FIBROPUR

dé aanvulling op
je dagelijkse portie
groenten en fruit
Kieswijzer Bonusan FibroPur assortiment
Algemeen voor de Bonusan FibroPur producten geldt:
✓ Zonder toevoegingen
✓ Flexibel te doseren
✓ In de eigen Bonusan fabriek in Nederland gemaakt

Nieuw

Nieuw

www.bonusan.com/buikgevoel

KIESWIJZER FIBROPUR
FibroPur Inuline FOS
✓ In makkelijk en flexibel te doseren poedervorm
✓	Voor mensen die te weinig vezels binnenkrijgen
en hun vezelinname eenvoudig willen verhogen
✓ Met van nature een aangename lichtzoete smaak
✓	Natuurlijke vezel mix die ook in vele groenteen fruitsoorten voorkomt
✓ Makkelijk instapproduct
✓ Vrij van allergenen

Gebruik
Dagelijks 1 afgestreken
maatlepel oplossen in een
glas water en opdrinken.

FibroPur XOS
Nieuw

✓ Al effectief in lagere doseringen
✓ XOS komt van nature voor in fruit en groenten
✓	Voor mensen die hun vezelinname eenvoudig
willen verhogen
✓	Als je het fijner vindt om een capsule te nemen
is dit product echt een uitkomst
✓ Makkelijk instapproduct
✓ Vrij van allergenen

Gebruik
Tenzij anders aanbevolen dagelijks
2-4 capsules tijdens of vlak na de
maaltijd innemen.

FibroPur Fermented

Nieuw

✓	Mix van vezels met van nature in groente en
fruit aanwezige flavonoiden en polyfenolen
✓	Biedt de grootste variëteit aan vezels met
voorgefermenteerde vezels uit 36 groenten
en fruit. Dit is een ongekende hoeveelheid
✓	De microvezels zijn makkelijker te verwerken
voor mensen die andere vezelproducten niet
goed tolereren
✓	Ook als je niet van poeders houdt, maar het
fijner vindt om een capsule in te nemen is dit
product echt een uitkomst
✓	Vrij van allergenen

Gebruik
Tenzij anders aanbevolen
dagelijks 3 tot 6 capsules
tijdens of vlak na de
maaltijd innemen.

FibroPur Complete
✓ In makkelijk en flexibel te doseren poedervorm
✓	Complete formule met vezels, eiwitten,
enzymen en L-glutamine
✓	Hoge kwaliteit eiwitten met een bijzonder
laag lactosegehalte
✓	Ideaal totaalproduct
✓	Gepatenteerd enzymencomplex
(BioCore® Optimum Complete)
✓	De enzymen in dit product zijn
maagzuurresistent
Geschikt voor:

volwassenen

kinderen

baby’s

Heb je aan de hand van deze Kieswijzer nog vragen?
Klantenservice
0186 745001 of @ info-nl@bonusan.com

zwangeren

Gebruik
Tenzij anders aanbevolen
2 maal daags 1 afgestreken
maatlepel oplossen in een
glas water of vruchtensap en opdrinken.
vegetariers

veganisten

