luonnonmukaisesti ja nopeasti näitä mikro-organismeja vastaan.
Karpalon proantosyanidit eli PAC heikentää E.coli
bakteerin kykyä kiinnittyä virtsateihin ja Candidahiivojen kasvumahdollisuuksia. Yli 32 mg PAC
päivä-annoksella on tutkitusti näitä haitallisia mikroorganismeja heikentävä vaikutus. Tämän määrän
proantosyanideja saa jo kahdesta Roseberry-tabletista.
C-vitamiini happamoittaa virtsaa tehokkaasti,
jolloin bakteerien elinolosuhteet virtsassa heikkenevät. Happamuutta lisäävät ravintoaineet tukevat virtsateiden hyvinvointia. Roseberry sisältää runsaasti C-vitamiinia.

Roseberry

virtsateiden luonnolliseen
hyvinvointiin

uusi
innova
atio

Juomalla runsaasti vettä virtsatiet toimivat aktiivisesti ja sinne joutuneet mahdolliset bakteerit
huuhtoutuvat pois elimistöstä.

Myynnissä luontaistuote- ja terveyskaupoissa
sekä apteekeissa.
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Hibiscus - karpalo - C-vitamiini

Vaivaako virtsatiet?
Ihmisen virtsa on normaalisti täysin steriiliä. Toisinaan kuitenkin haitalliset mikroorganismit saattavat kulkeutua virtsaputken kautta virtsaan ja aiheuttaa tulehduksen. Naiset ovat miehiä alttiimpia
näille tulehduksille, jotka voivat nousta virtsateissä
ylöspäin aina munuaisiin saakka. Tulehdukset voivat ilmaantua hyvinkin rajuina tai olla lähes oireettomia. Toiset ovat alttiita toistuville virtsatietulehduksille.

Munuaiset

Virtsanjohtimet

Virtsarakko
Virtsaputki

Uusi Roseberry
Naiset ovat jo kauan käyttäneet karpaloa virtsateiden hyvinvointiin. Roseberry on uusi, monipuolinen yhdistelmävalmiste elimistön luonnolliseen
hyvinvointiin ja virtsateiden luonnonmukaiseen
itsehoitoon. Roseberry sisältää vahvan karpalon lisäksi luonnon antibakteerista hibiscusta ja runsaasti C-vitamiinia.
Roseberry on korkeatasoinen ravintolisä, joka
tukee virtsateiden hyvinvointia monipuolisesti
ja luonnonmukaisesti.

Huolehdi itsestäsi
•

Vältä kylmettymistä, suojaa intiimialueet ja alaselkä kylmältä. Vältä uimista kylmissä vesissä etenkin, jos
olet altis toistuville virtsatietulehduksille

•

Huolehdi intiimihygieniasta

•

Juo riittävästi vettä ja virtsan happamuutta tukevia marjamehuja. Näin
virtsatiet toimivat aktiivisesti ja huuhtoutuvat hyvin

•

Syö terveellisesti ja nauti runsaasti
C-vitamiinipitoisia marjoja, hedelmiä
ja vihanneksia

•

Pidä yleiskunnostasi huolta, liiku ja
lepää riittävästi

•

Tue virtsateittesi hyvinvointia Roseberryllä kuurina tai käytä pidempään,
tulehduksille altistavan kauden ylitse.
Voit käyttää sitä myös antibioottikuurin aikana.

Huom! Käänny äkillisissä tulehdusoireissa aina lääkärin puoleen.

