
 

Idelyn®  
Urinal® Nefro 

Maisto papildas 
20 tab. 

 
 
Inkstų sveikatos formulė 
Augalinių ekstraktų derinys 
 
Ypatybės: 
 

 Dygliuotojų dirvenių ekstraktas padeda palaikyti normalią inkstų funkciją 
 Dygliuotojų dirvenių ir europinių alyvmedžių ekstraktai padeda palaikyti normalią inkstų šalinimo 

funkciją 
 Riboflavinas padeda palaikyti normalią gleivinių būklę 
 Selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos 

 
Urinal Nefro yra mokslo ir gamtos sinergijos pavyzdys, kuriame yra tradicinių augalinių ekstraktų, 
papildytų maistinėmis medžiagomis. Urinal Nefro padeda palaikyti normalią šlapimo takų būklę nuo 
šlapimo pūslės iki inkstų 
 

Dienos dozėje yra: 1 tbl % RMV* 

Exocyan™ stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) 
vaisių ekstraktas (standartizuota 40% proantocianidinų) 

      45,0 mg 
     18,0 mg 

- 

Dygliuotojų dirvenių (Ononis spinosa) šaknų ekstraktas  5:1- 
250 mg 

250,0 mg - 

Europinių alyvmedžių (Olea europaea) lapų ekstraktas 
min. 5:1-80 mg, sudaro oleuropeino 16% 

 80,0 mg - 

Seleno  55,0 µg 100 

Riboflavino (Vitamino B2)     0,21 mg 15 
*RMV% - referencinė maistinė vertė;   
- referencinė maistinė vertė nenustatyta 
 

Sudedamosios dalys: lipnumą reguliuojanti medžiaga: celiuliozė; dygliuotojų dirvenių (Ononis spinosa 

šaknų ekstraktas),  lipnumą reguliuojanti medžiaga: kalcio karbonatas; Europinių alyvmedžių (Olea 
europaea) lapų ekstraktas, stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) vaisių ekstraktas, 

stabilizatorius: skersinio ryšio natrio karboksimetilceliuliozė, selenu praturtintos mielės, lipnumą 
reguliuojančios medžiagos: silicio dioksidas, riebalų rugščių magnio druskos, talkas; 
stabilizatoriai: hidroksipropilmetilceliuliozė, akacijų sakai; dažikliai: titano dioksidas, geležies 
oksidas ir hidroksidas; trigliceridai, polidekstrozė, riboflavinas. 
 
Vartojimo instrukcija: 1 tabletė per dieną, užgerkite pakankamu kiekiu vandens 
 
Įspėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei 
sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinkamas 
vaikams iki 12 metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje 
ne aukštesnėje ne 25 °C temperatūroje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pusės (EXP). Tinkamumo laikui 
pasibaigus, papildo vartoti negalima. 
 

Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 



 

 
Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, 
www.idelyn.lt 
 
Grynasis produkto kiekis: 19,0 g. 
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