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Руска Биљна Фармација
ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

УРИНОСЕПТ - 60 капсула
Комбинација биљака са снажним антиупалним
дејством на уринарни систем
УриноСепт је природни препарат уникатног
биљног састава богат витаминима, минералима
и органским киселинама са снажним антиупалним
деловањем на урнинарни систем.
Процентни однос биљних компонената је
одабран тако да његово дејство буде циљано
и веома ефикасно. Познато је да су инфекције
и упале урогениталног тракта веома честе и
да се јављају код особа оба пола али су много
чешће код жена.
УриноСепт је поуздано биљно средство које
се ефикасно примењује у циљу правилног
функционисања урогениталног система код
жена и мушкараца.
СAСТАВ: Медвеђе грожђе лист, бороваја матка
(брдска материца) екстракт, прополис, пољски
раставић, кукурузна свила, облепиха (пасији
трн), златни корен, кордицепс, боквица лист,
планинска брусница, брусница плод екстракт,
маслачак корен, першун лист, петопрст (курилски
чај), клека плод, сладић корен.
Адитиви нису коришћени.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА УРИНОСЕПТ
КАПСУЛА
Бороваја матка (брдска материца) (Оrthilia
secunda) користи се као средство за
дезинфекцију код запаљенских процеса
бубрега и мокраћних путева, циститиса,
пијелонефритиса, упале простате, за хемороиде.
Званична медицина потврдила је аналгетичка
(делује против болова), антимикробна и
антиупална својства брдске материце, а од
2003. је призната као лековито средство од
стране Министарства здравља Руске Федерације
и званично се налази у фармакопеји.
Прополис садржи готово све микроелементе
који су човеку неопходни као и минерале и
витамине. Минералне материје прополиса
активирају рад биолошких центара организма
обезбеђујући њихово ритмично функционисање.
Прополис регулише размену материја,
позитивно утиче на функциjе полних жлезда.
Прополис се сматра снажним природним
антибиотиком.
Пољски раставић (Equisetum arvense) је
користан као диуретик за едеме (отоке), као
противупално сретство у процесу лечења
бешике и уринарног тракта.
Медвеђе грожђе или ува (Arctostaphylos
uva-ursi) делује антисептично и има благо
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диуретичко деловање што је од великог значаја
за елиминацију бактерија из организма.
Службено је одобрено као лек за уринарне
инфекције као што је циститис, упала мокраћних
канала и др.
Кукурузна свила (Zea mays) може да се користи
против камена у жучи, мокраћи, бубрезима и
мокраћним каналима. Потпомаже избацивању
вишка течности из организма.
Кордицепс (Cordyceps sinenis) медицинска
гљива чије су хемијске компоненте познате по
својим изванредним својствима. Такав углед
кордицепс је стекао по његовом специфичном
саставу у коме се налазе микро и макроелементи,
ферменти, аминокиселине, бетакаротин,
витамини Е и C, коензим Q10, имуномодулирајући
полисахариди и друге супстанце. Даје организму
додатну енергију не трошећи постојеће ресурсе,
успешно се користи у лечењу болести бубрега,
има снажно антиканцерогено деловање, одличан
је антиоксиданс.
Облепиха или пасији трн (Hippophae rhamonides)
је најбогатији природни извор витамина
каротеноида, витамина А, B1, B2, B3, B6, B9,
C, PP, Е; органских киселина, фитонцида,
антиоксиданаса, свих омега масних киселина
(3,6,7,9) каротеноида, сератонина. Уникатан је
имуномодулатор.
Планинска брусница (Vaccinium vitis idaea) и
плод мочварне бруснице (Vaccinum oxycoccus)
својим удруженим деловањем у биолошко
активном додатку УриноСепта користе се као
дезинфекционо средство и диуретик. Брусница
има способност да штити урогенитални
систем од инфекција. Садржи компоненте
које спречавају развој бактерија у ћелијама
урогениталног система.
У корену маслачка (Taraxacum officinalis) се
налазе једињења која, помажу код лечења
колитиса, циститиса, нормализују размену
материја.
По садржају витамина першун (Petroselinum
crispum) превазилази и воће и поврће. Ова
биљка у медицини се користи као антифламаторно
(противупално) средство и као благ диуретик.
У плодовима клеке (Juniperus communis) налази
се етарско уље, смоле, органске киселине.
Клека је саставни део УриноСепта је зато што
поседује јака антисeптична и диуретичка својства.
Петолист / Курилски чај (Dasiphora fruticosa)
на Бајкалу се ова биљка одавно користи као
противупално, антивирусно, антибактеријско
и имуностимулативно средство.
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Слатки корен / Сладић (Glycyrrhiza glabra)
се користи у комплексним препаратима код
лечења аденома простате, болести бубрега
и уринарног тракта.
КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ
НАМЕЊЕН УРИНОСЕПТ
Као помоћну или основну терапију лекар или
фармацеут може препоручити УриноСепт у
следећим случајевима:
- упала мокраћних путева;
- упале бубрега и бешике;
- упале простате;
- код честих повратних уринарних инфекција;
- упалних процеса органа мале карлице;
- комплексна терапија гинеколошких обољења;
- повећан крвни притисак;
- у комплексној терапији регулације телесне
тежине.
УриноСепт капсуле могу да се комбинују
са свим лековима и храном.
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
УРИНОСЕПТ капсуле.
Нето количина: 60 капсула.

КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ
УРИНОСЕПТ КАПСУЛЕ
Начин примене: 2 капсуле 3 пута дневно уз
најмање 150 мл воде или неке друге течности.
Препоручна дужина примене је 7 до 10 дана.
По препоруци руског произвођача употреба
може да се понови након паузе од 3 дана. Лекар
или фармацеут може одредити дозу индивидуално
у складу са потребама пацијента.
Препоручен начин употребе од стране надлежних
институција РС може се разликовати од препорученог
начина употребе од стране руског произвођача.
НАПОМЕНЕ: Пре коришћења производа пожељно
је употребити мању дозу како би се уочиле
могуће индивидуалне реакције. Пре употребе
пожељно је консултовати се са лекаром или
фармацеутом. Производ није лек. Фитокомплекси
се не могу користити као замена за уравнотежену
и разноврсну исхрану.

УПОЗОРЕЊА: Препоручена дневна доза се
не сме прекорачити. Консултовати лекара или
фармацеута у случају преосетљивости на
компоненте производа, биљке фамилије Astraceae,
апиол, мед и пчелиње производе, код особа са
хипертензијом, болестима срца, бубрега, јетре или
дијабетесом, са хипокалемијом, код обструкције
билијарног или интестиналног тракта, акутне
упале жучне кесе или у случају активног пептичког
улкуса, уколико сте трудни или дојите.
Од индивидуалних реакција преосетљивости,
могу се јавити гастроинтестиналне тегобе,
хипертензија и аритмије. Консултујте лекара
или фармацеута пре употребе производа.
РОК ТРАЈАЊА: 3 године од датума производње.
НАЧИН ЧУВАЊА: Производ чувати затворен,
у оригиналном паковању на сувом и тамном
месту и собној температури, изван домашаја
деце.
ИСПИТИВАЊЕ: Производ је лабораторијски
испитан. На основу добијених резултата
лабораторијског испитивања Института за јавно
здравље Републике Србије и стручног мишљења
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
у складу са Законом о безбедности хране, Закона
о санитарном надзору, Правилника о здравственој
исправности дијететских производа и одговарајућим
подзаконским актима, производ испуњава услове
прописане наведеним законским прописима. У
складу са законским прописима Републике
Србије, на паковању производа су означене
информације намењене крајњем кориснику
наведене од стране Фармацеутског факултета
у Београду. Употребу капсула Уриносепт је
одобрило Министарство здравља Републике
Србије као додатак исхрани, решењем бр.
18825/2021 од 09.06.2021. године.
Порекло производа: Произведено и увезено
из Русије.
Произвођач: за РуЛек РБФ д.о.о производи
Фармацеутска фабрика Гален, ул. Матросова 13,
Барнаул 656011, Русија.
Увозник и дистрибутер: РуЛек РБФ доо,
Миријевски булевар 7 ђ, Београд, Србија.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ: Нису забележене
осим индивидуалне преосетљивости.
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