
AMESTEC DE FIBRE ALIMENTARE COMPLET NATURALE

ASPECTE IMPORTANTE ALE PRODUSULUI

ZinoBiotic+ este un amestec personalizat de 8 fibre 
dietetice naturale.1 Aceste fibre sunt metabolizate 
în colon (intestinul gros), unde susţin creşterea 
bacteriilor sănătoase.

ZinoBiotic+ ajută la reducerea cantităţii de zahăr în 
sânge după masă,2 şi menţinerea unor niveluri bune 
de colesterol.3 Fibrele promovează multe funcţii 
sănătoase ale intestinului.4

Conținut: 180 g 
 
INGREDIENTE NATURALE

 Amidon rezistent din porumb, banană verde 
şi cartofi   

 Beta-glucani din ovăz   

  Inulina şi FOS din rădăcina de cicoare 

  Păstăi de psyllium

  Fibră din gumă de guar din boabe de guar  
din India

BENEFICII PRINCIPALE

  Amestec de fibre dietetice1 

 Reducerea glicemiei după mese2 

 Sănătate intestinală

 Colesterol echilibrat3

 Funcții intestinale sănătoase4

 Microbiom echilibrat

ZINOBIOTIC+

FĂRĂ OMG INGREDIENTE DIN  
SURSE NATURALE

BOGAT ÎN FIBRE FĂRĂ GLUTEN



Valoare nutritivă în 2 cupe / 1 plic: 12 g
Amestec de amidon rezistent*  4,9 g 
Beta-glucani din ovăz*  1,0 g 
Inulină 1,8 g 
Fructo-oligozaharide 0,2 g 
Tărâțe de psyllium 0,5 g 
Gumă de guar 0,24 g

MOD DE UTILIZARE: Amestecaţi 12 g de pudră (2 cupe/1 plic) cu 
200 ml de apă în vasul de combinare sau cu un produs gata de 
băut la alegerea dvs. - de ex. LeanShake, băutură din smoothie de 
fructe. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască  
o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. 

APĂ: Consumul de lichid suplimentar este recomandat cu tărie 
atunci când consumaţi fibre dietetice. Apa previne problemele 
digestive, cum ar fi constipaţia.

INGREDIENTE: Amidon rezistent din porumb*, beta-glucani  
fără gluten din ovăz*, inulină,  fructo-oligozaharide (FOS), amidon 
rezistent din cartofi, tărâţe de psyllium, gumă de guar parţial 
hidrolizată obţinută din boabe de guar, amidon rezistent din 
banane verzi. *Origine UE. 

PĂSTRARE: Depozitaţi la loc uscat şi răcoros, la temperatura 
camerei, cu capacul închis. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor mici. Produsul nu conţine substanţe cu potenţial alergenic. 

ZINZINO DIETARY FIBER BLEND: Combinaţie de amidon 
rezistent (porumb, cartofi, banane verzi), beta-glucani din ovăz, 
inulină, fructo-oligozaharide, tărâţe de psyllium şi fibre din gumă  
de guar.  

NATURAL: ZinoBiotic+ este fabricat numai din ingrediente 
naturale şi nu conţine excipienţi.

FĂRĂ OMG-URI: Produsele noastre nu conţin OMG-uri 
(organisme modificate genetic).

FIBRE ALIMENTARE
Alte produse din fibre de pe piaţă conţin în general doar unul sau 
două tipuri de fibre alimentare, o strategie care nu este suficientă 
pentru nevoile dvs. zilnice de fibre. ZinoBiotic+ conţine cantităţi 
semnificative de opt fibre alimentare. Această abordare asigură 
beneficii pentru întregul colon. Amidonul rezistent, inulina, 
beta-glucani de ovăz, fructo-oligozaharidele (FOS) şi păstăile de 
psyllium sunt fermentate în colon şi promovează câteva funcţii 
intestinale, de exemplu, amidonul rezistent va contribui la reducerea 
cantităţii ridicate normlale de zahăr în sânge după masă.2

SĂNĂTATE INTESTINALĂ
Fibrele din  ZinoBiotic+ stimulează dezvoltarea bacteriilor bune în 
colon. Există peste 100 de trilioane de bacterii în colonul uman şi, 
în timp ce unele sunt bune pentru sănătatea noastră, altele sunt 
mai puţin dorite. Bacteriile bune utilizează fibre alimentare ca 
combustibil, permiţându-le să crească şi să elimine bacteriile mai 
puţin dorite. Bacteriile bune contribuie la numeroase funcţii ale 
corpului, cum ar fi educarea sistemului nostru imunitar. Acestea 
sunt, de asemenea, legate de dispoziţia, rezistenţa şi starea de 
sănătate mai bune, în general. Un intestin sănătos este esenţial 
pentru un corp sănătos.

DATE DESPRE SUPLIMENT Fibrele contribuie, de asemenea, la o senzaţie de plin în stomac 
(care poate ajuta la controlul apetitului), dar în acelaşi timp reduc 
balonarea. Poate exista o scurtă perioadă de ajustare în timp ce 
fibrele încep să îmbunătăţească populaţia bacteriană, dar acesta 
este un pas minor şi de trecere către o situaţie mai bună.

NIVELURI NORMALE ALE COLESTEROLULUI
Unul dintre cele opt fibre sunt beta-glucani de ovăz. Aceştia au 
o funcţie în menţinerea colesterolului normal din sânge.3

FĂRĂ GLUTEN
ZinoBiotic+ conţine beta-glucani speciali din ovăz, fără gluten şi 
contaminare din alte cereale.

ALTE INGREDIENTE 
ZinoBiotic+ conţine numai ingrediente active. Nu există excipienţi 
în produs.

MENȚIUNILE DE SĂNĂTATE ALE  
ZINOBIOTIC+ (EU)
1O mențiune că un aliment este bogat în fibre și orice mențiune cu același înțeles pentru 
consumator poate fi efectuată numai atunci când produsul conține cel puțin 6 g de fibre per 
100 g sau cel puțin 3 g de fibre per 100 kcal.

2Înlocuirea amidonului digerabil cu amidon rezistent într-o masă contribuie la o reducere a 
glucozei din sânge după acea masă. Mențiunea poate fi utilizată numai pentru alimente în 
care amidonul digerabil a fost înlocuit cu amidon rezistent, astfel încât conţinutul final al 
amidonului rezistent să fie cel puţin 14% din amidonul total.

3Beta-glucanii contribuie la menținerea nivelurilor normale ale colesterolului din sânge. 
Mențiunea poate fi folosită numai pentru alimente care conţin cel puţin 1 g de beta-glucani 
din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri din aceste surse per porţie 
cuantificată. Pentru a susţine mențiunea, se vor furniza informaţii consumatorului privind 
faptul că efectul benefic este obţinut cu un consum zilnic de 3 g de beta glucani din ovăz, 
tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri ale acestor beta-glucani.

4Fibrele din ovăz contribuie la creșterea masei fecale. Mențiunea poate fi utilizată doar 
pentru alimente care sunt bogate în fibre, așa cum apare în mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, 
din Anexa la Regulamentul (CE) nr.1924/2006.
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