
Ten-day internal cleanse

Fibre System Plus ™

• Zorgt voor een gezond -tweejaarlijks- reiniging programma

• Ondersteunt eliminatieve functies van het lichaam:
• uitscheidingsorganen, spijsverterings- en urinesysteem

• Bevordert regelmaat

Wat is Fibre System Plus™?
Fibre System Plus is een tiendaags 

zuivering programma dat gezonde 

spijsvertering en regelmaat ondersteunt. 

Het beschikt over belangrijke kruiden die 

een grondige en comfortabele interne 

reinigen bevorderen door het ondersteu-

nen van de functies van de uitscheidings-

organen; van het spijsverteringsstelsel en 

de urinewegen.

Elk pakket bevat zes capsules die 

combineren de reiniging en de nutritio-

nele voordelen van psyllium husk, 

cascara sagrada, zwarte walnoot, 

gentiaanwortel, cranberry fruit, pruimen, 

papaïne, bromelaïne, en andere gezonde 

ingrediënten.

PRIMAIR SUPPORT:
Reinigen

Ontgiften

SECUNDAIR SUPPORT:
Spijsvertering

Gewichtscontrole

Belangrijkste kenmerken
• Bevat 25 kruiden voor grondige 

reinigen en zuivering van darmen

• Biedt een uitstekende maag reiniging 

als voorbereiding voor alle voedings-

patronen

• Helpt doorvoer tijd verminderen in de 

darmen en het elimineren van de 

opbouw van gifstoffen in het lichaam

• Stelt het lichaam in staat om efficiën-

ter essentiële voedingsstoffen te 

absorberen

Wist u dat?
Naast de speciale vezel en reinigingsmix, 

bevat Fibre System Plus ook merkgebon-

den voedings- en kruidenmengsels die 

een gezond milieu van de flora bevorde-

ren en handhaven de gezondheid van de 

spijsvertering.

GEBRUIKSAANWIJZING: Neem één zakje, een 
half uur voor de maaltijd, drie keer per dag, 
gedurende tien dagen. Voor het beste resultaat, 
gebruik Fibre System Plus™ tweemaal per jaar.

LET OP: Dit product bevat Cascara Sagrada. Lees 
de volgende aanwijzingen zorgvuldig.
Niet gebruiken als u diarree heeft of ontwikkelt, 
dunne ontlasting, buikpijn of intestinale
ontstekingen hebt. Raadpleeg uw arts als u 
frequent diarree hebt. Als u zwanger bent,
borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een 
medische aandoening hebt, raadpleeg dan uw 
arts voordat u dit product gebruikt.

Supplement feiten
Portiegrootte: Een (1) zakje
Aantal doseringen per verpakking: 30

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Vezel Mix  450 mg † 
 Psyllium (Plantago ovata) kaf 
 Rijst (Oryza sativa) zaad zemelen 
 Appel (Malus domestica) fruitvezel 
 Gladde iep (Ulmus rubra) binnenbast 
 Pruim (Prunus domesticus) fruit
 Heemst (Althaea officinalis) wortel 
 Locust (Ceratonia siliqua) gom 
 Xanthaangom 
Reinigende Mix 690 mg † 
 Zwarte Walnoot (Juglans nigra) schil 
 Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) schors 
 Gentiaan (Gentiana lutea) wortel 
 Zoethout (Glycyrrhiza glabra) wortel 
 Wegedoorn (Rhamnus frangula) schors 
Voedingsmix 550 mg † 
 Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit 
 Ananas (Ananas comosus) fruit (bromelaïne) 
 Papaja (Carica papaya) fruit (papaïne) 
 Salie (Salvia officinalis) blad 
  Peterselie (Petroselinum crispum) luchtdeel 
 Ierse Mos (Chondrus crispus) hele plant 
 Stuifmeel 
 Hawaiiaanse Spirulina (Spirulina pacifica) 
Kruidenmix 155 mg † 
 Gember (Zingiber officinale) wortel 
 Hop (Humulus lupulus) bloem 
 Kamille (Matricaria recutita) bloem 

* Dagelijkse waarde  † aanbevolen dag. hoeveelheid niet vastgesteld 

OVERIGE INGREDIËNTEN: gelatine capsule en 
magnesiumstearaat. 

Bestelinformatie

Item # 7190 - 30 zakjes
Item # 7191 - 12 voor de prijs van 11

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Productinformatie is alleen goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.
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