
GERA VIRŠKINIMO SISTEMOS BŪKLĖ

Maisto papildas su augalinėmis skaidulomis, padedantis palaikyti 
sveiką virškinimą bei tuštinimosi reguliarumą.

Virškinimo sistemos užduotis – suskaidyti maisto produktus į maistines 
medžiagas, kad šios būtų tinkamai absorbuotos ir metabolizuotos, o atliekos – 
deramai pašalintos.

Kai prisivalgote namie, per šventes svečiuose ar renginius darbe, virškinimas 
dažnai gali sulėtėti, virškinimo sistemoje gali gamintis daug dujų arba užkietėti 
viduriai.

Mūsų sveikatai labai svarbu, kad virškinimo sistema veiktų deramai, o mes 
nesijaustume išpūsti, nebūtume apsunkę ir turėtume daugiau energijos.

Ką suteikia „Fibre System Plus“?
Į valymo programą „Fibre System Plus“ įeina 27 sudedamosios dalys, galinčios 
padėti geriau sureguliuoti jūsų virškinimo sistemą.

Joje yra ingredientai, gauti iš augalų, padedantys palaikyti sveiką virškinimą 
bei tuštinimosi reguliarumą.

Maistingumo teiginiai patvirtinti naudoti Europoje. © 2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 020823_EU_LT
„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.

30 PAKELIŲ 
GRYNOJI MASĖ: 114 g

MAISTO PAPILDAS

Įspėjimai: Jeigu dažnai viduriuojate, pasitarkite su gydytoju. Jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, arba jei vartojate vaistus, arba jei sergate kokia nors liga, prieš 
vartodami šį produktą pasitarkite su gydytoju. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir 
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

*Dėl to, kad sudėtyje yra: Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, 
Rhamnus frangula, Humulus lupulus ir Matricaria recutita.

1. Balkšvųjų gysločių (Plantago ovata) lukštai; 2. Obuolių (Malus domestica) milteliai; 3. Amerikinių šaltekšnių (Rhamnus purshiana) žievės milteliai; 
4. Imbiero (Zingiber officinale) šakniastiebių milteliai; 5. Juodųjų pipirų (Piper nigrum) sėklų milteliai; 6. Geltonųjų gencijonų (Gentiana lutea L.) 
šaknų milteliai; 7. Paprastųjų saldymedžių (Glycyrrhiza glabra L.) šaknų milteliai; 8. Paprastųjų šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievės ekstraktas; 9. 
Paprastųjų apynių (Humulus lupulus L.) milteliai; 10. Vaistinių ramunių (Matricaria recutita L.) žiedų milteliai; 11. Bromelainas; 12. Vaistinių šalavijų 
(Salvia officinalis L.) milteliai.
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NURODYMAI: vieno pakelio turinį vartoti pusvalandį prieš valgį, tris kartus per 
dieną, iš viso dešimt dienų. Kad rezultatai būtų kuo geresni, „Fibre System Plus“ 
vartokite dukart per metus.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir jų laikykitės. Nenaudokite, jei viduriuojate, 
liaukitės vartoti, jei pradedate viduriuoti, tuštintis skystai, atsiranda pilvo skausmų 
arba žarnyno uždegimas. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 6 
savaites.

Įspėjimai: Jeigu dažnai viduriuojate, pasitarkite su gydytoju. Jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, arba jei vartojate vaistus, arba jei sergate kokia nors 
liga, prieš vartodami šį produktą pasitarkite su gydytoju. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto 
pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

SUDĖTIS: ryžių (Oryza sativa) sėlenos, stabilizatorius 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), balkšvųjų gysločių (Plantago ovata) lukštų 
milteliai, stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) uogų milteliai, 
paprastųjų moliūgų (Cucurbita pepo) sėklų milteliai, kvapniųjų gvazdikmedžių 
(Syzygium aromaticum) žiedų milteliai, obuolių (Malus domestica) milteliai, 
amerikinių šaltekšnių (Rhamnus purshiana) žievės milteliai, imbierų (Zingiber 
officinale) šakniastiebių milteliai, juodųjų pipirų (Piper nigrum) sėklų milteliai, 
geltonųjų gencionų (Gentiana lutea L.) šaknų milteliai, raudonųjų guobų (Ulmus 
rubra Muhl.) žievės milteliai, paprastųjų saldymedžių (Glycyrrhiza glabra L.) 
šaknų milteliai, bromelainas, papainas, petražolių (Petroselinum crispum Mill.) 
lapų milteliai, slyvų (Prunus domesticus) vaisių milteliai, vaistinių šalavijų (Salvia 
officinalis L.) lapų milteliai, paprastųjų šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievės 
ekstraktas, lipnumą reguliuojanti medžiaga (magnio stearatas), vaistinių svilarožių 
(Althaea officinalis L.) šaknų milteliai, paprastųjų apynių (Humulus lupulus L.) 
milteliai, bičių surinktos žiedadulkės, vaistinių ramunių (Matricaria recutita 
L.) žiedų milteliai, vaistinių drebuločių (Chondrus crispus) milteliai, saldžiųjų 
ceratonijų (Ceratonia siliqua) pupelių milteliai, stabilizatorius (ksantano derva), 
papajinių melionmedžių (Carica papaya L.) vaisių milteliai, valgomųjų ananasų 
(Ananas comosus) ekstraktas ir vingrūnės (Arthrospira platensis).  

Skaidulos 3,9 g
Ryžių sėlenos
Balkšvieji gysločiai

Moliūgai
Spanguolės

Gvazdikėliai
Obuoliai

2538 mg
1800 mg

525,06 mg
750,06 mg

390,06 mg
300,06 mg

Amerikiniai šaltekšniai

Juodieji pipirai
Imbierai

Geltonieji gencijonai
Raudonosios guobos

300,06 mg

284,94 mg
300,06 mg

284,94 mg
180 mg

Paprastieji saldymedžiai
Bromelainas

Petražolės
Papainas

Slyvos
Vaistiniai šalavijai

153,72 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

Paprastieji šaltekšniai

Apyniai
Vaistinės svilarožės

Bičių surinktos žiedadulkės
Vaistinės ramunės

131,94 mg

90 mg
120,06 mg

75,06 mg
75,06 mg

Vaistiniai drebuločiai

Papajos
Saldžiavaisiai pupmedžiai

Ananasai
Vingrūnės

75,06 mg

59,94 mg
75,06 mg

59,94 mg
30,06 mg

Vienoje paros dozėje (11,4 g) yra

Mitybinė informacija
Paros dozė – trys (3) pakeliai
Paros dozių kiekis dėžutėje: 10
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Kada vartoti „Fibre System Plus“ Šios programos galima imtis prieš 
pradedant svorio mažinimo dietą, likus kelioms savaitėms iki svarbaus renginio 
arba po laikotarpio, kai tekdavo persivalgyti ar daug švęsti.


