
COLON FORMULA
Produkt 4443 / 756 g 

Dosering / 1 slät 20 cc skopa (12,6 g)
Doser/burk / 60
Belopp Innehåll  

/dos
% RI

Kostfibrer 8 g *
Pulver av ljusa psylliumfrön 7,4 g
Pulver av skalet från ljusa psylliumfrön 1,8 g
Maltodextrin 2,7 g
Pulver av linfrö (utan olja) 177 mg
Pulver av frövita från gurakärnmjöl 177 mg
Pulver av valnötsblad 118 mg
Pulver av rödbeta 59 mg
Stabiliserad probiotisk blandning ProBioTx™ 
(Lactobacillus acidophilus DDS-1 (70 800 000), 
Bifidobacterium bifidum (29 500 000) och 
Lactobacillus salivarius (17 700 000)).

11,8 mg

RI = Rekommenderat dagligt intag  *RI saknas

INGREDIENSER: Pulver av ljusa psylliumfrön (Plantago ovata), maltodextrin, pulver av skalet från ljusa 
psylliumfrön, pulver av linfrö (utan olja), pulver av frövita från Guar Gum, klumpförebyggande 
magnesiumtrisilikat, pulver av valnötsblad, bulkmedel natriumalginat, pulver av rödbeta (Beta vulgaris rubra 
L.), stabiliserad probiotisk blandning ProBioTx™ (en blandning av Lactobacillus acidophilus DDS-1, 
Bifidobacterium bifidum och L. salivarius), patentskyddad PhytoZyme®-blandning av koncentrerat pulver av 
bromelain, papain, alfalfa, persilja, grönsaks- och fruktkoncentrat av blåbär, morötter, broccoli, spenat, 
blomkål, grönkål, sparris, betor, chilipeppar, gröna bönor, ärtor, sötpotatis, gurka, pumpa, sockerärtor, tomat, 
vattenkrasse, zucchini, limabönor, maitake-svamp, banan, cantaloupemelon, tranbär, guava, citron, mango, 
apelsin, papaya, persika, ananas och grapefrukt.
DOSERING: 12,6 g (en slät 20 ml-skopa) som skakas väl i ungefär 240–360 ml av din favoritjuice. Drick 
omedelbart. Den här produkten bör intas med minst ett stort glas vätska, för att undvika kvävning. Drick 
ytterligare 240–360 ml vätska inom den följande timmen för bästa resultat.
Använd inte produkten om du är förstoppad eller har svårt att svälja. Kosttillskott ska inte användas som 
ersättning för en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagsdosen. Förvara utom räckhåll för 
barn. Precis som med alla typer av kosttillskott bör du rådfråga en läkare innan du intar produkten om du är 
eller försöker bli gravid, ammar, får någon form av läkarvård eller äter receptbelagd medicin.
Produkten har inte testats på djur.
Förvara produkten torrt och svalt
EU.DE.PI.MOD 6H Lämplig för veganer.

Glutenfri


