
VISIŠKAI NATŪRALUS MAISTINIŲ SKAIDULŲ MIŠINYS

GAMINIO AKCENTAI

„ZinoBiotic+“ yra specialiai pritaikytas 8 natūralių 
maistinių skaidulų mišinys.1 Šios skaidulos 
metabolizuojamos gaubtinėje žarnoje (storojoje 
žarnoje), kur jos palaiko sveikų bakterijų augimą.

„ZinoBiotic+“ padeda sumažinti staigų cukraus  
kiekio kraujyje padidėjimą po valgio2 ir išlaikyti gerą 
cholesterolio kiekį.3 Skaidulos skatina daugelį  
sveikų žarnyno funkcijų.4

Talpa: 180 g 
 
NATŪRALIOS KILMĖS INGREDIENTAI

 Atsparusis krakmolas iš kukurūzų, žaliųjų  
bananų ir bulvių    

 Beta gliukanai iš avižų   

   Inulinas ir FOS iš cikorijos šaknies 

  Balkšvojo gysločio sėklų luobelės

  Pupenių tirštiklis iš Indijos kampuotųjų 
pupenių sėklų

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

  Dietary fiber blend1 

 Reduction in blood sugar spiking after meals2 

 Gut health

 Balanced cholesterol3

 Healthy bowel functions4

 Balanced microbiome

ZINOBIOTIC+

BE GMO NATŪRALIOS KILMĖS  
INGREDIENTAI

DIDELIS  
SKAIDULŲ KIEKIS

BE GLITIMO



Maistinė 2 kaušelių vertė / 1 paketėlis:  12 g
Atspariojo krakmolo mišinys1  4,9 g
Beta gliukanai iš avižų1  1,0 g
Inulinas  1,8 g 
Fruktooligosacharidai 0,2 g
Gysločio sėklų luobelės 0,5 g
Pupenių tirštiklis 0,24 g

REKOMENDUOJAMA PAROS DOZĖ: plaktuvėje sumaišykite 12 g 
miltelių (2 kaušelius/1 paketėlis) su 200 ml vandens arba 
sumaišykite miltelius su Jūsų pasirinktu gėrimu, pvz., „LeanShake“, 
vaisiniu kokteiliu. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. 
Maisto papildai nėra subalansuotos ir įvairios mitybos pakaitalas. 

Vanduo: vartojant maistines skaidulas, labai rekomenduojama 
gerti papildomai skysčių. Vanduo apsaugo nuo virškinimo problemų, 
tokių kaip vidurių užkietėjimas.

INGREDIENTAI: atsparusis krakmolas iš kukurūzų1, beta gliukanai 
be glitimo iš avižų1, inulinas, frukto oligosacharidai (FOS), atsparusis 
krakmolas iš bulvių, balkšvojo gysločio sėklų luobelės, iš dalies 
hidrolizuotas pupenių tirštiklis iš kampuotųjų pupenių sėklų, 
atsparusis krakmolas iš žaliųjų bananų. 1ES kilmės. 

LAIKYMAS: laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, uždarytu dangteliu. 

ZINZINO DIETARY FIBER BLEND: atspariojo krakmolo mišinys 
(kukurūzų, bulvių, žaliųjų bananų), avižų beta gliukanai, inulinas, 
fruktooligosacharidai, gysločio sėklų luobelių ir pupenių tirštiklio 
skaidulos.  

NATŪRALUS: „ZinoBiotic+“ yra pagamintas tik iš natūralių 
ingredientų ir neturi jokių pagalbinių medžiagų.

BE GMO: mūsų produktuose nėra GMO (t. y. genetiškai 
modifikuotų organizmų).

MAISTINĖS SKAIDULOS
Kituose rinkoje esančiuose skaidulų produktuose paprastai yra tik 
vienos ar dviejų rūšių maistinių skaidulų – tokia strategija nepatenkina 
kasdienio skaidulų poreikio. „ZinoBiotic+“ sudėtyje yra nemažas 
aštuonių maistinių skaidulų kiekis. Šis metodas užtikrina naudą 
visai gaubtinei žarnai. Atsparusis krakmolas, inulinas, beta gliukanai 
iš avižų, fruktooligosacharidai (FOS) ir balkšvojo gysločio sėklų 
luobelės fermentuojami gaubtinėje žarnoje ir skatina keletą žarnyno 
funkcijų, pavyzdžiui, atsparusis krakmolas padeda sumažinti 
normalų cukraus kiekio kraujyje padidėjimą po valgio.2

INFORMACIJA APIE PAPILDUS ŽARNYNO SVEIKATA
„ZinoBiotic+“ skaidulos skatina gerųjų bakterijų augimą visoje 
gaubtinėje žarnoje. Žmogaus gaubtinėje žarnoje yra daugiau nei 
100 trilijonų bakterijų; kai kurios iš jų yra naudingos mūsų sveikatai, 
kitos yra mažiau pageidaujamos. Gerosios bakterijos kaip maistą 
naudoja maistines skaidulas, leidžiančias joms peraugti ir 
išstumti mažiau pageidaujamas bakterijas. Gerosios bakterijos 
prisideda prie daugelio svarbių kūno funkcijų, pavyzdžiui, 
lavina mūsų imuninę sistemą. Jos taip pat yra susiję su geresne 
nuotaika, ištverme ir sveikata apskritai. Sveikam kūnui būtinas 
sveikas žarnynas.

Skaidulos taip pat prisideda prie pilnumo jausmo skrandyje 
(tai gali padėti kontroliuoti apetitą), tačiau tuo pačiu sumažina 
pilvo pūtimą. Gali praeiti trumpas prisitaikymo laikotarpis, 
kol skaidulos pradės gerinti bakterijų populiaciją, tačiau tai yra 
nereikšmingas ir praeinantis žingsnis link geresnės situacijos.

NORMALUS CHOLESTEROLIO KIEKIS
Vienos iš aštuonių skaidulų yra avižų beta gliukanai. Jie palaiko 
normalų cholesterolio kiekį kraujyje.3

BE GLITIMO
„ZinoBiotic+“ sudėtyje yra specialių beta gliukanų iš avižų, 
kuriuose nėra glitimo ir užterštumo iš kitų grūdų.

KITI INGRIDIENTAI 
„ZinoBiotic+“ sudėtyje yra tik veikliųjų medžiagų. Gaminyje nėra 
jokių pagalbinių medžiagų.

„ZINOBIOTIC+“ TEIGINIAI APIE 
SVEIKATINGUMĄ (EU)
1Teiginys, kad maiste yra daug skaidulų, ir bet kuris teiginys, turintis tą pačią reikšmę 
vartotojui, gali būti pateiktas tik tada, kai produkte yra ne mažiau kaip 6 g skaidulų 
100 g arba bent 3 g skaidulų 100 kcal.

2Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maistą, kuriame lengvai virškinamas krakmolas 
buvo pakeistas atspariu krakmolu taip, kad atsparaus krakmolo kiekis būtų ne mažesnis kaip 
14 % viso krakmolo kiekio.

3Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuriame yra ne mažiau 
kaip 1 g beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar jų mišinių, 
kiekybiškai išreikštoje porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama infor
macija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant per parą 3 g beta gliukanų, gautų iš 
avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar šių beta gliukanų mišinių.

4Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip 
nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

    Norwegian Formulation. Pagaminta Švedijoje.

lt 2022-09-26


