
FIBERTONE®

תמיכה טבעית בפעילות תקינה של מערכת עיכול
הנוסחה הבלעדית של ®Fibertone מכילה תערובת ייחודית של סיבים מסיסים 

ובלתי-מסיסים, לרבות סובין שיבולת שועל, פסיליום וצמחים מועילים אשר מסייעים 
לפעילות תקינה של מערכת חילוף החומרים בגוף. תוסף התזונה ®Fibertone משפר 
את התהליך הטבעי של מערכת העיכול על-ידי שמירה על איזון בין הצריכה )יין( לבין 
היציאה )יאנג(, איזון שיש לו חשיבות מכרעת בשמירה על פעילותן התקינה של חמש 

המערכות העיקריות בגוף. סיבים הם מרכיב חיוני במשטר התזונה היומיומי שלנו. 

 פילוסופיית ההתחדשות
בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות של סאנריידר, אשר גורסת כי הגוף מתפקד 

 Fibertone® במיטבו כאשר חמש המערכות העיקריות שלו מאוזנות, תוסף התזונה
מכוון ספציפית למערכת העיכול בעזרת תערובת קניינית של צמחים שהורכבה כדי 

לעזור למערכת העיכול שלכם לפעול כהלכה.

רכיבים בזרקור

סובין שיבולת שועל
סובין שיבולת שועל מכיל כ-50% יותר סיבים וסיבים מסיסים מאשר שיבולת שועל, 

מה שהופך אותו ליותר אפקטיבי בהורדת הכולסטרול ובתמיכה במערכת העיכול. הוא 
גם מכיל יותר חלבון, סידן, ברזל, ויטמין B1 )תיאמין(, זרחן, ויטמין B2 )ריבופלאבין(, 

מגנזיום ואבץ. 

פסיליום
פסיליום הוא קליפת הזרע של צמח הלחך. הוא מכיל סיב ספוגי אשר מדכא את

התאבון, תומך בפעילות תקינה של מערכת העיכול ומנקה את המערכת. 

זרעי שומשום
זרעי שמשום עשירים במינרלים חיוניים, כמו מנגן, נחושת, ברזל, זרחן וסידן.  מבין כל 

אגוזי וזרעי המאכל הנפוצים בעולם, נמצא כי זרעי השומשום מכילים את הכמות
הגדולה ביותר של פיטוסטרולים, הידועים כתומכים ברמות תקינות של כולסטרול. 

 

שאלות נפוצות
מהן התועלות הבריאותיות של סיבים? ש:  

סיב מסיס עוזר להאט את פירוק הפחמימות בגופנו ואת ספיגת הסוכר, ובכך   ת:		
הוא מסייע לשלוט על רמות הסוכר בדם. סיבים מגבירים את תחושת השובע    

ולפיכך הוכחו כתומכים בבקרת משקל.   
תוסף התזונה ®Fibertone מכיל הן סיבים בלתי-מסיסים והן סיבים מסיסים;   ש:  

מהם ההבדלים ביניהם?  
סיב מסיס סופח את המים שבמזון שלכם, מה שמאט את פעולת העיכול.   ת:		

עיכול איטי יכול לסייע בוויסות רמות הסוכר בדם. סיב בלתי-מסיס מוסיף נפח    
לצואה, מה שעוזר להניע אותה במהירות במערכת העיכול כדי לתמוך   

ביציאות סדירות.  

המלצות
שתי כמוסות שלוש פעמים ביום. 
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