
PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE UKŁADU POKARMOWEGO

Suplement diety zawierający błonnik roślinny, który pomaga w 
utrzymaniu zdrowego trawienia i regularności.

Układ pokarmowy umożliwia przemianę pokarmu w składniki odżywcze, 
zapewniając ich prawidłowe wchłanianie i metabolizowanie oraz 
odpowiednie eliminowanie odpadów.

Spożywanie obfitych posiłków w domu, na uroczystościach lub imprezach 
służbowych często prowadzi do spowolnienia trawienia albo występowania 
wzdęć lub zaparć.

Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego jest ważne dla zdrowia, 
pozwala uniknąć wzdęć oraz polepsza samopoczucie.

Jakie korzyści zapewnia program Fibre System Plus?
Program oczyszczający Fibre System Plus zawiera 27 składników, które 
pomagają w „optymalizacji” układu trawienia.

Zawiera on składniki pochodzenia roślinnego, które wspomagają trawienie i 
ułatwiają zachowanie regularności wypróżnień.

Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 020823_EU_PL
Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.

30 SASZETEK •MASA NETTO: 114 g
SUPLEMENT DIETY

Ostrzeżenia: W przypadku częstych biegunek należy skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz osoby zażywające leki lub cierpiące na schorzenie 
przed użyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki 
zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

* Dobroczynny wpływ zapewniają: babka śródziemnomorska, goździkowiec korzenny, szakłak amerykański, imbir lekarski, pieprz czarny, goryczka żółta, wiąz czerwony, lukrecja gładka, szałwia lekarska, 
kruszyna pospolita, chmiel zwyczajny i rumianek pospolity.

1. Łuski nasion babki płesznik (Plantago ovata); 2. Sproszkowane jabłko (Malus domestica); 3. Sproszkowana kora szakłaku amerykańskiego (Rhamnus 
purshiana); 4. Sproszkowane kłącze imbiru (Zingiber officinale); 5. Sproszkowane nasiona pieprzu czarnego (Piper nigrum); 6. Sproszkowany korzeń goryczki 
żółtej (Gentiana lutea L.); 7. Sproszkowany korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.); 8. Wyciąg z kory kruszyny pospolitej (Rhamnus frangula); 9. Sproszkowany 
kwiat chmielu (Humulus lupulus L.); 10. Sproszkowany kwiat rumianku pospolitego (Matricaria recutita L.); 11. Bromelaina; 12. Sproszkowany liść szałwii 
lekarskiej (Salvia officinalis L.).
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INSTRUKCJA: przyjmować jedną (1) saszetkę pół godziny przed posiłkiem, trzy razy 
w ciągu dnia, przez dziesięć dni. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów stosować 
program Fibre System Plus dwa razy w roku.

Uważnie przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Nie stosować w razie 
wystąpienia biegunki, rozwolnienia, bólu żołądka lub stanu zapalnego jelit. Nie 
stosować dłużej niż 6 tygodni bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia: W przypadku częstych biegunek należy skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz osoby zażywające leki lub cierpiące na 
schorzenie przed użyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i 
chłodnym miejscu.

SKŁADNIKI: otręby ryżowe (Oryza sativa), stabilizator 
(hydroksypropylometyloceluloza), sproszkowane łuski nasion babki płesznik 
(Plantago ovata), sproszkowana żurawina (Vaccinium macrocarpon), 
sproszkowane nasiona dyni (Cucurbita pepo), sproszkowany goździk (Syzygium 
aromaticum), sproszkowane jabłko (Malus domestica), sproszkowana kora 
szakłaku amerykańskiego (Rhamnus purshiana), sproszkowane kłącze imbiru 
(Zingiber officinale), sproszkowane nasiona pieprzu czarnego (Piper nigrum), 
sproszkowany korzeń goryczki żółtej (Gentiana lutea L.), sproszkowana 
kora wiązu czerwonego (Ulmus rubra Muhl.), sproszkowany korzeń lukrecji 
(Glycyrrhiza glabra L.), bromelina, papaina, sproszkowany liść pietruszki 
zwyczajnej (Petroselinum crispum Mill.), sproszkowana śliwka europejska 
(Prunus domesticus), sproszkowany liść szałwii (Salvia officinalis L.), wyciąg 
z kory kruszyny pospolitej (Rhamnus frangula), środek przeciwzbrylający 
(stearynian magnezu), sproszkowany korzeń prawoślazu (Althaea officinalis 
L.), sproszkowany kwiat chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), pyłek 
pszczeli, sproszkowany kwiat rumianku pospolitego (Matricaria recutita L.), 
sproszkowany mech irlandzki (Chondrus crispus), sproszkowane nasiona 
chleba świętojańskiego (Ceratonia siliqua), stabilizator (guma ksantanowa), 
sproszkowany owoc papai (Carica papaya L.), ekstrakt z owocu ananasa 
(Ananas comosus), spirulina (Arthrospira platensis).  

Błonnik 3,9 g
Otręby ryżowe
Babka płesznik

Dynia
Żurawina

Goździk
Jabłko

2538 mg
1800 mg

525,06 mg
750,06 mg

390,06 mg
300,06 mg

Szakłak amerykański

Pieprz czarny
Imbir

Goryczka żółta
Wiąz czerwony

300,06 mg

284,94 mg
300,06 mg

284,94 mg
180 mg

Lukrecja
Bromelaina

Pietruszka
Papaina

Śliwka
Szałwia lekarska

153,72 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

Kruszyna pospolita

Chmiel
Prawoślaz lekarski

Pyłek pszczeli
Rumianek pospolity

131,94 mg

90 mg
120,06 mg

75,06 mg
75,06 mg

Mech irlandzki

Papaja
Chleb świętojański

Ananas
Spirulina

75,06 mg

59,94 mg
75,06 mg

59,94 mg
30,06 mg

Ilość w dziennej porcji (11,4 g)

Informacje o wartościach odżywczych
Dzienna dawka: trzy (3) saszetki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 10

Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 020823_EU_PL
Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.

Kiedy należy przyjmować Fibre System Plus Z programu można 
skorzystać przed rozpoczęciem diety odchudzającej, na kilka tygodni przed 
ważnym wydarzeniem lub w przypadku nadmiernego objadania się, np. 
podczas uroczystości.
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