
Fytobell
®  Frangulabiose 

bij een trage stoelgang, hardlijvigheid  
 
Samenstelling 
1 capsule bevat: 
Melkzuurbacteriën, bestaande uit circa 1 miljard kiemen: 

 Bifidobacterium bifidum  

 Bifidobacterium longum  

 Lactobacillus acidophilus   

 Lactobacillus bulgaricus   

 Lactobacillus rhamnosus  
 
Gestandaardiseerde ultrasone extracten van: 

 Frangula alnus (sporkehout)  110 mg 

 Foenum graecum (fenegriek)  50 mg 
fructo-oligosaccharides  50 mg 
capsule: gelatine 
 
Frangulabiose bevat een uitgekiende combinatie lactobacillen die in staat zijn om slechte 
darmflora tegen te gaan. De darmflora speelt een bijzonder belangrijke rol in de weerstand van 
de mens. Ziekte begint vaak met een slechte darmflora.  
Een slechte darmflora belast eveneens het ontgiftingsorgaan en zorgt in hardnekkige gevallen 
voor een gestoorde functie van het ontgiftingsorgaan in het algemeen. 
De combinatie met de schors van sporkehout of vuilboom (Frangula) is dubbel interessant omdat 
Frangula zowel de functies van het ontgiftingsorgaan als de darmfunctie verbetert. Op die 
manier wordt de spijsvertering in zijn totaliteit verbeterd. 
Het ontgiftingsorgaan wordt ontlast en gereinigd. 
 
Aangewezen bij 

 slechte stoelgang, hardlijvigheid 
 
Niet gebruiken bij 

 zwangerschap en te snelle stoelgang 
 
Nevenwerkingen 
Voor zover bekend geen. 
 
Gebruikswijze 
3x daags 1 capsule circa 10 minuten vóór de maaltijden met ruim water innemen gedurende 
maximaal 3 maanden. 
Het gebruik na 6 weken eventueel minderen; bijvoorbeeld 2x daags 1 capsule en na enkele 
weken 1x daags 1 capsule voor de hoofdmaaltijd. 
Een kuur mag 4 à 5x per jaar worden toegepast. 
Om het innemen te vergemakkelijken kan de inhoud van de capsule kan ook in water worden 
gemengd.  
Het is raadzaam om bij kinderen onder 15 jaar en bij zwangerschap op te passen met de 
dosering van het middel.  
Frangulabiose is ook geschikt voor diabetici en bij lactose-intolerantie.  
Bij voorkeur koel (< 18°), goed gesloten, droog en buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
 
Verpakking 
Capsules voor oraal gebruik. PET-verpakking met 50 en 100 capsules van 300 mg. 
50 capsules  –  CNK 1785-187   of   100 capsules – CNK 1744-317 
Notificatie PL 773/19 
 
Tip 

 Om het lichaam te helpen zijn afvalstoffen te draineren kan de combinatie met Orthoren 
nuttig zijn.  
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