PRÍBALOVÉ INFORMÁCIE: INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
D-MANOZINN ®
Umožňuje ľahké a rýchle vylúčenie baktérií E.coli z močových ciest.
D-MANOZINN je vhodný aj pre deti a tehotné ženy.
D –MANOZINN ® je výživový doplnok, ktorý predstavuje efektívnu pomoc pri starostlivosti
o močové cesty pri infekciách spôsobenými baktériou E. coli.
ZLOŽKY:
D- manóza je monosacharid, jeden z typov prírodných, jednoduchých cukrov. D-manóza sa
viaže na stenu baktérií E.coli a zároveň zabraňuje naviazaniu sa baktérií na stenu močového
mechúra. Umožňuje ľahké a rýchle vylúčenie baktérií z močových ciest. Komplex D-manózy
a baktérií je z tela postupne vylučovaný močom.
Ovocie Acerola, patrí k najvýznamnejším zdrojom vitamínu C. Obsahuje bioflavonoidy,
ktoré pomáhajú pri vstrebávaní vitamínu C a ďalšie biologicky aktívne zložky, ktoré sú
významné pre zdravie a vitalitu ľudského tela.
Vitamín C – je vitamín, ktorý si telo nevie vytvárať samo, je nevyhnutné ho do tela dopĺňať.
Testy ukázali, že vitamín C hrá významnú úlohu pri starostlivosti o močové cesty, zvlášť keď
je podávaný v kombinácii s D-manózou. Tento silný antioxidant má dvojitý vplyv na
starostlivosť o močové cesty. Vytvára nevhodné prostredie na rast baktérií vďaka vytvoreniu
kyslého prostredia v moči a systematicky aktivuje obranné mechanizmy ľudského tela.
Vitamín C znižuje frekvenciu infekcií močového traktu vďaka priamemu bakteriostatickému
pôsobeniu s významným zlepšením kvality života.
Zinok – 
je aktívna zložka tohto produktu, má pozitívny vplyv na závažnú dyzúriu (bolestivé
a/alebo sťažené močenie) a reguláciu frekvencie močenia. Zinok je minerál, ktorý má
dôležitú úlohu pri dobrom fungovaní imunitného systému. Bojuje proti baktériám, hlavne
v prípadoch, keď je potrebné znížiť výskyt opakujúcich sa infekcií spôsobených baktériou
E.coli

Denná dávka obsahuje:
hmot./ 2 vrecúška, resp. 2 dávkovacie lyžičky - 4,18 g
D – manóza:
4000 mg
Suchý extrakt z ovocia acerola, ktorý obsahuje 25% vitamínu C : 160 mg Aceroly + 40 mg
vitamínu C
Zinok
20,24 mg
AKO SA D-MANOZINN ® POUŽÍVA
Dospelí a deti nad 12 rokov:
Pri akútnej infekcii: prvé tri dni – 1 vrecúško alebo 1 dávkovaciu lyžičku rozpustiť v pohári
vody alebo džúsu každé 4 hodiny ( nie je potrebné užívať aj v noci). Následne pokračovať
s 1 vrecúškom, alebo 1 dávkovacou lyžičkou 2 krát denne.
Predchádzanie opakujúcim sa infekciám močových ciest: 1 vrecúško alebo 1 dávkovaciu
lyžičku raz denne rozpustiť v pohári vody, alebo džúsu.

Dojčatá a deti do 12 rokov:

Pri akútnej infekcii:prvé 3 dni – polovicu vrecúška alebo polovicu dávkovacej lyžičky
rozpustiť v pohári vody alebo džúsu každé 4 hodiny ( nie je potrebné užívať aj v noci).
Následne pokračovať s polovicou vrecúška alebo s polovicou dávkovacej lyžičky 2 krát
denne.
Predchádzanie opakujúcim sa infekciám močových ciest: polovicu vrecúška alebo polovicu
dávkovacej lyžičky raz denne rozpustiť v pohári vody, alebo džúsu.
MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY:
Nie sú známe.
AKO D-MANOZINN ® UCHOVÁVAŤ
Skladovať mimo dosahu detí. Uchovávajte v suchu pri teplote 10- 25 °C
 . Chráňte pred
vlhkom a priamym slnečným žiarením.
VÝHODY POUŽÍVANIA DOPLNKU STRAVY D-MANOZINN:
● Vedľajšie účinky nie sú známe
● Môžu ho užívať aj deti, tehotné a dojčiace ženy
● Diabetici môžu užívať D-MANOZINN ® ak si kontrolujú hladinu cukru v krvi
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Nie je určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.
UPOZORNENIE
Tento produkt bol uvedený na trh ako doplnok stravy. Nemá schválené liečivé účinky
a nejedná sa o liek. Minimálna trvanlivosť je vyznačená na obale.
Vyrobené v Srbsku.

Výrobca:
INNventa Pharm d.o.o., Elephant Co. D.o.o., No. 42-44 Pančevački put, 11000 Belehrad,
Srbsko
Držiteľ rozhodnutia pre používanie výživového doplnku v Slovenskej republike:
Lekarenrondo, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika

