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Hva kan du gjøre for å støtte
den naturlige rensefunksjon?
Du kan gjøre flere ting for å støtte opp om
urinveienes naturlige funksjoner.
1. Når du drikker rikelig med væske blir
urinveiene grundig gjennomskylt –
noe som reduserer sjansen for å få
symptomer på lett blærekatarr.

Roseberry
mot lett blærekatarr

2. Sur urin er godt for urinveiene. Hvis du
inntar C-vitaminer eller andre naturlige
syrer som skilles ut gjennom urinen, vil
det medvirke til et surt miljø i urinveiene. Ved tilbakevendende symptomer
på lett blærekatarr er det viktig med et
surt miljø i urinveiene.
3. I en rekke studier er det påvist at saft
eller ekstrakt av tranebær og hibiskus
virker lindrende og forebyggende på lett
blærekatarr.

Roseberry forhandles av:
Mezina A/S – Tlf. 37 18 55 00
Les mer om Roseberry på
www.mezina.no
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Mange kvinner har brukt tranebær, enten som saft eller i form av
tørket ekstrakt i kapsel- eller tablettform, mot symptomer på lett
blærekatarr. Roseberry er et nytt
og innovativt produkt som inneholder både tranebær, hibiskus og
C-vitamin, som hver især bidrar til
en rask og god lindring av lett blærekatarr.

PAC – er nøkkelordet

Urinveiene består av nyrene som danner
urin, og urinlederne som fører urin til blæren, som igjen lagrer urinen til man later
vannet gjennom urinrøret.

Det helt nye og innovative i Roseberry, er
at produktet også inneholder et standardisert ekstrakt av hibiskus. Denne spesielle hibiskusekstrakten har vist seg, på
genialt vis, å støtte effekten av de andre
virkestoffene i Roseberry.

Urinen er normalt steril, dels fordi lukkemuskelen ikke tillater inntrengere av mikroorganismer, og dels fordi urinveiene renses
når blæren tømmes. Eventuelle bakterier
og andre mikroorganismer blir normalt skylt
ut med urinen, slik at urinveiene forblir bakteriefrie.
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Blære
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For at tranebær skal ha en positiv effekt
på lett blærekatarr, må man ta minst 36
mg av det aktive stoffet proanthocyanidin (PAC). Roseberry inneholder denne
mengde i kun to tabletter, som er den
minste daglige dose man anbefaler.
Skuffende opplevelser med andre produkter, kan skyldes at de ikke inneholder
den nødvendige mengde PAC.

Enkel dosering
Du skal kun ta 2-3 tabletter daglig, og
disse bør tas om kvelden sammen med
et glass vann, slik at kroppens naturlige
prosesser best mulig utnytter Roseberry’s
innholdsstoffer. Du kan uten problemer
bruke Roseberry over lengre tid, det vil
styrke urinveienes miljø.

Hvor kan du kjøpe Roseberry?
Roseberry forhandles av Mezina A/S
tlf. 37 18 55 00.
Produktet kan du kjøpe i alle landets helsekostbutikker og på www.mezina.no.

