
BEM-ESTAR DIGESTIVO

Suplemento alimentar com fibras de plantas que ajudam a manter a 
saúde e regularidade digestiva. 

O sistema digestivo é responsável por transformar a comida em nutrientes, 
assegurando que os mesmos são absorvidos e metabolizados corretamente e 
que os resíduos são adequadamente eliminados.

Grandes refeições em casa, em festas ou em eventos profissionais levam muitas 
vezes a uma digestão lenta, gases e obstipação.

É essencial para a nossa saúde que o nosso sistema digestivo funcione 
corretamente, permitindo sentir-nos menos enfartados, mais leves e mais 
enérgicos.

O que fornece o Fibre System Plus?
O programa detox Fibre System Plus inclui 27 ingredientes que o irão ajudar a 
"sintonizar" o seu sistema digestivo.

Contém ingredientes provenientes de plantas que contribuem para uma 
digestão saudável e ajudam a manter a regularidade.

Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. © 2023 4Life Trademarks, LLC, Todos os direitos reservados. 020823_EU_PT
Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

30 SAQUETAS • PESO LÍQUIDO: 114 G
SUPLEMENTO ALIMENTAR

Avisos: Consulte o seu médico se tem episódios frequentes de diarreia. Consulte o seu médico antes de tomar este produto se estiver grávida ou a amamentar, se estiver a tomar 
medicação ou se padece de alguma doença. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de um regime alimentar 
variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

*Graças à presença de: Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus 
frangula, Humulus lupulus e Matricaria recutita.

1. Casca de psílio (Plantago ovata); 2. Pó de maçã (Malus domestica); 3. Pó de cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana); 4. Pós de raiz de gengibre 
(Zingiber officinale); 5. Pó de semente de pimenta preta (Piper nigrum); 6. Raiz de genciana amarela (Gentiana lutea L.); 7. Pó de raiz de alcaçuz 
(Glycyrrhiza glabra L.); 8. Extrato de amieiro espinheiro (Rhamnus frangula); 9. Pó de lúpulo (Humulus lupulus L.); 10. Pó de flor de camomila vulgar 
(Matricaria recutita L.); 11. Bromelaína; 12. Pó de folha de sálvia (Salvia officinalis L.).

Bom trânsito intestinal

1, 2, 3, 8.

Saúde 
Digestiva

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Reduz os gases

2, 8, 10.



INSTRUÇÕES: Tomar o conteúdo de uma (2) saqueta meia hora antes de comer, três 
vezes por dia, durante 10 dias. Para obter melhores resultados, tome o Fibre System 
Plus duas vezes por ano.

Leia e siga cuidadosamente as instruções. Não utilize este produto caso tenha ou 
venha a ter diarreia, fezes moles, dor de estômago ou inflamação intestinal. Não 
utilizar durante mais de seis semanas sem aconselhamento médico.

Avisos: Consulte o seu médico se tem episódios frequentes de diarreia. Consulte o seu médico antes de tomar este produto se estiver grávida ou a amamentar, se estiver a 
tomar medicação ou se padece de alguma doença. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de um 
regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

INGREDIENTES: Farelo de arroz (Oryza sativa), estabilizador (hydroxypropyl 
methyl cellulose), pó de casca de psílio (Plantago ovata), pó de arando 
(Vaccinium macrocarpon), pó de semente de abóbora (Cucurbita pepo), 
cravinho em pó (Syzygium aromaticum), maçã em pó (Malus domestica), Pó 
de Cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana), pó de raiz de gengibre (Zingiber 
officinale), pimenta preta em pó (Piper nigrum), pó de raiz de genciana 
amarela, (Gentiana lutea L.), pó de casca de ulmeiro (Ulmus rubra Muhl.), pó 
de raiz de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra L.), bromelaína, papaína, pó de folha 
de salsa cultivada (Petroselinum crispum Mill.), pó de ameixeira-europeia 
(Prunus domesticus), pó de folha de sálvia (Salvia officinalis L.), extrato de 
amieiro espinheiro  (Rhamnus frangula), agente antiaglomerante (estearato 
de magnésio), extrato de raiz de alteia (Althaea officinalis L.), pó de lúpulo 
(Humulus lupulus L.), pólen de abelha, Pó de flor de camomila vulgar 
(Matricaria recutita L.), Pó de musgo irlandês (Chondrus crispus), pó de semente 
de alfarroba (Ceratonia siliqua), estabilizador (goma xantana), papaia em pó 
(Carica papaya L.), extrato de ananás (Ananas comosus) e spirulina (Arthrospira 
platensis).  

Fibras 3,9 g
Farelo de arroz
Psílio

Abóbora
Arando

Trevo
Maçã

2538 mg
1800 mg

525,06 mg
750,06 mg

390,06 mg
300,06 mg

Cáscara-sagrada

• Pimenta preta
Gengibre

Genciana amarela
Casca de ulmeiro

300,06 mg

284,94 mg
300,06 mg

284,94 mg
180 mg

Alcaçuz
Bromelaína

Salsa
Papaína

Ameixa
Sálvia

153,72 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

Amieiro

Lúpulo
Alteia

Pólen de abelha
Camomila vulgar

131,94 mg

90 mg
120,06 mg

75,06 mg
75,06 mg

Musgo da Irlanda

Papaia
Alfarroba

Ananás
Spirulina

75,06 mg

59,94 mg
75,06 mg

59,94 mg
30,06 mg

Quantidade por dose diária (11,4 g)

Informação nutricional
Dose diária três (3) saquetas
Doses diárias por embalagem: 10.
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Quando se deve tomar o Fibre System Plus Este programa pode ser 
realizado antes de começar um plano de perda de peso, semanas antes de um 
evento importante, ou após um período de consumo excessivo de alimentos ou 
de celebrações.


