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ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY FIBRE SELECT
FIBRE SELECT
SUPLEMENT DIETY
6-Ingredients Fiber Matrix
Zawiera błonnik witalny pochodzenia naturalnego
Zawiera cenne prebiotyki – inulinę i oligofruktozę
Aż 10 g błonnika pokarmowego w porcji dziennej
450g / 90 porcji
Fibre Select to specjalistyczny suplement ułatwiający wzbogacanie codziennej diety w błonnik
pokarmowy. To wieloskładnikowy produkt, dostarczający zarówno rozpuszczalnego jak i
nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego, którego ilość w diecie bogatej w przetworzone produkty
spożywcze może okazać się niewystarczająca.
PL
Mikronizowany błonnik jabłkowy (Malus Mill.)
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata)
Mikronizowany błonnik lniany (Linum usitatissimum)
Oligofruktoza z korzenia cykorii (Cichorium L.)
Inulina z korzenia cykorii (Cichorium L.)
Guma guar – galaktomannan z bielma nasion Guar (Cyamopsis tetragonolobus)
W tym błonnik pokarmowy ogółem:
- w tym błonnik nierozpuszczalny
- w tym błonnik rozpuszczalny

W dziennej
porcji (15 g)
4,50 g
4,00 g
1,50 g
1,50 g
1,50 g
1,00 g
10,10 g
3,35 g
6,75 g

W 1 porcji
(5 g)
1,50 g
1,33 g
0,50 g
0,50 g
0,50 g
0,33 g
3,37 g
1,12 g
2,25 g

SKŁADNIKI: mikronizowany błonnik jabłkowy (Malus Mill.); łupina nasienna babki jajowatej (Plantago
ovata); mikronizowany błonnik lniany (Linum usitatissimum); oligofruktoza z korzenia cykorii
(Cichorium L.); inulina z korzenia cykorii (Cichorium L.); guma guar – galaktomannan z bielma nasion
Guar (Cyamopsis tetragonolobus); maltodekstryna.
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana dzienna porcja do spożycia to 15 g (3 x 5 g). Jedną porcję produktu – 5
g (½ miarki) stosować 3 razy dziennie rozpuszczając w 100-150 ml wody, soku, jogurtu lub ulubionego
niegazowanego napoju, intensywnie mieszając. Należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów w
czasie stosowania suplementu. Najlepiej spożyć dodatkowo 250 ml wody lub innych płynów na każde
5 g produktu.
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
powinien stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest
przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM / NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz na spodzie
opakowania.
PRODUCENT: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA.
KRAJ POCHODZENIA: Unia Europejska.
MASA NETTO: 450 g

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU

