
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-extract uscat de fructe de merişor (Vitis 
idaeae fructus) standardizat în min. 30% 
proantocianidine 200 mg
-fructe de ienupăr (Juniperi fructus) 60 mg
-extract uscat de frunze de măslin (Oleae 
folium) standardizat în min. 10% 
oleuropeină 40 mg
-cuişoare (Caryophylli flos) 40 mg
-călţunaşi (Tropaeoli herba) 40 mg
-fructe de afin (Myrtilli fructus) 20 mg. 
Învelișul capsulei este pe bază de gelatină 
animală. 

Merişorul este un arbust veşnic verde, cu 
fructe având o aromă acrişoară, folosite în 
conserve şi considerate de mulţi ca fiind 
superioare afinelor. În dietă, merişoarele, 
la fel ca şi alte fructe de pădure, se 
consideră că au efecte benefice asupra 
sănătăţii. 

Fructele de ienupăr au fost folosite în 
Antichitate şi nu numai, de către greci şi 
romani dar şi de către barbari. "Boabele 
de ienupăr erau deja cunoscute în 
Antichitate ca un remediu antiseptic şi 
diuretic." (G. Madaus, Lehrbuch der 
Biologischen Heilmittel, 1938). Paracelsus, 
pe lângă mulţi alţi medici din istorie l-a 
folosit pentru rinichi. Fructele de ienupăr 
conţin un ulei esenţial bogat în a-pinen, 

b-mircen şi sabinen.

Cuişoarele au constituit un articol de 
comerţ în India de timpuriu. Subiecte ale 
scriitorilor chinezi ai dinastiei Han (266 
Î.Hr. - 220 D.Hr.), acestea au devenit 
cunoscute în Europa prin secolul IV, după 
care au fost comercializate din ce în ce 
mai intens, fiind pentru mult timp foarte 
scumpe. Cuişoarele sunt utilizate atât în 
medicina indiană Ayurveda, medicina 
chineză cât şi în fitoterapia occidentală, în 
special pentru efectele uleiului esenţial pe 
care îl conţin. Conform The British 
Pharmaceutical Codex, 1911, "Uleiul de 
cuişoare este un puternic antiseptic".

Măslinul este marcant prezent în toate 
religiile şi a fost cultivat încă din primele 
perioade ale istoriei omenirii, frunzele sale 
fiind folosite pe scară largă în medicina 
populară din regiunile din jurul Mării 
Mediterane. Prima menţiune medicală 
oficială a frunzei de măslin, un raport care 
descrie calităţile sale, a apărut în 1854, în 
Jurnalul farmaceutic. Studiile efectuate au 
arătat că oleuropeinele din frunzele de 
măslin au capacitatea de a pătrunde prin 
învelişul lipoproteic al germenilor inhibând 
astfel procesul de replicare a ARN-lui, şi 
implicit de înmulţire a germenilor. 

Călţunaşii, cunoscuţi şi cu denumirea de 
„condurul doamnei”, se cultivă atât ca 
plantă ornamentală cât şi ca plantă 
medicinală. Frunzele şi florile au gust 
piperat şi se folosesc crude în salate. 
Întreaga plantă este utilă în cazul 
disconfortului apărut la nivel genito-urinar.

Afinele, prin proantocianidine, exercită o 
acţiune similară fructelor de merișor. 
În plus acidifiază urina, creând un mediu 
nefavorabil dezvoltării germenilor 
potenţial patogeni.

BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
-fructele de ienupăr contribuie la 
sănătatea rinichilor;
-frunzele de măslin alături de fructele de 
ienupăr contribuie la buna funcţionare a 
tractului urinar şi susţin funcţia excretoare 
a rinichilor;
-merişoarele, frunzele de măslin şi fructele 
de ienupăr contribuie la apărarea 
organismului împotriva agenţilor externi;
-fructele de afin aduc un efect antioxidant.

ATENŢIONĂRI:
Nu se recomandă copiilor sub 6 ani 
(efectele asupra copiilor mici sunt 
insuficient studiate) şi în caz de 
hipersensibilitate la oricare dintre 
ingredientele produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Nu se recomandă femeilor însărcinate și 
mamelor care alăptează datorită unor 
posibile efecte de stimulare a contracţiilor 
uterine.

Substanţele active trec în laptele matern și 
pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
La dozele recomandate nu au fost 
semnalate interacţiuni şi efecte 
secundare. 

MOD DE UTILIZARE:
Copii 6-14 ani: câte 1 capsulă de 2 ori pe 
zi, între mese*.
Copii de peste 14 ani şi adulţi: câte 1 
capsulă de 3 ori pe zi, între mese*.
Dacă se doreşte un efect mai puternic se 
pot administa până la 6 capsule pe zi, la 
recomandarea specialistului.

*între mese înseamnă ca administrarea să 
nu fie asociată cu alimentaţia, de aceea 
este optim să se facă la distanţă de minim 
o oră faţă de ultima masă, şi o oră faţă de 
masa următoare. Aceasta presupune că 
produsul se poate administra dimineaţa, 
cu minim o oră înainte de masă, iar seara 
la minim o oră după masă.

Durata unei cure este de 3-6 săptămâni. 
Cura se poate repeta după o pauză de 
2 săptămâni.

ASOCIERI RECOMANDATE:
-pentru stimularea diurezei acest produs 
se poate asocia cu ceai Diurosept-
U60/U62;
-pentru menţinerea sănătăţii aparatului 
urinar produsul se poate asocia cu capsule 
moi Biomicin Urinar-A20, sau cu capsule 
Biosept-A5.

DIUROSEPT - U68
CU MERIŞOR 

63 capsule a 400 mg

Merişoarele, frunzele de măslin şi fructele de ienupăr 
contribuie la apărarea organismului împotriva agenţilor externi
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În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani, 
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea 
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale 
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi 
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor. 

 Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro  www.fares.ro

Produs de: Laboratoarele FARES Bio Vital - membru al grupului de firme FARES Orăştie, 
str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, România. Producător cu Sistemul de Management al Calităţii certificat 

ISO 9001:2015 de TÜV Rheinland România prin TÜV Rheinland Cert. Certificat nr. 01 100 1331899.

A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant.  Supliment alimentar.  A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic.  Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască 

o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.
Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului. 
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