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SylliFlor®

SylliFlor® er et loppefrøskalsprodukt, der i smag og 
konsistens afviger markant fra lignende produkter.

SylliFlor® er uden de smagsmæssige gener, der normalt 
opleves ved indtagelse af loppefrøskaller.

SylliFlor® er langt nemmere at indtage end andre produkter 
af loppefrøskaller.

Biodane Pharma A/S leverer vareprøver og produktfoldere til gratis udlevering hos 
praktiserende læger, kliniske diætister og på sygehuse. 

For bestilling kontakt kundeservice.
E-mail: info@biodanepharma, telefon: 75 555 777
Eller bestil direkte på www.biodanepharma.com

For nærmere aftale kontakt:

Biodane Pharma A/S
Staushedevejen 10
DK-6621 Gesten
+45 75 555 777
info@biodanepharma.com
www.biodanepharma.com

Informationsfolder til sundhedsfagligt personale
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SylliFlor®

Ny generation af loppefrøskaller
Sprødristede og velsmagende – uden klistret konsistens.

SylliFlor® er et kosttilskud med 70% loppefrøskaller (Psyllium husks). Ligesom loppefrøskaller i 
ren form er SylliFlor® et tarmregulerende middel, der svulmer op, stimulerer tarmens bevægelser 
og hjælper til en blød og regelmæssig afføring. Forskellen er, at loppefrøskallerne i SylliFlor® er 
sprødristede, så de smager godt og er lette at spise – også i det lange løb. 

Ved ristning af SylliFlor® coates frøskallerne med et tyndt lag kulhydrat, kokosolie og smags-
givende ingredienser. Ristningen gør skallerne sprøde og forsinker deres opsvulmning. Herved 
opnås et velsmagende produkt, der samtidig bevarer skallernes tarmregulerende virkning.

SylliFlor®-serien er sammensat med henblik på at opnå en optimal smagsoplevelse - både i 
en drik, som et drys og ved direkte indtagelse. SylliFlor® har derfor en hidtil uset fleksibilitet i 
indtagelsesmetoder og en høj compliance.

Indhold af kostfi bre, gluten og sukker
Loppefrøskallers naturligt høje kostfiberindhold gør produktet velegnet som en generel 
kostfiberkilde. Én dosis (6 g) indeholder ca. 4 g kostfibre. Voksne anbefales at spise 25-35 g 
kostfibre dagligt.

Alle varianter af SylliFlor® er glutenfri. Loppefrøskaller er fra naturens side fri for gluten, og 
de øvrige ingredienser i SylliFlor® indeholder ikke gluten i målbare mængder (< 5 mg/kg).

SylliFlor® Naturel er sukkerfri. De øvrige varianter er tilsat sukker for at opnå sødme. For alle 
varianter gælder, at én dosis SylliFlor® indeholder så små mængder kulhydrat (ca. 1,5 g/dosis), 
at det ikke har praktisk betydning for blodsukkeret.

Styring af kolesterol
En daglig dosis på 15 g SylliFlor® giver den mængde opløselige Psyllium husks fibre, der kan 
hjælpe til at styre kolesterolindholdet i blodet sammen med en sund kost og en aktiv livsstil.

Brug af anden medicin
SylliFlor® nedsætter passagetiden i tarmen og kan muligvis påvirke optagelsen af medicin. 
SylliFlor® bør derfor indtages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af medicin.

Dosis og bivirkninger
SylliFlor® indeholder 70% loppefrøskaller og skal derfor doseres højere end loppefrøskaller 
i ren form. 

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 12 år er 6 g (ca. 2 store tsk.), 1-3 gange dagligt. 
Det er individuelt, hvor meget man skal tage for at opnå effekt. Nogle klarer sig med mindre, 
mens andre tager helt op til 25 g dagligt. For SylliFlor® Calcium er dosis 10 g (ca. 2 spsk.), 
1-2 gange dagligt. 

Det er vigtigt, at SylliFlor® indtages med rigelig væske (mindst 2 dl til hver dosis). For ringe 
væskeindtagelse kan medføre forstoppelse.

Øget indtag af kostfibre kan give gener i form af øget luft i maven, oppustethed og mavesmerter. 
Det anbefales derfor at starte med halv dosis og at øge mængden gradvist, indtil den ønskede 
effekt mærkes. Eventuelle gener forsvinder gerne efter få dage.

Ingredienser og næringsindhold
Psyllium husks, kokosolie, resistent stivelse. Evt. sukker, æblefibre, kakao, glutenfri malt-
ekstrakt, vaniljearoma/kanel, antioxidant: rosmarinekstrakt. 
SylliFlor® Calcium er tilsat calcium i form af dicalciumfosfat, svarende til 560 mg/dosis 
(70% af referenceindtag).

Typisk sammensætning pr. 100 g: Energi (1200 kJ/300 kcal), protein (1,5 g), kulhydrat (25 g), 
fedt (6,5 g), kostfibre (65 g), natrium (50 mg), kalium (710 mg), calcium (130 mg), fosfor (50 mg). 

SylliFlor® Naturel er sukkerfri og LOW CARB (under 5% kulhydrat, 990 kJ/236 kcal pr. 100 g).
SylliFlor® Calcium indeholder 5600 mg calcium og 4500 mg fosfor pr. 100 g.

TARMREGULERENDE KOSTTILSKUD 


