
Wyprodukowano w Polsce dla: Pharmnew Sp. z o.o., 
Al. Jerzego Waszyngtona 146, 

04-076 Warszawa

Urozax - suplement diety; zawiera cukry i substancję  słodzą cą ;
Dawkowanie:  1 - 2 saszetki dziennie przez 10-15 dni
Sposó b spoż ycia: Przed spoż yciem należ y opró ż nić  pę cherz. 1 saszetkę  rozpuś cić  
w szklance wody i wypić  na czczo. W cią gu dnia należ y przyjmować  duż e iloś ci 
płynu. 
Waż ne informacje: • Produkt dla dorosłych • Produkt należ y stosować  pod nadzo-
rem lekarza • Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego • Nie jest odpo-
wiedni do stosowania jako jedyne ź ró dło poż ywienia • Nie moż e być  stosowany 
w przypadku nadwraż liwoś ci na któ rykolwiek składnik.
Składniki: fruktoza, D-mannoza, maltodekstryna, regulator kwasowoś ci – kwas 
cytrynowy, wycią g suchy z łupiny granatowca właś ciwego (Punica granatum L.), 
w tym 5% kwasu elagowego, substancja przeciwzbrylają ca – dwutlenek krzemu, 
wyciąg suchy z owocu dzikiej róży (Rosa canina L.); substancja słodzą ca – sukra-
loza

Najlepiej spoż yć  przed koń cem: data znajduje się  na zgrzewie folii i na boku 
kartonika. Warunki przechowywania: przechowywać  w suchym miejscu, w tem-
peraturze poniż ej 250C, w sposó b niedostę pny dla małych dzieci. Chronić  przed 
wilgocią . Nr partii: znajduje się  na zgrzewie folii i na boku kartonika. 

Nazwa składnika Opis składnika  Deklarowana ilość 
składnika w 1 saszetce

               Składniki charakteryzujące produkt

D- mannoza D- mannoza 1000 mg

Wyciąg suchy z łupin 
granatowca właściwego

 Punica granatum L.
(5% kwasu elagowego) 250 mg

Wyciąg suchy z owocu 
dzikiej róży

Rosa canina L.
(70% witaminy C)

deklarowana zawartość wycią-
gu suchego 
odpowiada 12 mg witaminy C

18,86 mg

Masa netto: 56 g (14 x 4 g), proszek w saszetkach. 
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