
CRANVITA  je doplňkem stravy, který obsahuje šťávu z brusinek s přidáním výtažku
z kořene petržele. Šťáva je získávána ze speciálně vybíraných plodu brusinky 
velkoplodé (Vaccinium macrocarpon). Moderní metodou pasterizace je dosaženo 
zachování vlastností čerstvé šťávy z brusinek. Přidaný výtažek z kořene petržele 
zahradní (Petroselinum sativum) má příznivý vliv na správnou funkci ledvin. 
Nezapomínejte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajištují správnou funkci 
organismu a zachování dobré kondice.

Složení: šťáva z plodů brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon),výtažek z kořene 
petržele zahradní (Petroselinum sativum)*. Vyrobeno ze zahuštěné šťávy. Obsahuje přirozeně 
se vyskytující cukry.
Dávkování: Dospělí: 30 ml (2 lžíce) denně. Děti od 3 let: 15 ml (1 lžíce) denně. 
Před použitím protřeste.
Upozornění: Není určeno dětem do 3 let. Těhotné a kojící ženy užívají po dohodě s lékařem. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré
stravy. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou z látek ve složení
produktu. Vhodné pro vegetariány a vegany. 
Zloženie: šťava z plodov brusnice veľkoplodej (Vaccinium macrocarpon), výťažok z koreňa 
petržlenu záhradného (Petroselinum sativum)*. Vyrobené zo zahustenej šťavy. Obsahuje 
prírodné cukry.
Dávkovanie: Dospelí: 30 ml (2 lyžice) denne. Deti od 3 rokov: 15 ml (1 lyžica) denne. 
Pred použitím pretraste.
Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov. Tehotné a dojčiace ženy musia konzumáciu 
konzultovať s lekárom. Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa 
nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) 
na niektorú z látok uvedenú v zložení produktu. Vhodné pre vegetariánov a vegánov.

Distribuce/Distribúcia: Pharma Activ Czech s.r.o., Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná, 
Česká Republika; info@pharmaactiv.cz, www.pharmaactiv.cz, www.pharmaactiv.sk, 
tel: +420 596 612 020, www.koloidy.sk, www.koloidnimineraly.cz

Šťáva z plodů brusinky
Šťava z plodov brusnice

30 ml (2 lžíce / lyžice) 15 ml (1 lžíce / lyžica

29,82 ml 14,91 ml

0,18 ml / 180 mg 0,09 ml / 90 mgVýtažek z kořene petržele
Výťažok z koreňa petržlenu

Denní dávka / Denná dávka obsahuje:

CRANVITA je výživovým doplnkom, ktorý obsahuje šťavu z brusníc s pridaním
výťažku z koreňa petržlenu. Šťava je získavaná zo špeciálne vybratých plodov brusnice
(Vaccinium macrocarpon). Modernou metódou pasterizácie je dosiahnuté zachovanie
vlastností čerstvej šťavy z brusníc. Pridaný výťažok z koreňa petržlenu záhradného
(Petroselinum sativum) má priaznivý vplyv na správnu funkciu obličiek a celého
močového ústrojenstva. Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava
zaisťujú správnu funkciu organizmu a zachovanie dobrej kondície.

Skladování: Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před přímým slunečním světlem. 
Po otevření udržujte lahvičku řádně uzavřenou v ledničce max. 35 dni!
Skladovanie: Skladujte mimo dosahu malých detí. Chráňte pred priamym
slnečným svetlom. Po otvorení udržujte fľaštičku riadne zatvorenú v chladničke
max. 35 dni!

Minimální trvanlivost do:
Číslo výrobní šarže:
Minimálna trvanlivosť do:
Číslo výrobnej šarže: 




