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GS Triurin
Trojnásobná síla pro močové cesty
 
 
GS Triurin je speciální přípravek, který přináší velmi účinnou pomoc pro močové cesty. Obsahuje
mimořádnou kombinaci extraktů ze čtyř bylin – brusinek, kopřivy, medvědice lékařské a echinacey,
která blahodárně působí hned ve třech úrovních: celkově zklidňuje, čistí, a navíc podporuje
obranyschopnost organismu.
 
Kopřiva a medvědice lékařská příznivě působí na sliznice podrážděných močových cest, zklidňují a
také podporují tvorbu moči a odplavování škodlivých bakterií z močového ustrojí.
Echinacea podporuje imunitu a přirozenou obranyschopnost organismu v boji proti škodlivým
mikroorganismům.
 
 
Výhody přípravku:
Přípravek GS Triurin obsahuje komplex aktivních látek, který rychle působí na močové ústrojí trojím
účinkem:
• účinná a komplexní péče o močové cesty,
• rychlý nastup účinku,
• kombinace extraktů ze 4 bylin,
• trojí účinek v péči o močové cesty - zklidňuje, čistí a posiluje imunitu,
• vysoké koncentrace účinných látek,
• vysoká farmaceutická kvalita.
 
Jak aktivně pečovat o zdraví močových cest?
• Používejte bavlněné spodní prádlo.
• Pravidelně vyprazdňujte močový měchýř, nezadržujte moč po dlouhou dobu, vymočte se po
pohlavním styku.
• Nadměrné mytí intimních partií těla narušuje přirozené prostředí, proto používejte pouze šetrné
mycí prostředky.
• Dbejte na dostatečný příjem tekutin.
• Užívejte GS přípravky jako součást komplexní péče.
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Výživová složka V 1 tabletě
Extrakt z kopřivy 4:1
(odpovídá 100 mg sušeného kořene)  25 mg
Extrakt z brusinek 25:1
(odpovídá 6250 mg plodů) 250 mg 
Extrakt z listu medvědice lékařské
(10 % arbutinu)  25 mg
Extrakt z echinacea purpurea 4:1
(odpovídá 100 mg sušeného kořene)  25 mg
 
Složení:
Extrakt z brusinek (25:1), extrakt z kopřivy (4:1), extrakt z listu medvědice lékařské (10 % arbutinu),
extrakt z kořene Echinacea purpurea (4:1), plnidlo (fosforečnan vápenatý, celulóza, sodná sůl
karboxycelulózy), protispékavá látka (stearan hořečnatý, kyselina stearová), potahovací látka
(hydroxypropylmetylcelulóza), barvivo (oxid titaničitý). 
 
Doporučené dávkování:
Při dlouhodobé péči o močové cesty 1 tableta denně. V případě potřeby lze krátkodobě užívat 2–4
tablety denně.
 
Upozornění:
Není určeno pro děti. Není vhodné pro těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Není určeno jako jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Skladujte mimo dosah dětí. Uchovávejte v
suchu při teplotě 15–25 °C. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením. Výrobek je bez
cukru, bez laktózy a bez lepku. 


