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FAQ’S (VEELGESTELDE VRAGEN)

WAT IS LIFEVANTAGE® PRO+?
LifeVantage® Pro+ is een wetenschappelijk geavanceerd 
microflorasupplement. Het maakt gebruik van een capsule met 
vertraagde afgifte en bacteriën waarvan bewezen is dat ze in de 
maag overleven om diep in uw maagdarmkanaal te komen om 
een gezonde spijsvertering te ondersteunen. Met toegevoegde 
bètaglucanen krijgt u volledige ondersteuning voor uw reis naar 
een gezonder, gelukkiger leven.

WAT IS MICROFLORA?
Microflora helpt bij het aanvullen van nuttige bacteriën die u nodig hebt 
om de darm in evenwicht te brengen en de spijsvertering te verbeteren.

WAT ZIJN NUTTIGE BACTERIËN?
Nuttige bacteriën zijn levende micro-organismen die de gezondheid van 
het grotere organisme ten goede komen. Nuttige bacteriën komen van 
nature voor in uw maagdarmkanaal en helpen:

• voedsel te verteren

• vitamines en andere stoffen aan te maken die nodig   
zijn voor de gezondheid

• de darmintegriteit te handhaven

• goede signalen naar de hersenen te sturen

WAAROM MOET IK PRO+ NEMEN?
Het leven kan een negatieve invloed hebben op uw bacteriële balans. 
Stress, het voedsel dat u eet, gebrek aan slaap en andere delen van 
het dagelijks leven kunnen de balans verstoren. Als uw darmen uit 
balans zijn, voelt u zich waarschijnlijk niet op uw best. Zelfs als u vaak 
yoghurt of gefermenteerd voedsel consumeert, zullen de bacteriën 
die u consumeert niet permanent in uw darmen terechtkomen. Dus het 
toevoegen van een supplement aan uw microbioom-gezonde voeding 
helpt ervoor te zorgen dat u een consistente aanvoer van nuttige 
bacteriën in uw darm krijgt om constante ondersteuning te behouden.

HOE VAAK MOET IK PRO+ GEBRUIKEN?
Gezonde bacteriën uit supplementen zijn slechts bezoekers in uw darm 
en zullen, samen met hun gezondheidsvoordelen, verdwijnen als ze niet 
regelmatig worden geconsumeerd. En de bèta-glucanen in Pro+ zijn ook 
het meest effectief als ze elke dag worden ingenomen. Een dagelijkse 
dosis wordt dus aanbevolen om een gezond darmmilieu te behouden. 

HOE LANG DUURT HET VOOR PRO+ WERKT?
Sommige mensen voelen niets. Het hangt af van de huidige balans 
van uw darmmicrobioom. Sommige mensen hebben gemeld dat ze de 
effecten na een paar dagen beginnen te voelen. De meeste mensen 
na ongeveer 2 weken.  

HOE NEEM IK DIT PRODUCT IN?
Neem dagelijks 1 capsule in met een vol glas water. 

IS ER EEN GESCHIKT TIJDSTIP OM PRO+ TE NEMEN?
U kunt Pro+ op elk moment van de dag innemen, maar het is het beste als 
het tijd heeft om in uw lagere darmen te komen. U kunt dus overwegen 
om het voor het slapengaan in te nemen, zodat de capsule volledig kan 
worden opgenomen en uw spijsverteringsstelsel kan vullen voordat u 
de volgende dag weer eten of drinken gaat consumeren. Of neem het ‘s 
ochtends als eerste in, op een lege maag, zodat het tijd heeft om naar uw 
darmen te gaan voordat u gaat eten of drinken.  

WAT BETEKENT KVE?
Dit is een industrieterm die staat voor ‘kolonievormende eenheden’. Het 
meet het aantal nuttige levende bacteriën dat in het product aanwezig is.

WAT IS BETA-1,3/1,6-GLUCAAN?
Beta-1,3/1,6-glucaan identificeert de moleculaire structuur van 
een verbinding die is afgeleid van de celwanden van bakkersgist 
(Saccharomyces cereviseae). Het is een glutenvrij vezelbestanddeel. 
Deze gezonde gist helpt het hele jaar door energie en algemeen 
welzijn te ondersteunen. 

IS PRO+ GLUTENVRIJ?
Ja. Pro+ is 100% vrij van gluten en tarwe.

HOE ONDERSTEUNT PRO+ MIJN SYSTEEM?
Het hebben van een gezonde darmmicroflora is uiterst belangrijk. Uw 
lichaam herbergt evenveel bacteriële cellen als menselijke cellen, zo 
niet meer. En uw darmen zijn een van de dichtstbevolkte gebieden. 
Een gezonde darmbarrière is een belangrijke verdedigingslinie, dus het 
handhaven van een evenwichtige omgeving is essentieel. 

KAN IK PRO+ AAN MIJN KIND GEVEN?
Van veel van de bacteriestammen in Pro+ is aangetoond dat ze veilig zijn 
voor kinderen. Het LifeVantage Pro+-supplement is echter niet onderzocht 
bij kinderen en is ontwikkeld voor volwassenen. We raden u aan uw 
kinderarts te raadplegen voordat u uw kind supplementen geeft. 

KAN IK PRO+ AAN MIJN HUISDIER GEVEN?
Pro+ is niet onderzocht bij dieren. We raden u aan uw dierenarts te 
raadplegen voordat u uw huisdier supplementen geeft. 
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KAN IK PRO+ NEMEN ALS IK ZWANGER BEN?
Van sommige stammen in Pro+ is aangetoond dat ze veilig zijn voor 
zwangere vrouwen. Het LifeVantage Pro+-supplement is echter niet 
onderzocht bij zwangere vrouwen. We raden u aan uw zorgverlener 
te raadplegen voordat u supplementen inneemt.

IS HET MOGELIJK TE OVERDOSEREN?
Nee. Het komt vaker voor dat u geen gezondheidsvoordelen krijgt 
vanwege onvoldoende dagelijkse doses. Zoals met alle supplementen, 
raden we u aan om altijd in te nemen zoals aangegeven. 

ZIJN ER BIJWERKINGEN VAN HET NEMEN 
VAN MICROFLORA?
Minder dan 1% van de testgroepen meldt bijwerkingen. Van degenen 
die bijwerkingen melden, zijn ze meestal beperkt tot gasvorming, 
omdat het spijsverteringsstelsel zich aanpast aan de bacteriën 
die in de darm worden aangevuld. Als dit aanhoudt, stop dan met 
het gebruik voor een paar weken en hervat dan het gebruik van Pro+ 
in een kleinere dosis.

IS KOELING NODIG VOOR PRO+ OPSLAG?
Nee, koeling is niet nodig. Pro+ is stabiel en effectief tot 18 maanden bij 
kamertemperatuur indien verzegeld in de originele verpakking.

HOE VERSCHILT DIT VAN SOORTGELIJKE 
PRODUCTEN OP DE MARKT?
Andere supplementen kunnen oplossen in uw maagzuur en nooit 
komen waar ze het meest nodig zijn - uw dunne en dikke darm. 
Pro+ gebruikt capsules met vertraagde afgifte om de bacteriën 
gezond te laten aankomen, diep in uw maagdarmkanaal. Pro+ 
bevat ook bètaglucanen.

BEVAT PRO+ NRF2-INGREDIËNTEN?
Nee.

KAN IK PROTANDIM® GEBRUIKEN MET PRO+?
Ja, u mag Protandim gebruiken met Pro+. Omdat Pro+ de 
spijsvertering ondersteunt, kunnen ze zelfs beter werken als 
ze samen worden gebruikt. 

IS PRO+ GETEST?
Ja, de ingrediënten in Pro+ zijn onderzocht bij mensen en er is 
aangetoond dat ze veilig zijn en echte voordelen opleveren.

IS PRO+ ZUIVELVRIJ?
Ja, Pro+ is zuivelvrij.

WELKE ANDERE LIFEVANTAGE-PRODUCTEN 
VULLEN PRO+ AAN?
LifeVantage Daily Wellness is een aanvulling op Pro+. De gezonde 
bacteriën en bèta-glucanen werken goed samen met vitamines, 
mineralen en antioxidanten in de dagelijkse drankmix. 


