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GF High 
in Fibre

Υψηλή 
περιεκτικότητα 
σε εδώδιμες ίνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: γαλακτοολιγοσακχαρίτες σε σκόνη 
(γαλακτοολιγοσακχαρίτες (γάλα), λακτόζη (γάλα), 
γλυκόζη (γάλα), γαλακτόζη (γάλα)), μαλτοδεξτρίνη, 
Lactobacillus helveticus R52, Bifidobacterium lactis 
HN019, αρωματική ύλη, αντισυσσωματωτικό (διοξείδιο 
του πυριτίου). Συμβουλή για αλλεργίες: για τα 
αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΧΝΗ ΣΟΓΙΑΣ.
INGREDIENTS: galactooligosaccharides powder 
(galactooligosaccharides (milk), lactose (milk), glucose 
(milk), galactose (milk)), maltodextrin, Lactobacillus 
helveticus R52, Bifidobacterium lactis HN019, flavouring, 
anti-caking agent (silicon dioxide). Allergy advice: for 
allergens see ingredients in bold. MAY CONTAIN 
SOYBEANS.

Herbalife Nutrition’s 
Microbiotic Max has 
been formulated to offer 
you a combination of 
live bacteria and fibre, 
that work together in 
harmony to help support 
your nutrition goals.
Each serving contains 
2 billion live bacteria 
from strains of 
Bifidobacterium lactis and 
Lactobacillus helveticus. 
This product is high 
in fibre and available 
in powdered sachets, 
making it perfect for 
you to take wherever 
you are. 
With a subtle vanilla 
flavour, enjoy 
Microbiotic Max with 
water or your favourite 
Formula 1 Shake. 

Το Microbiotic Max 
της Herbalife Nutrition 
έχει σχεδιαστεί για να σας 
προσφέρει έναν συνδυασμό 
ζωντανών βακτηρίων και 
εδώδιμων ινών, τα οποία 
συνεργάζονται αρμονικά 
για να επιτύχετε τους 
διατροφικούς σας στόχους. 
Κάθε μερίδα περιέχει 
2 δισεκατομμύρια ζωντανά 
βακτήρια από προβιοτικά 
στελέχη Lactobacillus helveticus 
και Bifidobacterium lactis. Το 
προϊόν περιέχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε εδώδιμες 
ίνες και διατίθεται σε 
φακελάκια, ώστε να παρέχει 
ευκολία και να τα έχετε μαζί 
σας παντού, ακόμα και όταν 
βρίσκεστε εν κινήσει.
Με μια διακριτική γεύση 
βανίλιας, απολαύστε αυτό 
το προϊόν με νερό ή με το 
αγαπημένο σας Πρωτεϊνούχο 
Ρόφημα Formula 1.

γεύση βανίλια
vanilla flavour
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Διαθρεπτικές πληροφορίες 
Nutritional information
 Ανά 100 ml έτοιμου

προϊόντος* • Per 100 ml
 of made up product*

Εδώδιμες ίνες • Fibre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 g
Συνολικά ζωντανά προβιοτικά κύτταρα • Total live cells:
Lactobacillus helveticus R52 . . . . . . . . . .  1 Δισεκατομμύριο 

CFU1 • 1 billion CFU1

Bifidobacterium lactis HN019 . . . . . . . . .  1 Δισεκατομμύριο 
CFU1 • 1 billion CFU1

 1  Μονάδα Σχηματισμού Αποικιών (CFU) • Colony Forming 
Unit

*  1 φακελάκι (2 g σκόνης) διαλυμένο σε περίπου 100 ml 
νερού • 1 sachet (2 g of powder) dissolved in about 
100 ml water

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Προσθέστε 1 φακελάκι σε μισό ποτήρι νερό 
(περίπου 100 ml) και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί και απολαύστε το 
προϊόν. Μπορείτε να το πιείτε μόνο του ή να το προσθέστε στο αγαπημένο 
σας Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1. Να προστεθεί μετά την ανάμειξη 
και να χρησιμοποιείτε υγρά που βρίσκονται σε θερμοκρασία κάτω από 
25 °C, ώστε να μην επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 
Καταναλώστε μία φορά την ημέρα. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε 
συνδυασμό με μία ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή, ως μέρος ενός υγιεινού και 
δραστήριου τρόπου ζωής. 
Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία κάτω 
από 25°C.
Εγγύηση 30 ημερών με επιστροφή χρημάτων. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων 
Συνεργατών της Herbalife Nutrition.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 
διατροφής προορίζονται για τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά 
από μικρά παιδιά. Τα τεμάχια που περιέχονται στη συσκευασία δεν προορίζονται 
για μεμονωμένη πώληση ή ειγματοδιανομή. Γενικώς οι γνωστοποιήσεις στον ΕΟΦ 
δεν επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας. 5834/22-1-2021 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 
210 7793777 
RECOMMENDED USE: Add 1 sachet to half a glass of water (about 100 ml), 
stir until dissolved and enjoy. Drink on its own or add to your favourite 
Formula 1 Shake. Please add after blending, and use liquids at a temperature 
below 25°C to avoid affecting product efficacy. Consume once a day. Use this 
product within a balanced and varied diet as part of a healthy, active lifestyle.
Store in a cool dry place below 25°C. 
30-day money-back guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. This exclusively formulated product is 
only available through Herbalife Nutrition Independent Distributors.

NOTICE: Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements are 
intended to supplement the diet and should not be used as a substitute for a varied 
diet. Store out of reach of young children. The units contained in this pack are not 
intended for individual retail sale or sampling. In general notifications to EOF are not 
considered as licenses of circulation. 5834/22-1-2021 Poison information center: 
210 7793777 

Microbiotic Max 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
FOOD SUPPLEMENT
•  Παρασκευάζεται με 2 δισεκατομμύρια ζωντανά 

βακτήρια (CFU) ανά μερίδα
• Υψηλή περιεκτικότητά σε εδώδιμες ίνες
•  Formulated with 2 billion  

live bacteria (CFU) per serve 
• High in fibre


