
כל מנה יומית )2 כמוסות( מכילה: 92.3 מ״ג תמצית 
 ;(D-mannose) חמוציות; 369.2 מ״ג די-מאנוז
5.02 מיליארד חיידקים פרוביוטיים חיים מ-4 
 ,DDS-1 זנים שונים: לקטובצילוס אסידופילוס
ביפידובקטריום לונגום, ביפידובקטריום ביפידום, 

ביפידובקטריום לקטיס. 
יתרונות: 

שילוב עוצמתי בעל פעילות משולשת: מיצוי   
חמוציות מרוכז, די-מאנוז טבעי וחיידקים 
פרוביוטיים חיים. תומך במערכת השתן, מאזן 
את פלורת החיידקים במעי ומחזק את מערכת 

החיסון. 
מכיל חיידק פרוביוטי ייחודי ויציב במיוחד מסוג   
DDS-1 שיעילותו הוכחה במחקרים מדעיים. 

מיוצר בחברת UAS Labs המתמחה והמובילה   
בעולם לפיתוח מוצרים פרוביוטיים. 

מכיל זני חיידקים עמידים במיוחד מפני חומציות   
הקיבה והמרה. 
כמוסה צמחית.   

אינו מכיל חיטה, ביצים, שמרים, תירס, סויה,   
חומרי טעם וריח מלאכותיים או חומרי שימור. 

דלקת בשלפוחית השתן הינה הזיהום הנפוץ 
ביותר בדרכי השתן בנשים. זיהום בדרכי השתן 
מתרחש כאשר חיידקים מוצאים את דרכם אל 
מערכת השתן הסטרילית. משפחת החיידקים 
 E. Coli המזוהה ביותר עם זיהום בדרכי השתן היא
(Escherichia  coli) הנמצאת באופן טבעי במעיים 
ומקומה הינו שם בלבד, כאשר התרבותה מחוץ 
למערכת העיכול גורמת לזיהום. הקרבה האנטומית 
בין מערכת השתן לפי הטבעת בנשים מאפשרת 

מעבר קל לחיידקים. כאשר חיידקים אלו נכנסים 
למערכת השתן הם נצמדים לדפנות השלפוחית 
בעזרת בליטות קטנטנות דמויות אצבע המצויות 

על דפנות החיידק )Lectin( ויוצרים זיהום. 
הטיפול המקובל בדלקת שלפוחית השתן הוא 
אנטיביוטי, אולם כמו חיידקים פתוגניים רבים, 
חיידקי ה-E. Coli עלולים לפתח עמידות לסוגי 
אנטיביוטיקה. למרות שהשימוש באנטיביוטיקה 
לעיתים הינו בלתי נמנע, שימוש ארוך טווח ותדיר 
באנטיביוטיקה יכול להוביל להפרת האיזון בפלורת 
המעי בשל פגיעה בחיידקים הידידותיים. הפרת 
האיזון יוצרת סביבה נוחה לחיידקים הפתוגניים 

לשגשג ולגרום להישנות הדלקת. 

מגה-פרוביוטיק קראן-ג׳ין – לבריאות האישה
תערובת חיידקים פרוביוטיים, מיצוי חמוציות ודי-מאנוז 

מסייע לטיפול בדלקות בדרכי השתן, לאיזון מערכת העיכול  ולחיזוק מערכת החיסון. 
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* המידע הנ״ל אינו מהווה התוויה רפואית ובכל מקרה של מחלה יש לפנות לרופא המטפל.

מגה-פרוביוטיק קראן-ג׳ין – לבריאות האישה
?)D-mannose( מהו די-מאנוז

דומה  סוכר,  מולקולה קטנה של  הינו  די-מאנוז 
במבנהו לגלוקוז. מבנהו המיוחד של הדי-מאנוז 
מתאים לרצפטורים שעל פני חיידקים גרם שליליים 
כדוגמת E. Coli הנצמדים אליו בחוזקה. היצמדות 
החיידקים אל הדי-מאנוז יוצרת תצמיד חזק המורחק 
אל מחוץ לגוף על ידי מערכת השתן. פעילותו של 
הדי-מאנוז ידועה מזה עשרות שנים, החל משנות ה-70 
התפרסמו מחקרים המצביעים על מנגנון פעילותו 
הייחודי וחשיבותו הטיפולית. לאחרונה התגלה כי די-
מאנוז לא רק חוסם את הצמדות החיידק אל דפנות 
שלפוחית השתן, אלא אף מונע את התפתחותן של 

מושבות חיידקים ואת התפשטותן. 

יתרונותיו של די-מאנוז: 
30 דקות מרגע לקיחתו  ריכוזו בדם עולה תוך   

ופעולתו מיידית. 
נקשר בצורה ספציפית ובעוצמה רבה אל חיידקי   

 .E. Coli -ה
רכיב הנמצא באופן טבעי בגוף, בפירות ובצמחי   

מאכל שונים. 
בטוח לשימוש – אינו עובר מטבוליזם בגוף )מופרש   
החוצה דרך מערכת השתן( ולכן אינו משפיע על 
מאזן רמות הסוכר, על פלורת המעי ואינו גורם 

לתופעות לוואי. 
וחומציות  הקיבה  חומציות  על  משפיע  אינו   

השתן. 

כיצד פועלת הפורמולה?
מסוג  טבעיים  רכיבים  מכיל  חמוציות:  מיצוי   
 (proanthocyanidins( פרואנטוציאנידינים 
את  ומונעים   E. Coli-ה לחיידקי  הנקשרים 

היצמדותם לדפנות שלפוחית השתן. 
די-מאנוז טבעי: נקשר לחיידקי ה-E. Coli ומונע את   
היצמדותם לרצפטורים בדפנות השלפוחית. מונע 

התפתחות מושבות של חיידקים בשלפוחית. 

חיידקים פרוביוטיים חיים: בעלי יכולת לייצר   
חומרים טבעיים המעכבים את התפתחות חיידקי 
ה-E. Coli ומסייעים לאיזון מערכת העיכול ולחיזוק 

מערכת החיסון. 
לקטובצילוס אסידופילוס DDS-1: חיידק עמיד, 
יעיל ועוצמתי במיוחד, פיתוח ייחודי של החברה. 
הוכח כי החיידק שורד את חומציות הקיבה, עוזר 

ביצירת פעילות אנטי מיקרוביאלית. 
ביפידובקטריום לונגום: מסייע במצבי עצירות, מדכא 
התפתחות בקטריות, חשוב להגביר את מינונו במקביל 
לנטילת אנטיביוטיקה בשל היותו תומך במערכת החיסון. 
ביפידובקטריום ביפידום: מייצר חומרים טבעיים 
המגבילים התפתחות חיידקים פתוגניים, עמיד במיוחד 
מפני חומציות הקיבה, יעיל במניעת שגשוג חיידקים 

פתוגניים ופטריות שמרים במעיים ובנרתיק. 
ביפידובקטריום לקטיס: עמיד מפני חומציות הקיבה, 
מפחית תגובה דלקתית במעיים, מפחית תגובות 
של אלרגיה למזון ומפחית את חדירות דופן המעי 

לחומרים שאינם מעוכלים דיים.

מגה-פרוביוטיק קראן ג׳ין זכה בפרס המוצר 
הנבחר לשנת 2010 מטעם מגזין הבריאות המוביל 

בארה״ב ״Better Nutrition״, 
והוכר כמוצר הטוב ביותר בקטגוריית 
בריאות האישה, בהתבסס על חוות 
רופאים  נטורופתים,  של  דעתם 

ומומחים בתעשייה. 

הוראות שימוש:
 יש ליטול 2 כמוסות, פעם ביום לפני האוכל. 

 יש ליטול כ-3 שעות לאחר נטילת אנטיביוטיקה. 
אחסנה: לאחר הפתיחה יש לשמור במקרר. 

תכולה: 60 כמוסות צמחיות


