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Näringsvärde
vrk: dygn
6 tabletter

Per 100 g

Energi 13 kcal 
55 kJ

308 kcal 
1289 kJ

Protein 0,11 g 2,6 g

Fett 0,18 g 4,3 g

   varav: 
   mättade fettsyror 0,16 g 3,8 g

Kolhydrater 2,66 g 63 g

Kostfiber 1,84 g 43 g

Natrium 0,008 g 0,18 g

Ingredienser:  

Havrefiber (38 %), fyllnadsmedel (E170, E341ii), 
stärkelse, klumpförebyggande medel (E570, 
E551, E470b), pepparmynta (2 %), persilja (2 %), 
apelsinblomma (2 %), hibiskus (2 %), fänkålsfrön 
(2 %), eukalyptus (2 %), kamomill (2 %), 
stabiliseringsmedel (E464, E463), förtjockningsmedel 
(E414), äppelcidervinäger (1 %), papayafrukt (1 %), 
maltodextrin, ytbehandlingsmedel (E466, E322 från 
sojabönor), dextrin, mjölklaktos, glukos.
För uppdaterad lista över ingredienser och näringsvärden 
vänligen se produktetikett. 

Din oberoende Herbalifedistributör är:

Kärnprodukter

Fiber- och örttabletter har högt innehåll av 
lösliga kostfibrer som hjälper till att optimera 
matsmältningen och stödjer kroppens 
naturliga borttransport av slaggämnen  
och gifter.

VIKTIGA FÖRDELAR
•  Ett kosttillskott som hjälper dig att öka det dagliga intaget av 

kostfibrer som stödjer matsmältningen

•  Innehåller en hög halt av lösliga kostfibrer som hjälper kroppen att 
transportera bort slaggprodukter och giftämnen

•  Perfekt att använda tillsammans med Herbalife Formula 1-shake 
och Formula 2 Multivitaminkomplex som en del av ett viktkontroll- 
eller ett sundare näringsystem

VARFÖR BEHÖVER DU DEN HÄR?
Att få tillräckligt med kostfiber i kosten är viktigt för bra matsmältning. En av 
de många välkända fördelarna med ett tillräckligt stort kostfiberintag är att 
påskynda att maten passerar genom kroppen och hjälpa till att transportera bort 
giftämnen från kroppen. Studier visar att vår västerländska kost har lågt innehåll 
av kostfibrer. Generellt sett äter en europeisk vuxen kring 17 g kostfiber om 
dagen. Det rekommenderas att man ska äta mellan 24 och 30 g kostfibrer om 
dagen för att optimera matsmältningssystemet.

ANVÄNDNING
Ta två tabletter tre gånger dagligen tillsammans med måltid.  

Produkten kan användas tillsammans med Herbalife Formula 1 näringsrik shake 
och Herbalife Formula 2 Multivitaminkomplex.

PROVA OCKSÅ

Använd Formula 2 Multivitaminkomplex 
tillsammans med Herbalife Formula 1-shakes 
som en del av ett viktkontrollprogram eller som 
stöd för en sundare näring.

KOSTFIBERTILLSKOTT 
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