
Opakowanie: 30 saszetek po 6,1 g

ZDROWE JELITA

Suplement diety o wysokiej zawartości błonnika

Forever Fiber

Zadbaj o dobre trawienie  
i kontroluj masę ciała.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  5 gramów błonnika pokarmowego 
w każdej saszetce

•  błonnik pokarmowy utrzymuje 
prawidłowe czynności 
perystaltyczne jelita grubego

•  błonnik pokarmowy wspomaga 
utrzymanie prawidłowej masy ciała

•  produkt nie zawiera glutenu

KOD: 464

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Zadziwiająca jest rola, jaką w naszym układzie 
pokarmowym odgrywa BŁONNIK. Nie dostarcza 
żadnych składników odżywczych, a nawet nie 
podlega trawieniu, a jednak bez błonnika jelita nie 
mogą harmonijnie pracować! Zwiększając objętość 
treści pokarmowej błonnik poprawia perystaltykę 
jelita grubego, dba o prawidłowy cykl wypróżnień 
i zapobiega zaparciom.

Stale rosnące tempo życia sprawia, że na naszych 
talerzach coraz częściej króluje żywność wysoko-
przetworzona. Żywność ta - mimo, że łatwo dostępna 
i smaczna - jest uboga w składniki odżywcze, 
a przede wszystkim w błonnik. Szukając optymal-
nych rozwiązań dla osób aktywnych, stworzyliśmy 
suplement diety, który w łatwy sposób pomaga 
wyregulować procesy trawienne.

Każda saszetka FOREVER FIBER to porcja błon-
nika, odpowiadająca półtorej szklanki brązowego 
ryżu lub dwóm kromkom tostów pełnoziarnistych, 
a przy tym pozbawiona kalorii! To świetny wybór 
w przerwie między posiłkami, który daje poczucie 
sytości, a tym samym pomaga kontrolować apetyt 
i napady głodu. Ten nieoceniony suplement zawiera 
również błonnik prebiotyczny, który wspiera naturalną 
florę bakteryjną jelit.

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 saszetka dziennie. Zawartość 
saszetki rozpuścić w 200-250 ml ciepłej wody lub 
ulubionego napoju. Zaleca się pić z dodatkiem produktu 
Forever Aloe Vera Gel.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany kobietom w ciąży 
i karmiącym piersią oraz osobom z chorobami przewodu 
pokarmowego.

SKŁADNIKI: guma akacjowa, błonnik kukurydziany, dekstryna 
kukurydziana, fruktooligosacharydy (FOS). 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce

Guma akacjowa 2,5 g

Błonnik kukurydziany 2,2 g

Dekstryna kukurydziana 1,3 g

Fruktooligosacharydy 117 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Oczyszczająca moc błonnika 
w Forever Fiber.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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