
COGELIN
Product 4443 / 762 g 

Portiegrootte / Een 20 cc schepje (12,7 g)
Porties per verpakking / 60
Hoeveelheid per portie
Vezels 8 g
Blond Psylliumzaadpoeder 7,4 g
Blond psylliumzaadschilpoeder 1,8 g
Maltodextrine 2,7 g
Lijnzaadpoeder (olie verwijderd) 177 mg
Guarpitmeel endospermpoeder 177 mg
Engel walnootbladpoeder 200 mg
Rode beitpoeder 59 mg
ProBioTx™ gestabiliseerde probiotische mix  
(Lactobacillus acidophilus (72.000.000 CFU); 
Bifidobacterium bifidum (30.000.000 CFU); 
Lactobacillus salivarius (18.000.000 CFU)

12 mg

CFU – Colonia-bewerkingseenheden

INGREDIËNTEN:  blond psylliumzaadpoeder (Plantago Ovata), maltodextrine, blond psylliumzaadschilpoeder (Plantago 
ovata), engels walnootbladpoeder (Juglans regia L.), lijnzaadpoeder (olie verwijderd), guarpitmeel endospermpoeder, 
antiklontermiddel magnesiumsilicaat, vulstof natriumalginaat, rode bietpoeder (Beta vulgaris rubra L.), ProBioTx 
gestabiliseerde probiotische mix ProBioTx™ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum en L. salivarius), PhytoZyme® 
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, 
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete 
aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, 
citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)).
INNAME: Meng de inhoud van een 20 cc schepje (12,7 g) één keer per dag met 240-360 ml water of met uw favoriete drank. 
Goed schudden. Direct opdrinken.Om verstikking te voorkomen moet dit product worden ingenomen met ten minste een 
vol glas vocht. Drink vervolgens in het uur erna 240-360 ml vocht om het beste resultaat te behalen.
Gebruik dit product niet als u last heeft van darmblokkades of als u moeite heeft met slikken. Voedingssupplementen 
mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag 
niet overschreden worden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg voordat u dit product nuttigt, net als bij 
alle voedingssupplementen uw arts als u zwanger bent of probeert te worden, als u borstvoeding geeft, als u onder 
toezicht van een arts staat of als u medicijnen op recept gebruikt.
Niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren
EU.DE.NI.MOD 8 Geschikt voor veganisten

Glutenvrij


