
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-ulei vegetal de floarea soarelui 150 mg
-ulei esenţial de şovârv (Origani 
aetheroleum) 90 mg
-ulei esenţial de scorţişoară (Cinnamomi 
aetheroleum) 5 mg 
-ulei esenţial de cimbru (Thymi 
aetheroleum) 5 mg.
 
Învelișul capsulei este pe bază de 
gelatină din pește.

Cunoscut şi folosit încă din Antichitate 
de către Dioscorides, Hipocrates şi 
Paracelsus pentru multiplele sale 
calităţi, şovârvul conţine un ulei esenţial 
bogat în carvacrol şi timol, ceea ce îl 
face unul dintre cele mai studiate uleiuri 
esenţiale pentru problemele urinare.

Scorţişoara a fost utilizată ca şi 
condiment de mii de ani; referiri la ea 
s-au găsit şi în Biblie. Portughezii au fost 
cei care au găsit arborele de scorţişoară 
în Sri Lanka la începutul secolului XVI, 
aceasta fiind, apoi, importată în Europa 
în secolele XVI şi XVII. Scorţişoara 
conţine un ulei esenţial bogat în 
aldehidă trans-cinamică şi eugenol. 
“Uleiul de scorţişoară, ca şi alte uleiuri 
esenţiale, [...] posedă proprietăţi 
antiseptice” (The British Pharmaceutical 
Codex, 1911). 

Pomenit de către Galenus şi 
Dioscorides, cimbrul a fost plantat în 
scop medicinal în Anglia încă din secolul 
XI; utilizarea medicinală a cimbrului este 
documentată încă din 1589. Uleiul 
esenţial este tratat în farmacopee şi 
cărţi standard de fitoterapie de multe 
decenii, iar în Germania produse 
conţinând ulei esenţial de cimbru există 
pe piaţă cel puţin din 1976. Prezenţa 
timolului (găsit de către Caspar 
Neumann în 1719) în pondere 
însemnată, conferă uleiului o eficientă 
acţiune de apărare a organismului 
împotriva microorganismelor, având un 
spectru foarte larg.

BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
-scorţişoara susţine sistemul urinar;
-cimbrul are efect antibacterian și 
contribuie la apărarea naturală a 
organismului.

ATENŢIONĂRI:
Nu se recomandă în caz de ulcer 
gastro-duodenal, gastrită, copiilor sub 
10 ani. 
Nu se administrează pe stomacul gol. 

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Nu se recomandă femeilor însărcinate 
datorită unor posibile efecte de 

stimulare a contracţiilor uterine. 
Nu se recomandă mamelor care 
alăptează datorită faptului că 
substanţele active trec în laptele matern 
şi pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
Acest produs se poate utiliza 
concomitent cu medicamentele. 
La dozele recomandate nu au fost 
semnalate interacţiuni şi efecte 
secundare.

MOD DE UTILIZARE:
Copii 10 - 14 ani: câte 1 capsulă de 2 ori 
pe zi, la o oră după masă. 
Copii peste 14 ani şi adulţi: câte 1 
capsulă de 3 ori pe zi, la o oră  după 
masă.
Durata unei cure este de 10 - 15 zile. 
La recomandarea medicului se pot 
administra 3 - 4 capsule pe zi timp de 
20 de zile. Administrarea se poate relua 
după o pauză de 2 săptămâni.

ASOCIERI CU ALTE PRODUSE FARES:
Pentru un efect mai puternic, capsulele 
moi Biomicin urinar-A20 se pot asocia 
cu capsule Diurosept-U68 şi ceai 
Diurosept-U60/U62, tinctură Diurosept-
U69.

În cazul unui disconfort uro-genital cu 
evoluţie lentă şi de durată recomandăm 
administrarea capsulelor moi Biomicin 
urinar-A20 timp de două săptămâni, 
apoi a capsulelor Biosept-A5 timp de o 
lună, urmate de o cură de întreţinere de 
trei luni cu capsule Diurosept-U68. La 
acestea recomandăm asocierea ceaiului 
Diurosept -U60/U62, pe tot parcursul 
curei.

SFATURI PRACTICE DE DIETĂ ŞI STIL DE 
VIAŢĂ:
Cât timp vă confruntaţi cu disconfort 
uro-genital evitaţi consumul de produse 
lactate, dulciuri cu zahăr alb, făină albă, 
grăsimi şi prăjeli. Consumaţi alimente 
hrănitoare şi uşor de digerat: fructe, 
legume, zarzavaturi, fie sub form  ă
crudă, de suc, sau coapte, fierte şi, de 
asemenea, supe calde. Beţi multe 
lichide (ceaiuri, supe, sucuri proaspăt 
stoarse din fructe sau compoturi 
îndulcite cu miere); astfel evitaţi 
deshidratarea, favorizaţi diureza şi 
reduceţi numărul bacteriilor patogene 
din urină.

BIOMICIN URINAR - A20
15 capsule moi a 250 mg
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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. 
Nr. 14033/29.06.2020

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. 

Cimbrul are efect antibacterian și 
contribuie la apărarea naturală a organismului
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