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дъвчащи таблетки

#multifi ber

с витамин D
Здравословно храносмилане

и силен имунитет!

Препоръчителен 
дневен прием:
Дъвчете 1-3 таблетки 2 
пъти на ден ( макс.до 6 
таблетки на ден);  

Нетно съдържание: 
96 g (60 таблетки 
x 1600 mg)

Препоръчителен 
дневен прием:
Дъвчете 1-3 таблетки 2 
пъти на ден ( макс.до 6 
таблетки на ден); 

Нетно съдържание:
96 g (60 таблетки 
x 1600 mg)

ВИТАМИН 
D 

ВИТАМИН 
C 

РАСТИТЕЛНИ 
ФИБРИ 

ПЛОДОВИ, 
АРОМАТИЗИРАНИ 
И ЕСТЕСТВЕНО 
ПОДСЛАДЕНИ

Ежедневна доза, която 
подпомага храносмилането 

и имунитета;

Богати на фибри, горски 
плодове-таблетки за 
смучене с аромат, с високо 
съдържание на витамин D3 и 
естествено витамин С:
• със смес от растителни фибри  
както и глог и ацерола плодове; 

• с растение ксилитол и стевия 
подсладители, както и 
естествено цвекло;

• увеличава ежедневния прием 
на фибри с комбинация от 6 
диетични фибри;

• снабдява ви с препоръчителната 
дневна доза витамин С и 
витамин D;

Ежедневна доза, която 



Здравите черва влияят 
върху нашия имунитет

ВЪЗСТАНОВЕТЕ БАЛАНСА НА 
ВАШАТА ЧРЕВНА МИКРОФЛОРА, 
КОЯТО Е В ОСНОВАТА НА 
ДОБРИЯ ИМУНИТЕТ

За подсилване 
на имунната система:

Стресиращият начин на живот, лошите хранителни 
навици и наднорменото тегло водят до така 
наречените глобални заболявания, което включва: 
Затлъстяване и хронично възпаление на червата.

Витамин D
• подпомага имунитета и спомага 
предотвратяването на респираторни 

инфекции;

• играе важна роля в поддържането на 
здравословен баланс на чревната микрофлора и 
подобрява стомашно-чревните разстройства;

• за възрастни хора и деца, получаването на 
витамин D от храни или хранителни добавки е 
от съществено значение през зимата ( поради 

по-малкото слънчева светлина);

• от съществено значение за 
изграждането и поддържането 

на здрави кости (помага 
за по-добрата абсорбция 

на калций 
и фосфор );

Витамин C
от Acerola

• е изключително богат на витамин 
С - 100г плодове (около 20 череши) 

съдържат 1677 mg витамин С;

• има антиоксидантна сила - ефективно 
повишава имунитета и подпомага 

храносмилателните проблеми;

• помага за намаляване 
на умората;

ИЗБЕРЕТЕ 
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ,                           
ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ 
ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 
И БОГАТИ НА ФИБРИ 
ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ;

ИЗБЕРЕТЕ 
СВЕЖИ ПЛОДОВЕ, 
ВМЕСТО БЪРЗА, 
НЕЗДРАВОСЛОВНА 
ЗАКУСКА;

ВЗЕМЕТЕ MFCH КАТО 
ДОБАВКА С ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ФИБРИ

ВКЛЮЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ В СВОЕТО 
ДНЕВНО МЕНЮ

ДИЕТИЧНИ ФИБРИ
• не се усвояват в малките 

черва и така достигат до 
дебелото черво

• действайт като „четка“ 
- почистват токсичните 
отпадъци от дебелото черво;

• добавят насипен ефект, който 
ни помага да се чувстваме 
сити за по-дълго;

• осигуряват източник на храна 
за чревната микрофлора; 


