БОРОЦИТ/ BOROCIT
Хранителна добавка: за регулиране на киселинния баланс на организма.
флакон 350 мл/ 455 грама
 Подобрява дейността на: отделителната система и храносмилателния тракт.

Показания: уратна литиаза, за разтваряне на уратни камъни, за предпазване от повторно
образуване на калциеви и уратни камъни, както и смесени камъни, (калциев оксалат + урати или
калциев оксалат + калциев фосфат).
 Сумарна дневна доза: 4 мерителни чашки (14 мл). Нормално за едно денонощие се препоръчват 3 приема, както следва:
1 мерителна чашка 3.5 мл. се налива в половин водна чаша с вода, сок или др. безалкохолна
напитка по вкус и се изпива наведнъж, сутрин, обед и вечер по 1 прием, след ядене.
 Измерване pH на урината:
рН на прясната урина трябва да бъде между 6.8–7.0.
Непосредствено преди приемане на всяка доза вземете лентичка от индикаторната хартия,
която се намира в опаковката, и я намокрете с прясна урина. След това сравнете цвета на намокрената лентичка с цветната диаграма и прочетете каквa стойност на pH е напечатана под
съответния цвят.
При рН на урината под 6.5, дозата се увеличава с ½ мерителна чашка (1.5 мл) вечер. Ако рН е над 7.0,
дозата се намалява с ½ (1.5 мл) мерителна чашка. Желателно е да се води дневник до установяване
на индивидуалната дневна доза , както следва:
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По време на приема на препарата е желателно да се изпива 1 - 1,5 л. вода дневно.
 Продължителността на приема се определя, в зависимост от показанията на рН на урината.
 Предозиране - ако сте взели по-голяма доза БОРОЦИТ, при нормална бъбречна функция, няма
нежелани странични ефекти върху метаболизма.
Ако сте пропуснали прием не е желателно на следващия да се приема двойна доза.
 Възможни нежелани реакции: Леки стомашни или коремни болки са редки.
 Не приемайте БОРОЦИТ, ако сте алергични към някои от съставките му или ако имате
установена бъбречна недостатъчност !
 Не се препоръчва за деца под 12 години.
 Бременност и кърмене: Ако сте бременна или кърмачка, консултирайте се с вашия лекар
преди да го пиете.
 Шофиране и работа с машини: Няма ограничения.
Състав: флакон 350 мл/ 455 грама
- Калиев цитрат ( Kalii citras) Е-322
- 96.796 грама
- Натриев Цитрат (Natrii citras)Е-321
- 89.544 грама
- Червена боровинка
- 5.000 грама
- Захарин
- 5.000 грама
- Вода
- 218.066 грама
 1 мерителна чашка от 3.5 мл. съдържа: Калий –350 мгр., Натрий–210 мгр.,
 Срок на годност: 2 години от датата на производство.
 Начин на съхранение: Да съхранява на стайна температура. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
 Притежател на разрешението за употреба и производител: “Агрофакт“ЕООД,
гр. Провадия, рег. № 03080034
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