Menofemina Cranberry Basen plus –
duplamente eficaz para uma bexiga saudável

Menofemina Cranberry Basen plus:
Suplemento alimentar com extracto de arando vermelho e minerais
para apoiar a saúde da bexiga.

• O arando vermelho evita que as bactérias se fixem
na bexiga

Observações:
A dose diária recomendada não deve ser ultrapassada.
Os suplementos alimentares não substituem uma alimentação variada
e equilibrada e um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance
das crianças.

®

• Os minerais vitais tornam alcalino o pH da urina
Menofemina Cranberry Basen plus contém uma valiosa combinação
de extrato de arando vermelho com minerais vitais alcalinizantes
e zinco.
®

Duplamente valioso: com 36 mg de proantocianidinas (PAC)
de extracto de arando vermelho e minerais vitais alcalinizantes.
Para apoiar
• a resistência natural da mucosa da bexiga
• a função saudável da bexiga
As proantocianidinas apoiam nutricionalmente o processo natural
de defesa da mucosa da bexiga contra as bactérias.
Além disso, como anti-oxidantes poderosos, ajudam a proteger
as membranas celulares contra os radicais livres.
Os minerais vitais tornam alcalino o pH da urina.
Um valor de pH demasiado ácido irrita as mucosas das vias
urinárias, enquanto que um valor mais alcalino diminui a sensação
de ardor durante a micção.
Isto serve para reforçar a resistência natural da bexiga e, assim,
ajuda a mantê-la saudável.
Menofemina Cranberry Basen plus contém também o oligoelemento zinco. Quando o sistema imunitário é chamado a intervir
activamente, aumentam as necessidades de zinco do organismo.

®

Duplamente eficaz para
uma bexiga saudável

Conselhos de Utilização:
Dissolver o conteúdo de uma carteira num copo de água (200 ml)
e beber de imediato. Tomar 3 carteiras por dia.
Ingredientes:
sacarose, maltodextrina, dextrose, citrato de cálcio, sumo concentrado de arando vermelho,
citrato de potássio, citrato de magnésio, citrato de sódio, acidificantes: ácido málico, ácido
cítrico; aroma, extracto de arando vermelho, sumo concentrado de beterraba, gluconato de
zinco, agente dispersante: dióxido de silício, edulcorante: acesulfame K.

Sem glúten e sem lactose.

Fabricante:
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
79236 Ehrenkirchen
Alemanha
www.huebner-vital.com

®

Outras vantagens:
• Sabor agradável a frutos
• Carteiras práticas para levar

Distribuidor exclusivo em Portugal:
VITALSIL - Alimentos e Dietética, Lda
Av. do Oceano 19 A/B - Santo António de Caparica
2825-483 COSTA DE CAPARICA
Tel. 21 290 52 61 : Fax 21 290 53 19, www.vitalsil.pt
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arando podem ajudar a evitar
que as bactérias se fixem na
parede da bexiga.

Bexiga sensível?
Uma bexiga saudável e resistente faz parte do bem-estar geral.
Andar despreocupado ao ar livre, nadar numa piscina ou longas
noites de verão ao ar livre, estão no lado bonito da vida e
aumentam o nosso bem-estar. Com uma bexiga saudável, não há
problema!

No entanto muitos factores na nossa vida como:
• estímulos frios e húmidos
• stresse
• alterações hormonais durante a gravidez ou na menopausa
Podem afectar a resistência da bexiga.
Uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável
podem promover activamente a saúde. Muitas substâncias vitais
são especialmente importantes para o sistema imunológico.
Especialmente quando se trata do bem-estar da bexiga,
a seleção e qualidade dos alimentos é fundamental.

Palavra de honra de índio:
O arando favorece a saúde da bexiga
A brilhante baga vermelha do arando, uma parente próxima do
mirtilo, cresce na América do Norte. Desde tempos remotos que os
índios reconhecem o seu efeito favorável sobre a saúde da bexiga.

Arando vermelho - um suporte natural
para uma bexiga saudável

Arando para uma bexiga saudável
O poder do Arando - Proantocianidinas (PAC)
• envolve as bactérias com uma espécie de
membrana, e reveste as mucosas da bexiga
com uma película protectora
• como antioxidante apoia as mucosas
da bexiga na defesa contra os radicais livres

O arando vermelho contem proantocianidinas (PAC). Estes ingredientes naturais do arando envolvem as bactérias como uma membrana
tornando-as inactivas.
Assim, durante a micção, as bactérias tornadas indefesas são
mais facilmente expelidas. Além disso, as PAC criam uma espécie
de película protectora que cobre as mucosas da bexiga.
Acresce ainda que as PAC são poderosos antioxidantes que ajudam
as paredes das células da mucosa da bexiga na defesa contra
os nocivos radicais livres.
Importante: Os ingredientes naturais do arando envolvem as
bactérias e impedem a sua fixação nas paredes da bexiga. A flora
bacteriana do intestino e a flora da vagina permanecem inalteradas.

36 miligramas de PAC diariamente uma bênção para a bexiga
A entidade francesa responsável pela segurança alimentar (AFSSA)
reconheceu oficialmente o potencial de saúde do arando. Para tal,
baseou-se em estudos científicos que documentam inequivocamente o papel fundamental do arando para a saúde da bexiga e das
vias urinárias. Para obter resultados positivos, a AFSSA recomenda
a ingestão diária de pelo menos 36 miligramas de proantocianidinas. Além de uma dieta variada e equilibrada, o consumo de
Menofemina® Cranberry Basen plus, garante a dose adequada de
proantocianidinas.

