
Fibrosuc® is een originele en synergetische samenstelling van 3 
soorten vezels afkomstig van de Senegalese acacia en witloofwortels.

De plantaardige vezels van Fibrosuc® werden geselecteerd omwille 
van hun specifi eke voedende werking op de darmfl ora. Ze maken 
een complete en langdurige prebiotische werking op de melkzuur- en 
bifi dobacteriën mogelijk.

Dankzij dit positieve effect op de darmfl ora zorgen de oplosbare vezels 
van Fibrosuc® voor een betere darmtransit (regelmatige stoelgang) 
en een bevordering van de groei van heilzame bifi dobacteriën. Zo 
dragen ze bij tot een optimalisering van de darmfysiologie die nodig 
is voor het metabolische evenwicht van suikers en vetten, een betere 
opname van mineralen waaronder calcium en het behoud van de 
immuniteit van het lichaam. Heel wat studies hebben aangetoond 
dat deze heilzame werking verkregen wordt bij een verbruik van 6 
tot 10 g oplosbare vezels per dag.

1 Vezelstick® bevat: 3 Vezelsticks® / dag =

Oplosbare vezels: inuline, oligofructose, Acaciagom: 3,0 g 9.0 g

Koolhydraten: 1 g / 100 g / < 0,5 g / stick < 0.5 g

Eiwitten: 1,2 g / 100 g / < 0,5 g / stick < 0.5 g

Vetten: 0 g / 100 g / stick 0 g

Natrium: < 0,5 g / 100 g / stick < 0.5 g

155,1 Kcal / 651,42 Kj / 100 g 14.4 Kcal

4,8 Kcal / 20,2 Kj / Vezelstick® 60.3 Kj

Bestanddelen
 
Oplosbare vezels: Acaciagom; inuline (BENEO®); oligofructose (BENEO®); zoetstof: acesulfaam-K; natuurlijk 
aroma van vanille.

1 Vezelstick® bevat: 3 g oplosbare plantaardige vezels = 4,8 Kcal.
60 Vezelsticks® x 3,1 g = 186 g nettogewicht



Voor het innerlijke lichaamsevenwicht

- bijdrage tot de fysiologische regulering van de endogene gluciden en lipiden
- regularisatie van de darmtransit
- verbetering van de natuurlijke weerstand
- betere opname van mineralen waaronder calcium

Aanbevolen dagelijkse dosis
 
Volgens het advies van uw arts. Doorgaans:

-  voor een optimaal metabolisme van suikers en vetten, en een betere calciumopname: 3 x 1 Vezelstick® / dag
- voor een betere darmtransit: 1 Vezelstick® ’s morgens

Gebruiksaanwijzing
 
Open de Vezelstick® en strooi de inhoud ervan langzaam in uw:

Thee, koffi e, chocolademelk, fruitsap, frisdrank, …… of

Yoghurt, room, light kaas, …… of

Graanvlokken, muesli, …

Vergeet daarbij niet krachtig te roeren met een lepeltje.

Fibrosuc® is verkrijgbaar in individuele Vezelstick®. Deze praktische sticks kunt u overal meenemen voor 
gebruik tijdens eender welke maaltijd.

Fibrosuc® zorgt voor een licht gesuikerde smaak en de zachtheid van vanille, zonder dat u daarbij veel 
calorieën opneemt (1 Vezelstick® = 4,8 Kcal, hetzij 5 maal minder dan een klassiek suikerklontje van 6 g). Dit 
product geeft een heerlijk zoete smaak aan al uw light voedingsmiddelen.

Fibrosuc® in combinatie met een voedingsdieet kan het hongergevoel en de calorieopname doen verminderen.


