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Veelgestelde Vragen

Wat is Bio-Tract®-technologie?

Deze gepatenteerde, gecontroleerde afgiftetechnologie 

levert van nature afgeleide probiotica diep in uw maag-

darmkanaal. Het geeft gezonde bacteriën af gedurende 

een periode van 10-12 uur terwijl Pro+ de reis door uw 

spijsverteringskanaal maakt. Dit zorgt ervoor dat het uw  

dunne en dikke darm bereikt - waar het het hardst nodig is.

Is Pro+ glutenvrij?

Ja. Pro+ is 100% vrij van gluten en tarwe.

Hoe ondersteunt Pro+ mijn immuunsysteem?

Het hebben van een gezonde microflora in het darmkanaal is 

uitermate belangrijk - indien niet noodzakelijk - voor een gezond 

immuunsysteem en spijsvertering. Het spijsverteringskanaal 

is de thuisbasis van naar schatting 100 biljoen bacteriën - wat 

vele malen meer is dan het totale aantal cellen in het menselijk 

lichaam.

Vanaf de kleutertijd is “vriendelijke” darmflora een belangrijk 

onderdeel van een goede gezondheid, waardoor het lichaam 

voedsel verteert en andere nuttige taken verricht. Als 

volwassene kan uw darmflora ondersteuning nodig hebben om 

uw algehele gezondheid in evenwicht te brengen en Pro+ geeft 

het de ondersteuning die het nodig heeft.

Kunnen kinderen Pro+ gebruiken?

Nee. Pro+ is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen.

Is het mogelijk om een   overdosis binnen te krijgen 
van Pro+?

Nee. Het komt vaker voor dat u geen gezondheidsvoordelen 

krijgt als gevolg van ontoereikende dagelijkse doses.

Zijn er bijwerkingen aan het gebruiken van Pro+?

Minder dan 1% van de testgroepen meldt bijwerkingen. 

Van degenen die bijwerkingen melden, zijn deze meestal 

beperkt tot gasvorming. Dit probleem wordt verholpen 

wanneer de gebruiker het gebruik gedurende een paar 

weken stopzet en vervolgens hervat met een kleinere dosis.

LifeVantage Pro+

Wat is LifeVantage Pro+?

Pro+ is een wetenschappelijk geavanceerd supplement 

van levende celculturen. Het maakt gebruik van BIO-

Tract®-technologie om gezonde bacteriën diep in het 

maag-darmkanaal vrij te geven om uw lichaam de 

ondersteuning te geven die het nodig heeft. - de slimme 

manier om Pro+ te nemen. Met Wellmune® toegevoegd, 

krijgt u een volledige bondgenoot in uw reis naar een 

gezonder gewicht en een gelukkiger leven.

Wat zijn gezonde bacteriën?

Gezonde bacteriën zijn levende micro-organismen die de 

gezondheid van de grotere organismen die in het lichaam 

leven ten goede komen. Gezonde bacteriën komen van 

nature voor en helpen bij het genereren van metabolieten 

in de darmen die het immuunsysteem ondersteunen en 

goede signalen naar de hersenen sturen.

Hoe vaak moet ik Pro+ nemen?

Gezonde bacteriën zijn slechts ‘bezoekers’ in uw darm 

en verdwijnen, samen met hun gezondheidsvoordelen, 

als ze niet regelmatig worden geconsumeerd. Een 

dagelijkse dosis Pro+ wordt aanbevolen.

Hoe gebruik ik dit product?

Neem dagelijks drie capsules in met een vol glas water.

Waarom heb ik Pro+ nodig?

Het evenwicht tussen gezonde en schadelijke 

bacteriën in uw darmen is delicaat en beïnvloedt uw 

mentale en fysieke gezondheid. Pro+ is vooral nuttig 

na een reinigingsprogramma.

Wat betekent kve?

Dit is een industrieterm die staat voor 

“kolonievormende eenheden” en meet het aantal 

gezonde levende bacteriën in het product.
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Bevat Pro+ ingrediënten van Nrf2?

Nee.

Kan ik Protandim® met Pro+ gebruiken?

Ja, u kunt Protandim met Pro+ gebruiken.

Is Pro+ getest?

Ja, de ingrediënten in Pro+ zijn bij mensen onderzocht..

Is koeling nodig voor Pro+ -opslag??

Koelen is niet nodig zolang het product op een koele, 

droge plaats wordt bewaard.

Hoe verschilt dit van andere Pro+ op de markt?

Andere levende celculturen kunnen oplossen in uw 

maagzuur en bereiken nooit waar ze het meest nodig zijn 

- uw dunne en dikke darm. Pro+ gebruikt de Bio-Tract-

technologie voor gecontroleerde afgifte om diep in uw 

maagdarmkanaal te reiken.

Pro+ bevat ook Wellmune®, bèta-glucanen gist.

Is het veilig om te gebruiken tijdens de 
zwangerschap?

Als u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts voordat u 

supplementproducten gebruikt. 

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


