
PRO+

WORD SLIM OVER 
GEZONDE BACTERIËN
LifeVantage® Pro+ maakt gebruik van capsules 
met vertraagde afgifte om gezonde bacteriën 
diep in uw maagdarmkanaal op tijd vrij te geven 
om u de ondersteuning te geven die u nodig 
hebt. Met toegevoegde bèta-glucanen om uw 
reis naar een gezonde darm en een gelukkiger 
leven te verbeteren en te ondersteunen.

UW BUIK KAN HET MIS HEBBEN

Als het gaat om een gezonde spijsvertering, 
hebben uw darmen soms ongelijk. Wetenschap 
daarentegen is meestal heel precies. En 
volgens onderzoek heeft een gezond 
spijsverteringsstelsel de juiste hoeveelheid 
nuttige bacteriën nodig om u op uw best te 
laten voelen.

RECHT NAAR DE BUIK

LifeVantage Pro+ maakt gebruik van technologie 
om 6 stammen van nuttige bacteriën diep in 
uw darmen te brengen waar ze nodig zijn. 
De 6 miljard kve van vriendelijke bacteriën 
worden vergezeld door bèta-1,3/1,6-glucanen uit 
bakkersgist. Dit bevordert een gezond evenwicht 
in uw microflora die u nodig heeft om een gezond 
lichaam te ondersteunen.
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Voordelen

Wetenschap

DE WETENSCHAP ACHTER 
GEZONDE BACTERIËN

Het handhaven van de balans van goede bacteriën 
in uw darm is belangrijk voor het behoud van een 
goede gezondheid. Daarom koos LifeVantage 
voor natuurlijk afgeleide microflora die wordt 
geleverd door capsules met vertraagde afgifte om 
u de ondersteuning te geven die u nodig hebt. In 
combinatie met bètaglucanen gebruikt LifeVantage 
Pro+ de natuurlijke kracht van microflora om uw 
reis naar een gezonder zelf te ondersteunen.

Pro+ levert 6 miljard kve aan gezonde bacteriën 
en elke bacteriestam heeft een uniek voordeel. 
Bacteriën worden gemeten in kolonievormende 
eenheden (KVE), wat een maat is voor gezonde 
bacteriën. Het gebruik van een breed scala aan 
stammen biedt u een heleboel voordelen. 

Meer is niet altijd beter—vooral niet als het gaat om 
microflora. Het hebben van een uitgebalanceerde 
hoeveelheid microflora die gezond is wanneer 
ze in uw darmen terechtkomen, is belangrijker dan 
de hoeveelheid die u binnenkrijgt. Daarom gebruikt 
LifeVantage Pro+ capsules met vertraagde afgifte om 
levende microflora diep in uw dunne en dikke darm 
te brengen.

• Biedt 6 miljard kve aan nuttige bacteriën om 
uw spijsverteringsstelsel te ondersteunen

• Biedt nuttige bacteriën om een gezonde 
darmmicroflora te helpen behouden

• Bevat capsules met vertraagde afgifte, een 
unieke technologie met vertraagde afgifte, die de 
hele dag door microflora aflevert en diep in uw 
spijsverteringsstelsel terechtkomt - waar ze het 
meest nodig zijn

PRO+

Capsules met vertraagde afgifte —Deze vegetarische capsule 
met vertraagde afgifte levert natuurlijk verkregen 
microflora diep in uw maagdarmkanaal. Het overleeft de 
zure omgeving in de maag terwijl Pro+ de reis door uw 
spijsverteringskanaal maakt. Dit zorgt ervoor dat uw 
microflora uw dunne en dikke darm bereikt, waar ze het 
meest nodig zijn.

Bèta-1,3 /1,6-glucanen —This Deze gezonde bèta-glucaan 
van gist helpt het algemene welzijn het hele jaar door te 
ondersteunen.

Bacteriële stammen —Deze heilzame stammen 
helpen een gezonde spijsvertering te ondersteunen. 
Lactobacillus acidophilus La-14, Lactobacillus paracasei 
Lpc-37, Lactobacillus acidophilus NCFM, Lactobacillus 
rhamnosus GG-AF, Lactobacillus rhamnosus HN001 en 
Bifidobacterium animalis subsplactis Bi-07.

Neem dagelijks 1 capsule in 
met een vol glas water.

Aanwijzingen
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