
Nutritic Fit-O-Trans 90tabl

TECHNISCHE FICHE

Fit-O-Trans is een voedingssupplement op basis van planten, voor uw
darmconfort.

Werkt zacht stimulerend op de transit, bevordert de vertering en vermijdt
winderigheid.

 Productbeschrijving

Droog extract van rabarber(Rheum palmatum L.of Rheum officinale Baill. -
174mg/tabl), Fructo Oligo Saccharides(FOS - 95mg/tabl), droog extract
van artisjok (Cynara scolymus L. -  60mg/tabl), droog extract van venkel
(Foeniculum vulgare M. - 50mg/tabl), vulstof: microkristallijne cellulose,
droog extract van Cassia fistula (Cassia fistula L. - 12mg/tabl),
maltodextrine, glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose,
hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: talk, siliciumdioxide,
magnesiumstearaat.

 Ingrediënten

cnk5680ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

1 tot 3 tabletten »s avonds innemen.

De inname van Fit-O-Trans dient gepaard te gaan met enkele basisregels
van de dieetleer, zoals voldoende drinken en voldoende voedingsvezels
verbruiken.

 Actieve bestanddelen

1. Rheum palmatum
2. Cassia fistula
3. Foeniculum vulgare
4. Cynara scolymus

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven mogen dit middel
niet gebruiken zonder medisch advies.

2981389        

 Indicaties

Werken zacht stimulerend op de transit (1,2)
Bevordert de vertering (4)
Vermijdt winderigheid (3)
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Nutritic Fit-O-Trans 90tabl

TECHNISCHE FICHE

Energie kJ 1333 5,76

               kcal 315 1,6

/100 g

Rabarber extract (mg) 174

/tablet

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 15,30 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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