
Urinary1 Support

Voor wie Urinary Support?
Perfect Health Urinary Support is specifiek ontwikkeld voor vrouwen 
die regelmatig ongemakken aan de blaas of urinewegen ondervinden. 
Ook bij mannen kan Urinary Support ingezet worden, maar zij hebben 
in mindere mate last van deze problematiek. Dit komt doordat de 
urinebuis bij vrouwen relatief kort en daardoor kwetsbaarder is voor 
invloeden van buiten af. Wanneer u vaker dan normaal naar het toilet 
moet of wanneer u andere veranderingen in uw plaspatroon ervaart, 
dan kan het zinvol zijn om uw blaas en urinewegen dagelijks te 
ondersteunen met Perfect Health Urinary Support tabletten. 

Wat is Urinary Support?
Perfect Health Urinary Support is een hoogwaardige samenstelling 
met optimale doseringen van Cranberry, Guldenroede en Vitamine C. 
Deze formule onderscheidt zich specifiek van andere producten, 
doordat het per tablet een zeer hoge dosering Cranberry extract 
(500 mg) bevat. Dit extract bevat een bijzonder hoog gehalte aan 
proanthocyanidinen (7 %), maar liefst 35 mg. Het zijn nu juist deze 
proanthocyanidinen (PACs), waaraan de werkzaamheid van cranberry 
wordt toegekend. Wetenschap toont aan hoe hoger het gehalte PACs, 
des te beter voor de blaas. De meeste producten op de markt hebben 
geen dergelijke hoge gehalten als Perfect Health Urinary Support. 
De meeste producten bevatten om en nabij de 300 mg Cranberry 
extract per tablet of capsule, waarbij het extract hooguit 2-3% 
proanthocyanidinen bevat, ofwel 6 mg. Dat is circa 6 keer minder dan 
Urinary Support. Met Perfect Health Urinary Support profiteert u van 
een zeer hoog geconcentreerd extract, dat overigens verrijkt is met 
andere relevante, fysiologisch actieve stoffen, zoals Guldenroede en 
L-ascorbinezuur.

Cranberry
De cranberry is een bessensoort die ook bekend staat als ‘grote 
veenbes’ en ‘vaccinium macrocarpon’. Cranberries groeien van 
oorsprong in Zuid-Amerika, maar worden inmiddels ook in Nederland 
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geteeld, met name op Terschelling en Vlieland. De cranberry is bijzonder, 
doordat hij onder andere vol zit met belangrijke voedingsstoffen voor 
de mens. Cranberries bevatten vitamine C, vitamine E, vitamine B1, 
vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11 en vitamine K. 
Naast vitaminen bevat de cranberry ook mineralen zoals mangaan, 
koper, ijzer, kalium, calcium, magnesium, fosfor en zink. Maar dat is 
niet alles, ze bevatten ook nog oplosbare vezels.

Actieve cranberry bestanddelen voor de blaas
• Cranberries bevatten een relatief hoge concentratie aan blauwe 

plantenkleurstoffen, zogenaamde ‘proanthocyanidinen’. De 
‘proanthocyanidine’ die voorkomt in cranberry is ongunstig 
voor bacteriën die ongemakken in de blaas veroorzaken. De 
proanthocyanidinen zorgen er namelijk voor dat de weerhaakjes 
van sommige bacteriën zich niet goed kunnen vastklampen 
aan de blaaswand en zich dus moeilijk in het slijmvlies kunnen 
nestelen, dat de binnenwand van de blaas bedekt. 

• Cranberries en cranberrysap bevatten ook D-mannose. 
D-mannose is een (fruit)suiker die ervoor zorgt dat bepaalde 
ongewenste bacteriën zich ook niet aan de blaaswand kunnen 
hechten en wel door de bacteriën aan zichzelf te laten hechten. 
D-mannose zorgt er zodoende voor dat de blaas en urinewegen 
goed worden schoongespoeld bij het plassen. De bacteriën 
worden namelijk samen met de D-mannose afgevoerd via 
de urine, waardoor de natuurlijke weerstand tegen bacteriële 
ongemakken in de blaas wordt verhoogd.

• Vitamine C is ook goed voor de blaas, omdat het de zuurgraad van 
de blaas kan helpen laag te houden. Een voedingssupplement 
met de juiste dosering vitamine C kan de blaas op deze manier 
minder gevoelig en ontvankelijk maken voor ongewenste 
invloeden van buitenaf.



Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, koemelkeiwit, soja, conser- 
veringsmiddelen en synthetische geur- en smaakstoffen. 

Koel, droog, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Samenstelling per tablet
(dagdosering)
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Proanthocyanidinen in voeding
Proanthocyanidinen zijn een soort bioflavonoïden, die onderdeel uit 
maken van vruchten, bast, bladeren en zaden van uiteenlopende 
planten. Hun functie is planten (structuren) te beschermen 
tegen zonlicht, bacteriën, schimmels, insecten en herbivoren. 
Tegelijkertijd zijn proanthocyanidinen bepalend voor de smaak en 
astrigerende (samentrekkende) eigenschappen van bijvoorbeeld 
wijn, thee en vruchtensap. Eveneens hebben ze belangrijke 
gezondheidsbevorderende invloeden op de mens. Druiven(pitten), 
appels, peren, veenbessen, rode wijn, cacao en groene thee zijn 
bijvoorbeeld rijke bronnen van proanthocyanidinen.

Ingrediënten van Urinary Support
Exocyan™ cranberry
Cranberry Exocyan™ is een kwaliteitsmerk en staat bekend om 
haar vele onderzoeken naar cranberry (Vaccinium Macrocarpon) 
extract. Dit Cranberry extract bevat dan ook verschillende bioactieve 
stoffen, die verantwoordelijk zijn voor de gunstige eigenschappen 
van cranberry. Het zijn met name de proanthocyanidinen (PACs) 
die het meest relevant zijn voor de blaas en urinewegen, doordat 
deze bioflavonoïden in staat zijn de blaas en urinewegen duurzaam 
te beschermen tegen bacteriële invloeden van buitenaf. Voor een 
doelmatige werking van cranberry producten is het dan ook van groot 
belang om een optimale dosering van een gestandaardiseerd extract 
met een hoog percentage PACs te gebruiken. Exocyan™ heeft deze 
kwaliteitsaspecten en is bovendien 100% natuurlijk, hetgeen mede 
zorgt voor een zeer goede opneembaarheid van de actieve stoffen. 

Guldenroede (Solidago)
De naam Solidago is afkomstig van het woord solidare of solidum 
agare, dat ‘gezond maken’ of ‘vastmaken’ betekent. In de oudheid 
stond Guldenroede namelijk bekend als een heilzame plant. 
De soortnaam virgaurea komt van virga (roede of tak) en aurea (goud), 
vanwege de rechte stengel met goudgele bloemen. Tegenwoordig is 
er wetenschappelijk onderzoek over Guldenroede bekend, waaruit 
blijkt dat een dagelijkse dosering van 350 mg Guldenroede goed 
is voor de blaasfunctie en urinewegen. Het kan ongemakken van 
de blaas helpen verbeteren, doordat het de weerstand in de blaas 
ondersteunt. Het helpt ook de blaas schoon te houden, zorgt voor een 
goed milieu in de blaas en draagt bij aan een goede vochthuishouding.

Optimale combinatie
De Urinary Support bevat doelmatige ingrediënten die de blaasfunctie onder-
steunen en goed zijn voor de urinewegen. Ook ondersteunt het de afweer van 
het lichaam en draagt het bij aan een gezond (bacterieel) milieu in de blaas.

Human Probiotic Support 
Ook Human Probiotic Support draagt bij aan het bacteriële mili-
eu van ons lichaam. Het bestaat uit een unieke samenstelling met 6  
miljard actieve Lactobacillus Rhamnosus GG, LGG® bacteriën per  
vegetarische capsule. LGG® is een gepatenteerd probioticum en is in 
meer dan 160 klinische studies onderzocht. Het is ´s werelds meest  
onderzochte probioticum. Door enerzijds ongunstige bacteriën van ons  
lichaam te weren met Urinary Support en gunstige bacteriën aan te vullen 
met Human Probiotic Support, is dit een optimale combinatie voor de blaas en  
andere inwendige onderdelen van ons lichaam.

L-ascorbinezuur
L-Ascorbinezuur (vitamine C) is één van de belangrijkste vitaminen 
voor het afweersysteem. Het verhoogt de weerstand, ondersteunt 
het immuunsysteem en bevordert het (natuurlijk) afweersysteem van 
de lichaamscellen. Hoewel vitamine C van nature ook in cranberries 
zit, blijkt een aanvullende dosering van L-ascorbinezuur zinvol om de 
blaas te beschermen tegen bacteriële invloeden van buitenaf. Dit is 
grotendeels te danken aan het verzurend effect van L-ascorbinezuur 
op de urine. Deze verzuring maakt de urinewegen minder aantrekkelijk 
voor het verblijf van bacteriën, omdat bacteriën een alkalische (hoge 
PH) omgeving prefereren boven een zure (lage PH) omgeving.

Extracten
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) extract 
(Exocyan™)  
waarvan 7% Proanthocyanidinen (PAC)

Kruiden
Guldenroede (Solidago virgaurea)
Vitaminen
Vitamine C (uit L-ascorbinezuur)

500 mg

35 mg

354 mg

80 mg

Standaarddosering: 1-2 tabletten. 1 tablet is onderhoudsdosering,  
2 of meer tabletten is afhankelijk van het advies van uw gezondheids-
professional. Tenzij anders geadviseerd, bij een maaltijd innemen, bij 
voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

%ADH*

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld
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