
Suplement diety FIBRAXINE (unikalne połączenie laktoferyny i prebiotycznego, rozpuszczalnego 
błonnika roślinnego). Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera cukru. Może być stosowany przez 
diabetyków.

Nieprawidłowe odżywianie (np. dieta wysokotłuszczowa i zbyt uboga w błonnik), stres, siedzący tryb 
życia wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie jelit. W konsekwencji mogą wystąpić: uczu-
cie wzdęcia, trudności z wypróżnieniem, w niektórych przypadkach luźne, za częste stolce lub okreso-
wo oba te problemy naprzemiennie.

Arabinogalaktan jest naturalnym PREBIOTYKIEM, błonnikiem, pozyskiwanym z kory modrzewia, w 
prostym procesie wykorzystującym wyłącznie parę wodną. Jest całkowicie rozpuszczalny, nie tworzy 
żelu i nie wymaga popijania dużą ilością płynów. Nie zmienia konsystencji pokarmu, w którym jest roz-
puszczany np. soku, herbaty, jogurtu. Ma przyjemny smak.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina, której źródłem jest mleko większości ssaków.

SPOSÓB UŻYCIA
Suplement diety FIBRAXINE jest dostępny w wygodnych saszetkach jednodawkowych. Produkt na-
leży rozpuścić w minimum 100 ml (pół szklanki) wody, niesłodzonego napoju lub jogurtu naturalnego. 
Dokładnie wymieszać. Suplement diety FIBRAXINE najlepiej przyjmować rano. Suplement diety FI-
BRAXINE zawiera 5 g błonnika w jednej saszetce, dlatego zaleca się przyjmowanie 1 saszetki dzien-
nie, tylko w razie konieczności 2 saszetek.

OSTRZEŻENIA
Nie przekraczać porcji zaleconej do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w sposób niedostępny dla 
małych dzieci. Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło odżywcze, ale nie mogą być stoso-
wane jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym miejscu 
w temperaturze pokojowej. Nie spożywać po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na 
opakowaniu. Suplement diety jest przeciwwskazany w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego 
składników. Zawiera białka mleka.

SKŁADNIKI
Arabinogalaktan (z kory modrzewia zachodniego), maltodekstryna, laktoferyna, substancja prze-
ciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Substancja słodząca: acesulfam K.

Zawiera białka mleka.

Skład 1 saszetka (wartość odżywcza) 2 saszetki (wartość odżywcza)
Arabinogalaktan –
błonnik pokarmowy
rozpuszczalny

5,00 g (40 kJ/10 kcal) 10,00 g (80 kJ/20 kcal)

Laktoferyna 50,00 mg 100,00 mg


