
per 100 g     % per    
       100g

per portie 
(4 g)

       % per 
      portie

per dag 
(12 g)

% per dag

Energiewaarde     880 kJ 
 208 kcal

10.5 %(*)        35 kJ 
 8 kcal

     0.4 %(*)     106 kJ 
25 kcal

  1.3 %(*)

Vet
waarvan verzadigd vet

      0.9 g 
      0.3 g

  1.2 %(*) 
 1.5 %(*)

    < 0.1 g 
    < 0.1 g

  < 0.1 %(*) 
< 0.1 %(*)

0.1 g    
< 0.1 g

   0.1 %(*) 
 0.2 %(*)

Koolhydraten
waarvan suiker

    24.5 g 
      8.5 g

  9.4 %(*) 

    9.4 %(*)

        1.0 g 
         0.3 g

     0.4 %(*) 

    0.4 %(*)

2.9 g      
1.0 g

  1.1 %(*) 

  1.1 %(*) 

Ballaststoffen     60.8 g          2.4 g 7.3 g
Eiwit       5.0 g 10.0 %(*)          0.2 g      0.4 %(*) 0.6 g   1.2 %(*)

Zout    < 0.1 g   0.7 %(*)          0.0 g      0.0 %(*)       0.0 g  < 0.1 %(*)

GUAR-granulaat
Gemiddelde voedingswaarde:

(*) Percentage van de referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene.

Fabrikant: Hepart AG, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland
Import EU: Unisan GmbH, 78467 Konstanz, Duitsland
Distributie Nederland: SHC Swiss Health Concepts BV, NL-5708 HN Helmond, Nederland

Ballaststofrijk levensmiddel met guarpitmeel, dat gebruikt
wordt voor het verrijken van het dagelijkse dieet met waardevolle
vezels (60%).
Dosering: keer per dag een theelepel (4 g), bij voorkeur voor (15 min) of 
tijdens de maaltijd mengen met 100–250 ml vloeibaar of papperig voedsel, 
zoals yoghurt, kwark enz., en onmiddellijk consumeren. Innemen en direct 
doorslikken met een groot glas water (100–200 ml) is ook mogelijk. Pro-
visan® GUAR-granulaat is gegranuleerd voor eenvoudige en veilige inname. 
Wanneer het met water gemengd wordt, zet het langzaam en enigszins 
vertraagd uit. Neem het product desondanks altijd met veel water in, zodat 
het in de maag terechtkomt. Wanneer het als poeder geconsumeerd wordt, 
zonder voldoende inname van vloeistoffen, kan dit leiden tot slikproblemen 
of kan dit verstikking tot gevolg hebben. Dit komt doordat het guarpitmeel 
uitzet. Ingrediënten: Guarpitmeel (70%), aardappelmeel, appelpoeder. 
1 portie: een theelepel (ca. 4 g). Bewaren: beschermen tegen warmte 
en licht, droog en goed afgesloten bewaren. Na openen snel consumeren.  
Ch.-nr./L-nr. en de houdbaarheidsdatum: zie onderkant verpakking.
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