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        waarom ?  

Eén op de drie vrouwen  heeft 
min of meer regelmatig last van 
ongemakken bij het plassen, met de 
behoefte om dikwijls te plassen, wat 
snel erg ongemakkelijk kan worden.

Waarom komt dat vaker bij vrouwen 
dan bij mannen voor? De urinebuis is 
bij vrouwen korter dan bij mannen, 
wat de urinewegen van vrouwen 
toegankelijker maakt voor microben 
van buitenaf.

Ook andere factoren maken 
vrouwen vatbaarder: ontoe-
reikende hydratatie, te spannende 
of te  warme kledij, geslachtsverkeer, 
slechte hygiëne of nog zwangerschap en 
de menopauze. 

108 mg droogextract Veenbessen waarin 36 mg PAC zijn gegarandeerd ! 
180 mg droogextract Moerasspirea 

Gebruiksaanwijzing :   
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:  
2 tabletten ‘s morgens

Prijs : 12,90€ 

Beschikbaar bij 
uw apotheker 

Onze oplossing Problemen met  
het plassen

Uri tabs
Voor uw dagelijks urinair comfort 

Unieke combinatie  
van veenbes en moerasspirea
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Urinaire ongemakken kunnen vaak worden voorkomen. 
Hier geven we enkele tips om dit te vermijden:

Een goede hygiëne  
Het is belangrijk om zich na het plassen van voor naar achter en niet 
van achter naar voor af te vegen. Dat vermijdt dat de ziektekiemen 
in de blaas terechtkomen. Vervang tijdens uw regels regelmatig 
uw bescherming. 

Een evenwichtige en vezelrijke voeding wordt ook aangeraden. 
Dat activeert uw darmtransit en voert de bacteriën af. 

 

Praktisch advies 

Kledij
Als uw urinaire ongemakken vaak 
terugkomen, is het aangeraden 
om geen spannende broeken en 
synthetische slipjes te dragen. 
Deze staan erom bekend dat ze 
de wildgroei van bacteriën in de 
hand werken. 

Hydratatie 

Genoeg drinken is een van de 
geheimen! Heel de dag door 
drinken bevordert de nierwerking. 

Planten  
voor de urinewegen

Het wordt ook aanbevolen om 
dagelijks planten in te nemen 
die goed zijn voor de urinewegen.

Plassen
Houdt u niet in wanneer u moet 
plassen. Het ophouden van de 
urine in de blaas werkt urinaire 
problemen in de hand. 

Het wordt ook aangeraden om 
te plassen na geslachtsverkeer. 

Praktisch advies 



Veenbes

Veenbessen of cranberry bevat proanthocyanidine (PAC) en 
flavonoïden. Deze plant wordt door de wetenschap grondig bestudeerd. 

Ze werd door de Indianen zowel in de keuken als voor medische 
doeleinden gebruikt. Het gebruik ervan kwam zo veel voor dat 
veenbessen deel uitmaakten van de basisvoeding van deze bevolking. 
De Europeanen ontdekten deze plant bij hun aankomst in Amerika. 

Veenbes kan worden geconsumeerd als sap of in de vorm van 
tabletten waarbij het extract gestandaardiseerd is. Een dagelijkse 
inname van 36 mg PAC wordt aangeraden voor de urinewegen. 

Moerasspirea

In combinatie met veenbes is 
moerasspirea de ideale plant 
voor gezonde urinewegen.

Deze plant die van oorsprong 
uit Europa en Azië komt, is 
overal in onze weiden te 
vinden. . 

Ze wordt al eeuwenlang 
gebruikt om haar lekkere 
aroma maar ook als medische 
plant vanwege haar 
vochtafdrijvende werking.

De diuretische eigenschappen van moerasspirea zijn de perfecte 
keuze om de nierwerking te ondersteunen. 



Voor meer inlichtingen over onze producten, 
afspraak op

www.drernst.be

Onze producten  
zijn beschikbaar in apotheek. 
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