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Voor een goede blaas functie.

Essentiële ingrediënt, krachtig antioxidant, heeft een positieve invloed op het 
afweersysteem en beschermt gezond weefsel en cellen.

Goed voor een evenwichtige darmflora.

Cranberry extract met D-mannose, PAC 75mg. 
(proanthocyaniden type A) 

vitamine C

lactobacillus Acidophilus CFU

actiV Cranberry Plus
Ondersteunt een gezond milieu in de blaas, houdt de 
blaas schoon en verhoogt de weerstand in de blaas.

actiV Cranberry Plus is rijk aan (PAC) proanthocyaniden type A en 
D-mannose houdt de blaas schoon en verhoogt de weerstand in de 
blaas. Lactobacillus Acidophilus CFU, voor een goede darmfunctie. 
Vitamine C draagt bij tot de normale functie van het immuunsysteem. 
Dit product is zoveel mogelijk van plantaardige oorsprong en van 
duurzame en gecontroleerde teelt.

Vrij van: kunstmatige kleurstoffen, conserveringsmiddelen, gist, 
gluten, lactose en geen toevoeging van zout en geraffineerde 
suiker. Geen van de ingrediënten binnen dit product zijn afgeleid 
van genetisch gemodificeerde bronnen, inclusief GM gemedieerde 
processen of behandeld in elk stadium met ioniserende straling.

Gebruik: Neem 1 tablet per dag als een voedingssupplement, een 
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding, 
noch voor een gezonde levensstijl, geschikt voor vegetariërs. 
Buiten bereik van kinderen houden, de aanbevolen dagdosering 
niet overschrijden. Bewaren bij 15ºC et 25ºC. Notificatienummer, 
batchcode en tenminste houdbaar tot zie onderkant verpakking.

Dit product is onder de meest strenge Farmaceutische GMP en ISO 
normen in de EU gemaakt.

Ingrediënten per 1 tablet: 300mg Cranberry extract 320:1 
(Vaccinium macroarpon 96.000mg de gehele bes, 25% 
Proanthocyaniden type A, 300mg Cranberry - D-mannose) Calcium 
carbonaat, 100mg Vitamine C (L. ascorbinezuur 125% RI*) 25mg 
Lactobacillus acidophilus CFU (1.25 mld) Magnesium stearaat 
plantaardig.

De 3 belangrijkste ingrediënten:

De gezondheidsclaim in afwachting van Europese wetgeving.  
De tabletten zijn per stuk luchtdicht en hygiënisch verpakt in een blister.


