
ZinoBiotic
„ZinoBiotic“ yra specialus 5 rūšių natūralių 
maistinių skaidulų mišinys1. Šios skaidulos yra 
metabolizuojamos gaubtinėje žarnoje 
(storajame žarnyne), kur skatina naudingųjų 
bakterijų dauginimąsi. 

„ZinoBiotic“ padeda sureguliuoti cukraus 
kiekį kraujyje po valgio2 ir išlaikyti tinkamą 
cholesterolio lygį3. Skaidulos padeda 
palaikyti daugelį sveiko žarnyno funkcijų, 
įskaitant tinkamą virškinimo sistemos veiklą4, 
pilnumo pojūtį ir sumažinti pilvo pūtimą.
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SUDĖTIS:
Atsparus krakmolas (iš neskaldytų grūdų), beta glukanas iš avi-
žų, inulinas, fruktooligosacharidai (FOS), afrikinio gysločio sė-
klų luobelių milteliai, užpildas (ksantano derva E415), birumą 
gerinanti medžiaga (trikalcio fosfatas E341), natūralus saldiklis 
(steviolio glikozidai E960)

„ZinoBiotic“ skaidulų mišinys
MAISTINĖS SKAIDULOS
Kituose produktuose paprastai yra tik vienos ar dviejų rūšių skaidulų, o to 
nepakanka jūsų kasdieniams poreikiams tenkinti. „Zinobiotic“ turi daug 
penkių rūšių tirpių dietinių skaidulų1. Tai itin naudinga visam žarnynui.  
Virškinimo sultims atsparus krakmolas, inulinas, beta glukanas iš avižų, 
fruktooligosacharidai (FOS) ir afrikinio gysločio sėklų luobelės yra fer-
mentuojami žarnyne ir padeda kelioms žarnyno funkcijoms, pavyzdžiui, 
atsparus krakmolas padės sumažinti kitais atvejais normalų cukraus krau-
jyje pavalgius padidėjimą2.
 
SVEIKAS VIRŠKINAMASIS TRAKTAS
„ZinoBiotic“ skaidulos skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi visoje gaubtinėje 
žarnoje. Žmogaus gaubtinėje žarnoje yra daugiau nei 100 trilijonų bakterijų 
ir nors kai kurios yra naudingos mūsų sveikatai, kitos yra mažiau pageidau-
tinos. Gerosios bakterijos naudoja maistines skaidulas kaip kurą, kad galėtų 
daugintis ir išstumti ne tokias naudingas bakterijas. Gerosios bakterijos pri-
sideda prie daugelio svarbių organizmo funkcijų, pavyzdžiui mūsų imuninės 
sistemos ugdymo. Jos taip pat lemia geresnę nuotaiką, ištvermę ir bendrą 
sveikatą. Sveikas žarnynas yra svarbus norint išlaikyti sveiką kūną.

„Zinobiotic“ esančios skaidulos taip pat prisideda prie pilnumo jausmo 
skrandyje (kuris gali padėti kontroliuoti apetitą), tačiau jos taip pat maži-
na pilvo pūtimą pagerindamos jo veiklą4. Galimas trumpas laikotarpis, 
kai organizmui reikės prisitaikyti skaiduloms pradėjus gerinti bakterijų 
populiaciją, tačiau tai nereikšmingas ir greit praeinantis etapas kelyje į 
geresnę sveikatą.  
 
NORMALUS CHOLESTEROLIO LYGIS 
Viena iš penkių skaidulų yra beta gliukanas iš avižų. Ji turi moksliškai 
patvirtintą poveikį palaikant normalų cholesterolio lygį kraujyje2. 

KOKIOS SKAIDULOS? 
„ZinoBiotic“ yra koncentruotas 5 maistinių skaidulų mišinys: virškinimui 
atsparaus krakmolo iš neskaldytų grūdų, inulino iš cikorijos šaknies, beta 
gliukano iš avižų ir fruktooligosacharidų (FOS) taip pat iš cikorijos šaknies 
ir gysločio luobelių. Lygiai tų pačių maistinių skaidulų pridėjome ir į 
„LeanShake“, taip suteikdami jums du skirtingus būdus papildyti mitybą 
sveikatai naudingomis skaidulomis2. „Leanshake“ ir „Zinobiotic“ derini-
mas yra taip pat naudingas. 

ZinoBiotic 180 g skaidulų mišinys

REKOMENDUOJAMA PAROS DOZĖ: 6 g (1 kaušelį) miltelių plakimo 
buteliuke sumaišykite su 50–100 ml vandens arba kito mėgstamo gė-
rimo (pvz., vandens ar sulčių). Jei „Zinobiotic“ maišysite su „LeanSha-
ke“ ar tirštuoju vaisių kokteiliu, įpilkite daugiau skysčio pagal skonį. 
Produktas gali būti naudojamas 1–4 kartus per dieną pagal poreikius.

VANDUO: vartojant maistines skaidulas rekomenduojama gerti dau-
giau skysčių. Vanduo neleidžia išmatoms tapti šiek tiek per kietoms.  

„ZinoBiotic“ DUK
Kodėl reikėtų vartoti „ZinoBiotic“ skaidulų mišinį? 
Sveikatos mokslininkų nuomone, mums kasdien reikėtų suvartoti dau-
giau maistinių skaidulų. „ZinoBiotic“ suteikia maistinių skaidulų mišinį, 
kurį mūsų gaubtinės žarnos naudingosios bakterijos naudoja kaip kurą, 
leidžiantį joms daugintis ir išstumti nepageidaujamas bakterijas. Tai su-
balansuoja mūsų žarnyno mikroflorą.

Ar galima kartu vartoti „ZinoBiotic“ skaidulų mišinį ir „LeanShake“? 
Taip. Galite vartoti abu produktus kartu to paties valgio metu arba ats-
kirai skirtingu paros metu, kaip pageidaujate. „ZinoBiotic“ yra tos pačios 
maistinės skaidulos kaip ir „LeanShake“.  Viena 60 g „LeanShake“ porcija 
jums suteikia 3 g maistinių skaidulų, t. y. pusė „Zinobiotic“ dozės, kuri yra 
naudinga bakterijoms gaubtinėje žarnoje.  

Ar yra žmonių, kuriems nereikėtų vartoti „ZinoBiotic“ skaidulų 
mišinio? 
Žmonėms, turintiems su skrandžiu susijusių problemų, rekomenduo-
jama pradėti nuo mažų dozių ir palaipsniui didinti dozę, suteikiant mi-
kroflorai laiko prisitaikyti.

Kokių simptomų gali atsirasti vartojant „ZinoBiotic“ skaidulų 
mišinį?  
Galimi simptomai: didesnis išmatų kiekis, gurgėjimas ir garsai pilve. 
Taip pat vartojant maistinių skaidulų gali padidėti dujų kiekis, tačiau 
daugeliu atvejų tai truks tik trumpą laiką. Kai kuriems žmonėms gali-
mas lengvas vidurių užkietėjimas. Norint išvengti šių ir kitų simptomų, 
svarbu gerti daugiau vandens. Tai bendra rekomendacija vartojant bet 
kokių skaidulų.

LAIKYMAS: produktą laikykite sausoje 
ir vėsioje vietoje, uždarytą dangteliu. 

PASTABA: nereikėtų viršyti rekomen-
duojamos paros dozės. Maisto papildai 
negali pakeisti pilnavertės mitybos. Norint 
produktą vartoti nėščioms moterims ir vai-
kams iki 1 metų amžiaus, reikėtų pasitarti 
su gydytoju.  
* Patvirtinta EFSA (Europos maisto saugos tarnybos)

MAISTINĖ VERTĖ 

Kiekis porcijoje    1 kaušelis, 6 g 
 
Atsparusis krakmolas    2,4 g    
Beta gliukanas iš avižų   0,8 g   
Inulinas     0,7 g   
Fruktooligosacharidai   0,3 g   



„ZinoBiotic“ skaidulų mišinys

TEIGINIAI PATVIRTINT EFSA 
(EUROPOS MAISTO SAUGOS TARNYBA)

1. Teiginys, kad maisto produktas turi daug skaidulų, arba bet koks teigi-

nys, turintis tą pačią reikšmę vartotojui, gali būti naudojamas tik tuo atve-

ju, jeigu produkto sudėtyje yra mažiausiai 6 g skaidulų 100-e gramų arba 

bent 3 g skaidulų 100-ui kalorijų.

2. Lengvai virškinamo krakmolo pakeitimas atspariu krakmolu padeda 

sumažinti gliukozės lygio kraujyje padidėjimą po valgio.

Šis teiginys gali būti taikomas tik maistui, kuriame lengvai virškinamas 

krakmolas buvo pakeistas atspariu krakmolu ir bendras atsparaus krak-

molo kiekis yra ne mažiau kaip 14 % viso krakmolo.  

3. Beta gliukanai padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

Šis teiginys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuriame yra ne 

mažiau kaip 1 g beta gliukanų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų 

arba šių šaltinių mišinių nustatyto dydžio porcijai. Norint taikyti šį teiginį, 

vartotojui turi būti pateikta informacija, kad teigiamas poveikis jaučia-

mas per parą suvartojant 3 g beta gliukanų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, 

miežių sėlenų ar šių beta gliukanų mišinių. 

4. Avižų skaidulos padeda padidinti fekalijų kiekį.

Šis teiginys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia 

tiek šių skaidulų, kiek nurodyta teiginyje „TURI DAUG SKAIDULŲ“, 

nurodytame Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006. 

  

5. Avižų skaidulos padeda padidinti fekalijų kiekį.

Šis teiginys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia 

tiek šių skaidulų, kiek nurodyta teiginyje „TURI DAUG SKAIDULŲ“, 

nurodytame Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006.


