i say:

THINK ABOUT YOU!
i say: CRANBERRY CAPSULES

Maak een afspraak bij je huisarts indien:
• Je antistollingsmiddelen gebruikt
• Er bloed in je urine zit
• Je enig ander ongewenst effect ervaart na het nemen van
de capsule

Voedingssupplement
500mg Cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Vegetarische capsules
WIE KAN DE CAPSULE GEBRUIKEN?

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Ben je zwanger of
geef je borstvoeding? Vraag dan advies aan je arts of apotheker voordat je dit voedingssupplement gaat gebruiken.
HOE GEBRUIK JE DE CAPSULES?

Neem één capsule per dag in met water. Overschrijd niet
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid.
TABEL: SAMENSTELLING

1 vegetarische capsule

Hoeveelheid
per capsule

Cranberry

500 mg

Overige ingrediënten
Solani Amylum

132 mg

Hydroxypropyl
Methylcellulose

119 mg

De capsules zijn gemaakt van plantaardig materiaal
(geen dierlijk weefsel) en zijn geschikt voor vegetariërs.
De capsules bevatten geen chemicaliën en zijn niet getest
op dieren.

HOE BEWAAR JE DE CAPSULES?

•	Bewaar de capsules altijd bij kamertemperatuur (15-25°C),
op een donkere en droge plaats.
•	Gebruik de capsules niet nadat de houdbaarheidsdatum
is verstreken. De houdbaarheidsdatum is te vinden op de
blister en de verpakking.
WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

• 3 blisters met 10 capsules
• Gebruiksaanwijzing

i say: THINK ABOUT YOU

Samen met een team van specialisten heb ik de producten
van i say: ontwikkeld. Voor jou en voor iedereen.

i say: THINK ABOUT YOU

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in maart 2021.

WAARSCHUWINGEN

•	Neem de Cranberry Capsules niet in, indien je
overgevoelig bent voor een van de ingrediënten
• Enkel voor oraal gebruik
• Buiten het bereik van kinderen houden
•	Gebruik niet langer dan 15 dagen als je in het verleden
last hebt gehad van nierstenen
•	Dit voedingssupplement kan niet worden gebruikt als
vervanging op een dieet
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