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Word Slim
Over Pro+.
Langdurige darmgezondheid en gewichtsbeheersing 

gaan hand in hand. Pro+ maakt gebruik van beproefde 

ingrediënten, BIO-tract® time-release-technologie en 

Wellmune® om uw lichaam de ondersteuning te bieden 

die het nodig heeft.

De wetenschap achter Smart Pro+

Het evenwicht tussen gezonde en schadelijke bacteriën in 

uw darmen is delicaat en beïnvloedt uw mentale en fysieke 

gezondheid. Daarom koos LifeVantage voor natuurlijk 

afgeleide Pro+ geleverd door BIO-Tract® gecontroleerde 

afgiftetechnologie om de ondersteuning te bieden die u nodig 

hebt. Gecombineerd met klinisch bewezen Wellmune® om 

optimale gezondheid van het immuunsysteem te stimuleren, 

ondersteunt Pro+ uw reis naar het blootleggen van een 

gezonder zelf.

Uw maag kan verkeerd zijn

Darmaandoeningen dragen bij aan ons algemene ongemak 

en stress, maar velen weten niet dat ze een probleem hebben. 

Ons hele spijsverteringsstelsel wordt bestuurd door een 

complex ecosysteem van nuttige en schadelijke bacteriën. 

Wanneer de schadelijke bacteriën het overnemen, leidt dit 

tot maagdarmklachten, een slecht werkend immuunsysteem, 

problemen met afvallen en stress die de darmdoorlaatbaarheid 

kan vergroten.

Verhoogde darmdoorlaatbaarheid kan leiden tot onverteerd 

voedsel, bacteriën en toxines die in onze bloedstroom 

terechtkomen. Dit kan meer stress en vermoeidheid in het 

lichaam veroorzaken en kan de verkeerde signalen naar de 

hersenen sturen, waardoor u denkt dat u nog steeds honger 

hebt als u al vol zit..

Voordelen 

•  Biedt 6 miljard kve aan gezonde bacteriën met behulp van 
BIO-tract-technologie en in combinatie met Wellmune, om 
uw lichaam de ondersteuning te bieden die het nodig heeft

•  Wellmune is een klinisch bewezen natuurlijke bèta-
glucanen gist

•  BIO-Tract®, een unieke technologie voor gecontroleerde 
afgifte, zorgt voor gezonde bacteriën gedurende de dag 
en diep in uw spijsvertering-waar ze het meest nodig zijn

HOE TE GEBRUIKEN:

Neem dagelijks 3 capsules in met een vol glas water.
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Het kan erger worden voordat het beter wordt

Onze stressvolle levensstijl heeft schadelijke bijwerkingen als 

gevolg van slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging 

en slaapverstorende gezonde balans van de bacteriën in onze 

darmen. Levende bacteriën kunnen helpen dat evenwicht te 

herstellen, maar de meeste levende celproducten bereiken het 

maagdarmkanaal niet; ze worden opgelost in de zure omgeving 

van de maag. Maar er is een slimme manier om ze voorbij dit 

obstakel te krijgen.

Rechtstreeks naar de darm

Pro+ levert 6 miljard kve aan gezonde bacteriën en elke 

bacteriestam heeft een uniek voordeel. De meeteenheid 

is kolonievormende eenheden (kve), wat een maat is voor 

gezonde levende bacteriën. Meer is niet altijd beter - een 

uitgebalanceerde hoeveelheid gezonde bacteriën die in leven 

zijn als ze in uw darmen aankomen, is belangrijker dan de 

hoeveelheid die u binnenkrijgt. Daarom gebruikt Pro+ BIO-Tract® 

gecontroleerde afgiftetechnologie om levende cellen diep in 

uw dunne en dikke darm af te leveren. De 6 miljard kve van 

vriendelijke bacteriën worden vergezeld door Wellmune®, een 

natuurlijke bèta-glucanen gist, om uw leven te transformeren.

Gezonde bacteriënstammen

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

rhamnosus, Bifidobacterium

Wellmune® is een geregistreerd handelsmerk van Kerry Luxembourg S.A.R.L. BIO-tract® is een gedeponeerd handelsmerk van Probi USA, Inc.


