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KIUSALLINEN VAIVA KURIIN  

ROSEBERRY - monipuolinen ravintolisä virtsateiden hyvinvointiin 

 
Jopa puolet naisista sairastaa ainakin yhden virtsatietulehduksen 
elämänsä aikana. Monella tulehdus toistuu etenkin kesällä, kun 
intiimialue saa kylmää uimisesta ja viileistä illoista. Lämpö ja kosteus 
edesauttavat mikrobien kasvua. Myös poikkeukselliset olosuhteet 
kuten mökkeily ja matkustelu voivat altistaa intiimialuetta vieraille 
bakteereille. Heikentynyt virtsan pidätyskyky voi pahentaa tilannetta 
entisestään. 
 

Jo yksi antibioottikuuri saattaa sekoittaa elimistön normaalin bakteerikannan jopa kahdeksi 
vuodeksi ja johtaa harmilliseen tulehduskierteeseen. Roseberry on kehitetty tukemaan virtsateiden 
luonnollista vastustuskykyä. Kolmea tehokasta ainesosaa hibiscusta, vahvaa karpaloa ja C-
vitamiinia sisältävä Roseberry sopii kuuriksi tai jatkuvaan käyttöön. 
 
Kiusalliset toistuvat virtsatietulehdukset  

Virtsatietulehdus vaatii useimmiten antibioottihoidon. Toistuvat antibioottikuurit altistavat  
elimistön oman vastustuskyvyn heikkenemiseen. Mezina AS on kehittänyt Roseberryn herkästi 
virtsatietulehduksiin sairastuvien naisten monipuoliseksi itsehoitotuotteeksi.  
 
Kolme vaikuttavaa ainesosaa; hibiscus, karpalo ja C-vitamiini  

Hibiscus sisältää runsaasti antioksidantteja sekä C-vitamiinia. Sillä on pitkät perinteet  
kansanlääkinnässä ja sen terveysvaikutuksia sekä luonnon antibakteerisia ominaisuuksia on 
tutkittu paljon. Roseberryn patentoitu hibiscusuute tainnuttaa bakteereita ja hiivasientä virtsasta. 
 
Karpalo on tuttu apu virtsavaivoihin. Roseberryn vahva Amerikankarpalo sisältää paljon 
proantosyanidiineja (PAC), jotka vähentävät elimistön virtsatietulehduksia aiheuttavan E.coli 
bakteerin tarttumista ja pesiytymistä virtsateihin. Karpalon oma C-vitamiini sekä proantosyanidiinit 
toimivat luonnon antioksidantteina ja lievittävät mahdollisia tulehdusreaktioita.  
 
C-vitamiini tukee elimistön vastustuskykyä ja happamoittaa virtsaa, jolloin bakteerien 
elinolosuhteet heikkenevät.  
 

Annostus: 2-3 tablettia iltaisin, jolloin vaikuttavat aineosat viipyvät elimistössä pidempään. 
Roseberryä voidaan käyttää myös pitkäaikaisesti esim. tulehduksille altistavan kauden yli. 
Roseberryä voi ryhtyä käyttämään jo lääkekuurin aikana.  
 
Pakkaus: 90 tablettia,  pakkauksen riittoisuus 30 - 45 päivää (1-1,5 kk), hinta n. 23,00 €. 
Myynnissä apteekeissa, terveys- ja luontaistuotekaupoissa, Sokos- ja Emotion-
luontaistuoteosastoilla sekä terveystuotteiden suomalaisissa verkkokaupoissa.  
 
Tuotenäytteet ja tiedustelut: Mezina Oy, puh. 010 422 1580, finland@mezina.com, 
www.mezina.fi 
 

 

Mezina AS on tanskalainen perheyritys, joka on kehittänyt ja tuottanut korkealaatuisia ravintolisiä jo 30 
vuotta Pohjois-Euroopan markkinoille. Konsernin Suomen tytäryhtiö Mezina Oy on Luontaistuotealan 
Tukkukauppojen liiton jäsenyritys. Mezinan tuotteita myy Suomessa yli 800 jälleenmyyjää: apteekit, 
luontaistuote- ja terveyskaupat sekä tavaratalojen luontaistuoteosastot.  


