
Houd 
uw blaas 
gezond*

Roselle draagt bij tot de ondersteuning van het 
urinewegstelsel en houdt de blaas schoon

Samenstelling per vegetarische capsule: Veenbes Pacran® Whole Fruit Concen-
trate (Vaccinium macrocarpon, gestand. op >1.5% proanthocyanidinen) 250 
mg, Roselle UTIrose™ bloemextract (Hibiscus sabdariffa, gestand. op ≥ 45% 
totale fenolen en 5% sambubiosiden) 100 mg, vitamine C (L-ascorbinezuur) 90 
mg (112% RI*). *Referentie-inname

Voor meer informatie zie www.nutrisan.com

Dit product is verkrijgbaar bij uw apotheek.

ISO 22000
*
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Sap   

Schil 

Vruchtvlees 

Zaden 

PACs   

Fenolen   

Organische zuren  

Vezels 

Suikers  

Vetzuren 

Wat zit er in mijn 
veenbessenpreparaat?

2x1 capsule per 
dag, liefst voor 
de maaltijd
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Voldoende water drinken (1.5 liter per 

dag) is echt wel nodig. Wie veel drinkt, 

zal vaak moeten plassen, waardoor de 

urinewegen telkens gespoeld worden. 

Ga zeker altijd ontspannen naar het toilet, 

neem uw tijd en laat uw blaas helemaal 

leeg lopen zodat de bacteriën zich niet 

kunnen vermenigvuldigen in achtergeble-

ven urine.

Vermijd strakke kledij en draag katoenen 

ondergoed

Vermijd het gebruik van sterk geparfu-

meerde artikelen voor de persoonlijke 

hygiëne

Ook kunnen specifieke bessen en plan-

ten, zoals bv een hoogkwalitatief bloeme-

nextract van de plant Roselle, helpen de 

blaas schoon te houden.

Wat maakt ActiCran zo 
verschillend van de andere 
veenbespreparaten?

 Het veenbesconcentraat Pacran® bevat de in-

houdsstoffen uit alle onderdelen van de veenbes: 

uit zowel schil, sap, zaden en vruchtvlees (en niet 

enkel uit het sap)

  Pacran®

Omzetting naar een 
optimale mix van 4 fracties 
(schil, sap, zaden, vrucht-
vlees met de vezelfractie)

Verwijdering 
van water

Het is belangrijk om blaas en 
urinewegen in goede conditie 
te houden. Een tikkeltje 
meer aandacht is vaak 
op zijn plaats. 

ActiCran

Roselle (Hibiscus sabdariffa) draagt bij tot de onder-

steuning van het urinewegstelsel. Vitamine C helpt de 

goede werking van het immuunsysteem behouden.

Dit natuurproduct bevat een veenbespreparaat én een roselle-extract, 
beiden van de hoogst mogelijke kwaliteit

Vitamine C

 Toevoeging van het beproefde UTIrose™ Hibiscus 

sabdariffa extract: hoogkwalitatief extract van 

roselle, ook wel rode zuring genoemd

 UTIrose™ werd in 2012 bekroond met de Vitafoods 

Award voor meest innovatieve ingrediënt

 Extra vitamine C

Het ene veenbespreparaat is 
het andere niet

Proanthocyanidinen - kortweg PACs - zijn belangrijke 

inhoudsstoffen van de veenbes. Ze bestaan in 

verschillende uitvoeringen. Vooral hun kwaliteit is van 

belang en niet zozeer hun hoeveelheid of kwantiteit. 

PACs uit de volledige bes zijn namelijk te 

verkiezen boven PACs uit enkel veenbessap.

De exclusiviteit van Pacran® zit hem nog in het 

volledige spectrum van inhoudsstoffen met respect 

voor de synergie tussen PACs en tal van andere 

stoffen (fenolen, organische zuren, vezels, suikers en 

vetzuren). Samen zijn de inhoudsstoffen krachtiger.

Veenbes 
(Pacran®) 

Roselle
(UTIrose™)

+ +

= ActiCran
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