Bijsluiter: Cranberry Forte
Cranberry Forte van Pharmaxx bevat vitamine C ter ondersteuning van de weerstand en ter bescherming
van de lichaamscellen. Daarnaast bevat het een geconcentreerd cranberry extract. De capsules zijn
suikervrij en geschikt voor vegetariërs.
Met elke dag één capsule krijgt u dagelijks extra vitamine C binnen. Voor een positieve invloed op het
immuunsysteem. Cranberry Forte is ook te gebruiken als kuur.

Allergenen informatie
De Cranberry Forte capsules van Pharmaxx zijn gegarandeerd glutenvrij, lactosevrij en bevatten geen resten
of sporen van pinda’s. Aan dit product zijn geen kleur-, geur- en smaakstoffen toegevoegd.
Aanbevolen dosering
Als onderhoudsdosering één capsule per dag. Bij voorkeur bij de maaltijd en met voldoende water innemen.
Aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.
Dit product is ook geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen vanaf 12
jaar. Bij medicijngebruik de bijsluiters goed lezen. In geval van overdosering, raadpleeg uw arts.
Bewaren
Beneden 25°C en op een droge plaats bewaren. Na gebruik verpakking goed sluiten. Buiten het bereik van
kinderen houden. Ten minste houdbaar tot: zie achterzijde verpakking.
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Tips om in te nemen
Pharmaxx maakt haar supplementen zo klein mogelijk. Desondanks is het voor sommige mensen lastig om
de capsule in zijn geheel in te nemen. Als u door de grootte van de capsule moeite heeft met het innemen,
probeer dan tijdens het doorslikken uw kin naar uw borst te bewegen in plaats van naar achteren. Lukt dit
niet, dan kunt u de capsule openen en de vitamines door bijvoorbeeld yoghurt mengen. Zo kunt u ook als u
moeite heeft met het slikken van capsules gebruik maken van dit supplement.
Het hele jaar door
Het is van belang om de blaas voortdurend en goede bescherming te kunnen bieden. Daarom heeft
Pharmaxx haar Cranberry Forte zo samengesteld dat u dit product het hele jaar door dagelijks kunt
gebruiken.

Vraag en antwoord over dit product
Wat zijn cranberries?
Cranberries zijn grote, rode, zurige bessen die groeien aan een heideachtige plant. De cranberry wordt ook
wel Amerikaanse of grote veenbes genoemd. Oorspronkelijk komt de cranberry uit Noord-Amerika. Het sap
wordt geconcentreerd tot cranberry extract dat wordt gebruikt in supplementen.
Meer vragen?
Heeft u vragen of wenst u extra informatie? Kijk dan op www.Pharmaxx.be of neem contact op met de
Pharmaxx klantenservice. Dit kan per telefoon en email.
Hoge kwaliteit
Om de hoogste kwaliteit van haar producten te garanderen, worden alle producten van Pharmaxx in Nederland geproduceerd volgens de Good Manufacturing Practices (GMP) richtlijnen.
De tabletten of capsules zijn verpakt in zogenaamde blisters of doordrukstrips. Deze speciale verpakking
biedt de meest optimale bescherming tegen invloed van zuurstof, vocht en licht.
Alle supplementen van Pharmaxx zijn aangemeld bij de zogenaamde Z-Index, onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

