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Twee capsules driemaal per dag.

V:  Wat zijn de voordelen van vezels voor de gezondheid? 
A:  Oplosbare vezels zorgen ervoor dat je lichaam koolhydraten langzamer afbreekt 
en suikers minder stel opneemt, zodat je bloedsuikerspiegel beter kan worden 
beheerst. Vezels geven je een vol gevoel en helpen daarom met afvallen.
V:  Fibertone® bevat zowel oplosbare als niet-oplosbare vezels. Wat is het
verschil?
A:   Oplosbare vezels absorberen het water in je voeding, waardoor de spijsvertering 
wordt vertraagd. Een langzame spijsvertering helpt de bloedsuikerspiegel te regelen. 
Niet-oplosbare vezels voegen volume toe aan de ontlasting, waardoor deze zich 
sneller door het spijsverteringsstelsel kan bewegen en de stoelgang regelmatiger 
wordt.

AANBEVELING 

HAVERZEMELEN 
Haverzemelen bevatten ongeveer 50% meer vezels en oplosbare vezels dan havermout, 
waardoor ze beter in staat zijn het cholesterol te verlagen en de spijsvertering te 
bevorderen. Ze bevatten ook meer eiwit, calcium, ijzer, thiamine, fosfor, riboflavine, 
magnesium en zink.

PSYLLIUMZAAD  
Psyllium is de schil van het zaad van de plant met de naam weegbree. Het bevat een 
sponsachtige vezel die de eetlust vermindert, de spijsvertering bevordert en het systeem 
reinigt.

SESAMZAAD 
Sesamzaadjes zitten vol essentiële mineralen als mangaan, koper, ijzer, fosfor en calcium. 
Van alle noten en zaden die wereldwijd worden gegeten, is aangetoond dat sesamzaad het 
hoogste gehalte fytosterolen bevat, die bijdragen aan een gezond cholesterolniveau.

VEELGESTELDE VRAGEN 

Fibertone® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® van Sunrider, ofwel de 
overtuiging dat het lichaam het best werkt wanneer zijn vijf systemen in evenwicht zijn. 
Fibertone® werkt met name op het spijsverteringsstelsel, met een gepatenteerde mix van 
kruiden die is samengesteld om ervoor te zorgen dat dit stelsel optimaal functioneert.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

NATUURLIJKE ONDERSTEUNING VOOR EEN GEZONDE 
SPIJSVERTERING
Deze exclusieve formule bevat een unieke mix van oplosbare en niet-oplosbare vezels, 
waaronder haverzemelen, psylliumzaad en andere kruiden die het lichaam een handje 
helpen met de stofwisseling. Het verbetert de natuurlijke processen van het 
spijsverteringsstelsel om inname (yin) en afvoer (yang) in evenwicht te houden, aangezien 
dit cruciale elementen zijn om de vijf systemen van het lichaam optimaal te laten 
functioneren. Vezels vormen een essentieel onderdeel van de dagelijkse voeding.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Productfiche

FIBERTONE®

VOORDELEN

•  zeer goede, handige bron van vezels

•  ondersteunt de stofwisselingsprocessen 
van het lichaam

•  zorgt met een gepatenteerde kruidenmix 
voor een gezonde spijsvertering

•  geen chemische of synthetische
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