
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

Guar Granulaat   
Ballaststofrijke aanvulling uit 

guarnkernmeel   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guar is een plant die behoort tot de huls vruchten 

familie. De Guar Plant groeit voornamelijk in India en 

Pakistan. Als de voeding wordt verrijkt met GUAR dan 

wordt het contact tussen de giftige bacteriële afbouw 

producten, welke ons lichaam voortdurend produceert 

en we opnemen uit onze voeding, en de darmwand 

duidelijk gereduceerd. Veel van de moderne ziektes zijn 

te wijten aan te weinig ballasstoffen in de voeding. In 

plaats van de noodzakelijke 40 g. ballaststoffen per dag 

welke de mens nodig heeft om gezond te blijven en 

zich vitaal te voelen wordt gemiddeld slechts 20 g. per 

dag opgenomen uit voeding. Voedingswetenschappers 

zijn het erover eens dat diegene die te weinig 

ballaststoffen opnemen hun gezondheid ernstig in 

gevaar brengen. GUAR Granulaat is een ballaststofrijk 

voedingsmiddel uit Guarnkernmeel dat ter 

ondersteuning van de dagelijkse voeding waardevol 

ingezet kan worden. 

Ballaststofrijk voedingsmiddel uit Guarnkernmeel als 

aanvulling op de dagelijkse voeding met waardevolle 

Ballaststoffen (60%). 

 

 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

              Per 100 g.   per portie 
Energie  173 7 Kcal 
Eiwit  5 0,2 g  
Koolhydraten 22,5 0,9 g 
-waarvan suiker 7,5 0,3 g 
Vet  0,3 0,01   g 
-waarvan verz. <0,3 0,01 g 
Ballaststoffen 60,0 2,4 g 
Natrium  0 0 g 
 
Verpakking: 
P100411 Provisan® GUAR GRANULAAT  300 g. 
P100421 Provisan® GUAR GRANULAAT 600 g. 
P100461 Provisan® GUAR GRANULAAT 60 Stickpack 
   (60 dagdoseringen) 
P100431 Provisan® GUAR Navulverpakking 300 g. 
P100441 Provisan® GUAR Navulverpakking 600 g. 
 
Ingrediënten: Guarnkernmeel (70%), 
Aardappelmeel, Appelpoeder. 
 
Dosering: 3x daags, 1 afgestreken theelepel in 
yoghurt/kwark of water inroeren en direct 
innemen. 
 
Ondersteunt bij: 

 Obstipatie 

 Darmtraagheid 

 Hemarroïden 

 Diverticulose 

 Overgewicht 

 Cholesterol 

 Ontgiften 

 Diabetes 

mailto:info@shc-swiss.nl

