
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Mlsejte zdravě a přitom hubněte 

Duben 2012 – Potřebujete se rozloučit s pár kily, ale zároveň se nechcete vzdát oblíbeného mlsání? 

S NATURHOUSE si můžete dopřát obojí! 

Součástí činnosti dietetických center NATURHOUSE je totiž i vývoj, výroba a distribuce potravin 

určených pro zvláštní výživu. Jejich unikátní složení vám nejen nepřekazí vaše hubnoucí plány, 

dokonce vám je pomůže proměnit rychleji ve skutečnost. 

 

Snídaně s vůní vanilky 

Nastartujte den s chutí! Sušenky FIBROKI Tost vás uchvátí jemnou 

máslovou křehkostí a sladkým aroma vanilky. Navíc neobsahují 

přidaný invertní cukr. Místo něj je použita fruktóza, která sušenkám 

propůjčí stejně skvělou chuť, avšak neuškodí vaší linii. Navíc jsou 

obohaceny o nestravitelnou vlákninu, která podporuje správné 

zažívání. Ve 100 g mají FIBROKI Tost pouze 22,6 g tuku a z něj tvoří 

9,4 g nasycené mastné kyseliny. Z jednoho balení lze obvykle vytvořit 

14 snídaní. 

    

 

Pro chvíle odpočinku 

Sušenky FIBROKI rolin jsou jako stvořené pro odpolední siestu. Stejně jako 

FIBROKI Tost jsou zbaveny nepříznivé sacharózy, která je nahrazena ovocným 

cukrem a kromě toho obsahují nestravitelnou vlákninu, která napomáhá 

správnému trávení. Zaujme vás máslová chuť a vůně anýzu, které sušenkám 

dodávají jemnost a vláčnost. V balení je 33 sušenek, které vystačí na 11 porcí. 

Doporučená porce obsahuje 3 kulaté zázraky, které hravě uspokojí chuť na sladké.  

 

 



 

 

 

Jablečný doping 

O vláknině je známo, že působí blahodárně na zažívání. Vláknina FIBROKI s chutí 

jablka je navíc obohacená o cenné minerály jako je hořčík, vápník a železo a také 

o syrovátku, která pomáhá detoxikovat organismus. Můžete ji mlsat samostatně. 

Skvěle však chutná rozpuštěná v kysaném jogurtu. Vláknina pomáhá zahánět 

nezvladatelné chutě na sladké, navozuje pocit sytosti a navíc podporuje peristaltiku 

střev. Balení obvykle vydrží na 14 dní, pokud ji užíváte 2x denně po 2 polévkových 

lžících nejlépe po obědě a večeři. 

   

 

!!!Všechny výrobky lze exkluzivně zakoupit na všech pobočkách NATURHOUSE. Jsou volně k dostání u 

asistentů a není nutná konzultace u dietologa!!! 

Více info na: www.naturhouse-cz.cz 

 

 

 

 

O NATURHOUSE 

NATURHOUSE je přední španělskou společností působící na poli dietetiky. Svou činnost zahájila v roce 1992. V současné 

chvíli působí ve 30 zemích světa, v nichž pomohla více než 4.000.000 osob zhubnout a novou váhu si udržet. Na území ČR 

má více než 40 poboček, ve kterých pracuje kvalifikovaný a speciálně proškolený personál v oboru zdravé výživy a dietetiky.   

 

NATURHOUSE poskytuje svým klientům individuální poradenství na míru. Cílem spolupráce s klientem je naučit jej správně 

jíst, chápat výhody zdravé a vyvážené stravy, základní pravidla, která podporují hubnutí a správně kombinovat jednotlivé 

potraviny. Proto také bývá činnost NATURHOUSE spojována se souslovím „Nová výchova ve výživě“. NATURHOUSE vyvinul 

už více jak 150 unikátních postupů redukce hmotnosti, které podporuje také produkcí vlastních unikátních potravinových 

a dietetických doplňků stravy. 

http://www.naturhouse-cz.cz/

