
CRANBIOTON: preventie van blaasinfecties met wetenschappelijk onderzochte cranberry- én hibiscusextracten, in  
synergie met een passend probioticum.

Door menopauze, verlaagde immuniteit, diabetes, goedaardige prostaatvergroting en aandoeningen die een 
normale blaaslediging bemoeilijken, kan het optreden van recidiverende cystitis (herhaalde blaasontsteking) 
een probleem vormen. Met CRANBIOTON van Mannavital bestaat nu een voedingssupplement waarvan zowel het 
cranberry-extract (PACRAN®) als het hibiscusextract (ELLIROSE®) elk apart in klinische studies hun nut bewezen 
hebben in de preventie van blaasinfecties. En omdat ook een verstoorde darm- en/of vaginale flora aan de basis 
kunnen liggen van blaasinfecties, bevat CRANBIOTON met Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 daarenboven een 
wetenschappelijk onderzocht probioticum dat op dat terrein ook de nodige correctie aanbrengt.

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  CRANBIOTON 

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:
-   250 mg Veenbessen- of cranberryextract (Vaccinium macrocarpon), afkomstig van de 

gehele bes inclusief pel en pitten, gestandaardiseerd op min. 1,5 % PAC’s (PACRAN®), 
concentratie 50:1 

- 100 mg Hibiscus- of Roselle-extract (Hibiscus sabdariffa), gestandaardiseerd op 
minimum 5 % sambubiosiden (ELLIROSE®), concentratie 12,5:1

-  3,3 mg of 0,5 miljard levensvatbare humane darmbacteriën: 
 Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
Gebruik: 2 capsules per dag bij de maaltijden innemen, met een groot glas water. In 
bijzondere omstandigheden of ter ondersteuning bij acute infecties: 4 capsules per dag.

Indicatie:

PREVENTIE VAN RECIDIVERENDE (HERHAALDE) BLAASINFECTIES 
Normaal is de urine die wordt geloosd door de blaas, vrij van micro-organismen. Soms kunnen kiemen via de urinebuis (urethra) opklimmen tot de 
blaas en zo een blaasinfectie (cystitis) veroorzaken met als mogelijke klachten: frequente aandrang tot urineren waarbij vaak maar kleine hoeveelheden 
worden geloosd, brandend gevoel tot regelrechte pijn bij het plassen, troebele of bloederige urine, koorts. In meer dan 90 % der gevallen is de verwekker 
van cystitis de bacterie E. coli. Blaasinfecties komen vrij frequent voor en vrouwen zijn er door de kortere lengte van de urethra een stuk gevoeliger voor 
dan mannen. Ook bestaan er bevorderende factoren zoals menopauze, beginnende seksuele activiteit, katheterisatie, zwakke immuniteit, diabetes, 
zwangerschap, goedaardige prostaathypertrofie, stress en verlammingen. 20 % der vrouwen maakt gemiddeld één blaasinfectie per jaar door en tot 50 
% van de bewoners van bejaardentehuizen maken herhaaldelijk blaasinfecties door. In de reguliere geneeskunde worden blaasinfecties doorgaans met 
antibiotica behandeld, of ermee voorkomen in het gevallen van recidiverende cystitis. Niet alleen kan dit leiden tot nevenwerkingen (schimmelinfecties, 
verstoorde darmflora, maag – of darmlast), het houdt ook een risico in op ontstaan van resistente bacteriën. Toch zijn herhaalde urineweginfecties in 
hoge mate te voorkomen met natuurlijke en veilige middelen, zoals CRANBIOTON, waarvan de werking steunt op drie pijlers:

1) PACRAN® Cranberry-extract: 
 De werking van cranberries of veenbessen in de preventie van herhaalde blaasinfecties steunt vooral op het feit dat de proanthocyanidinen (PAC’s) 

erin de aanhechting van E. coli aan de blaaswand verhinderen: meer bepaald door de “fimbriae” of aanhechtingsvezels van E. coli te bezetten worden 
de E. coli-bacteriën uitgespoeld met de urine vooraleer ze zich aan blaaswand kunnen hechten en er een infectie kunnen uitlokken. Cruciaal hierbij is 
te beschikken over een goed preparaat, want heel wat cranberrypreparaten (en vooral sappen) zijn onwerkzaam gebleken! PACRAN® in CRANBIOTON 
is een bijzonder extract dat zowel gemaakt is van pel, zaden, vruchtvlees als sap van de veenbes en dat het complete spectrum van alle werkzame 
componenten bevat. Om te beginnen is in vier studies aangetoond dat PACRAN® de adhesie (aanhechting) van E. coli aan de blaaswand significant 
vermindert en dit zowel beter dan placebo1, dan cranberrysap2 en dan twee andere commerciële cranberry-extracten3,4! Vervolgens is van PACRAN® 
bij 57 vrouwen (18-40 jaar), die allen een positieve urinecultuur vertoonden met klachten van urineweginfecties, aangetoond dat het duidelijk de 
hoeveelheid E. coli in de urine verminderde t.o.v. placebo (36 %) en reeds na 10 dagen zorgde voor een afname van de urinewegenklachten5. Ten slotte 
werden in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische studie 176 vrouwen (18 à 60 jaar) gevolgd die minstens 1 urineweginfectie in de 
laatste 12 maand daarvoor hadden doorgemaakt. Hierbij zag men dat 500 mg PACRAN® per dag (zoals in CRANBIOTON), na 180 dagen had gezorgd 
voor 58 % minder infecties in vergelijking met placebo6. 
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2) ELLIROSE® Hibiscusextract:
 Hibiscus wordt al eeuwen in de volksgeneeskunde ingezet om meer urine aan te maken en om de bloeddruk te verlagen. Steeds meer argumenten 

pleiten ervoor dat hibiscus ook bijdraagt tot de preventie van urineweginfecties, meer bepaald door een direct inwerkende antimicrobiële werking 
(aangetoond in bacterïen- en Candidaculturen), door een diuretische werking (met meer eliminatie van urine en infectieverwekkende kiemen) en 
door net als cranberry de aanhechting van E.coli aan de blaaswand af te remmen (door PAC’s). In een gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
studie op 40 vrouwen (18 à 55 jaar), die minstens 4 urinewegeninfecties in het voorbije jaar of 1 urineweginfectie in de voorgaande 3 maand hadden 
doorgemaakt, leidde de inname van 200 mg ELLIROSE® per dag (zoals in CRANBIOTON) na 3 maand tot 56 % minder en na 6 maand tot 89 % minder 
urineweginfecties in vergelijking met placebo7. ELLIROSE® werd hierbij uitstekend verdragen.  

3) Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
 Om blaasinfecties op een natuurlijke manier te voorkomen, kan men nog een stap verder gaan. De belangrijkste verwekker ervan, E. coli, is een 

bacterie die normaal wel in de darm voorkomt, maar er in bedwang wordt gehouden door een gezonde darmflora. Door diverse omstandigheden, 
zoals het gebruik van antibiotica, stress, verouderen, reizen en dieetfouten, kan de darmflora verstoord worden en kan E. coli de bovenhand krijgen. In 
dit geval kan een pathogene E. coli vervolgens eerst de vagina en ten slotte ook de blaas infecteren. Als met een goed probioticum dus de darmflora 
wordt hersteld en versterkt, krijgt E. coli veel minder kans om de vagina te bereiken en op te klimmen tot de blaas. In die zin is de associatie van een 
probioticum, dat het reservoir aan pathogene E. coli beperkt, aan een cranberry- en een hibiscuspreparaat een logische synergie. CRANBIOTION van 
Mannavital bevat deze synergie. Het probioticum erin is Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, waarvan aan een dosis van 1 miljard darmbacteriën per 
dag is bewezen dat het niet alleen de maag- en galsapbarrière overleeft en zeer goed hecht aan de darmwand (met verbetering van de darmflora 
en remming van de innesteling van pathogene bacteriën), het hecht zich ook aan het vaginale slijmvlies en draagt bij tot de preventie van vaginale 
dysbiose8,9 (verstoorde vaginale darmflora), die vaak een blaasinfectie voorafgaat.

Hoe CRANBIOTON combineren voor meer succes:
- om de weerstand tegen infecties te vergroten:
• met SHIITAKE PLATINUM en/of VITAMINE D3 PLATINUM en/of SELENIUM All Natural Antioxidant Complex
- als de menopauze aan de basis ligt:
• met MENOTON
- als goedaardige prostaatvergroting aan de basis ligt:
• met PROSSATON
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