
Het goede van pruimen 
en het efficiënte 
van vezels 
voor een vlotte 
darmtransit

PERSBERICHT AUGUSTUS 2011

Pruimen staan al langer bekend als een belangrijke bron van vezels die de darmflora op een 

natuurlijke wijze bevorderen. Cijfers tonen aan dat gemiddeld één persoon op vijf en bijna 

één vrouw op twee te kampen heeft met darmtransitproblemen, wat zeker geen klein aan-

tal is. Met Prunolax® introduceert BONNER® hiervoor een doeltreffende en bovendien volle-

dig natuurlijke oplossing. Deze fruitige pruimencompote verrijkt met plantaardige vezels is 

niet alleen lekker én efficiënt, maar is bovendien een tussendoortje dat perfect past binnen 

een gezond voedingspatroon!

BONNER® blaast een nieuwe wind door het rayon van de gedroogde vruch-

ten – reeds vele jaren zijn trotse thuisbasis – en pakt uit met een smeuïge 

compote boordevol verse pruimen en vezels. Zoals het achtervoegsel “-lax” 

laat vermoeden, zet BONNER® hier volop in op het gunstige effect van prui-

men en vezels op de darmtransit. Een kuipje van 100 gram bevat maar liefst 

300 gram verse Italiaanse pruimen en 4 gram vezels: een functioneel én 

gezond tussendoortje dus!

Pruimen hebben van nature een zacht laxerende werking, wat in de eerste 

plaats veroorzaakt wordt door de grote hoeveelheid vezels die ze bevatten. 

Bovendien is deze paarskleurige vrucht ook rijk aan sorbitol, wat het bevor-

derend effect op de op de darmflora enkel maar versterkt. Met Prunolax® 

bundelt BONNER® het goede van pruimen en van vezels in een handig mee 

te nemen kleine compote: heerlijk fruitig en best wel te pruimen!

Prunolax® van bonner Prunolax® van bonner® 



Dagelijks aanbevolen 
voedingsrichtlijn 

voor vezels

Het is algemeen geweten dat een 

evenwichtige darmflora bijdraagt aan 

het dagelijks welzijn en de natuurlijke 

weerstand verbetert. Wie geregeld 

te kampen heeft met een moeilijke 

darmtransit, kan zeker baat hebben 

met een verhoogde hoeveelheid ve-

zels in zijn voeding. Een volwassen 

persoon wordt aanbevolen om dage-

lijks 25 gram vezels op te nemen: met 

groenten en fruit probeert men dus 

idealiter aan elke maaltijd vezels toe 

te voegen. Prunolax® kan dan één van 

die gezonde tussendoortjes zijn!

Advies: 1 kuipje per dag als ontbijt, 

nagerecht of tussendoortje.

Prunolax® kan per 2 porties van 100 gram verkregen worden in de be-

tere supermarkt. De eco-vriendelijke verpakking is 100% recycleerbaar, 

ultralicht, compact en erg handig in gebruik. 

Advies verkoopprijs: €e 1,69

Over BONNER®

BONNER® is een merk van droge vruchten dat pruimen en rozijnen in 

zijn assortiment heeft. BONNER® pruimen en rozijnen zijn een onmis-

baar en overheerlijk ingrediënt in de dagelijkse keuken en zijn niet te 

verslaan als voedzame snack. In 2011 werden drie nieuwe producten 

aan het assortiment toegevoegd: cranberries, abrikozen en Pruno-

lax®. De BONNER® Cranberries zitten boordevol unieke antioxidanten 

die helpen een blaasontsteking te voorkomen. BONNER® Prunolax® 

bundelt dan weer het goede van pruimen en het efficiënte van vezels 

in een fruitige compote. 
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Een fruitige pruimencompote boordevol vezels 
voor een vlotte darmtransit

PERSBERICHT JUNI 2011

Pruimen staan al langer bekend als een belangrijke bron van vezels die de darmflora op een 

natuurlijke wijze bevorderen. Cijfers tonen aan dat gemiddeld één persoon op vijf en bijna 

één vrouw op twee te kampen heeft met darmtransitproblemen, wat zeker geen klein aan-

tal is. Met Prunolax introduceert BONNER® hiervoor een doeltreffende en bovendien volle-

dig natuurlijke oplossing. Deze fruitige pruimencompote verrijkt met plantaardige vezels is 

niet alleen lekker én efficiënt, maar is bovendien een tussendoortje dat perfect past binnen 

een gezond voedingspatroon!

BONNER® blaast een nieuwe wind door het rayon van de gedroogde vruch-

ten – reeds vele jaren zijn trotse thuisbasis – en pakt uit met een smeuïge 

compote boordevol verse pruimen en vezels. Zoals het achtervoegsel “-lax” 

laat vermoeden, zet BONNER hier volop in op het gunstige effect van prui-

men en vezels op de darmtransit. Een kuipje van 100 gram bevat maar liefst 

300 gram verse Italiaanse pruimen en 4 gram vezels: een functioneel én 

gezond tussendoortje dus!

Pruimen hebben van nature een zacht laxerende werking, wat in de eerste 

plaats veroorzaakt wordt door de grote hoeveelheid vezels die ze bevatten. 

Bovendien is deze paarskleurige vrucht ook rijk aan sorbitol, wat het be-

vorderend effect op de op de darmflora enkel maar versterkt. Met Prunolax 

bundelt BONNER® het goede van pruimen en van vezels in een handig mee 

te nemen kleine compote: heerlijk fruitig en best wel te pruimen!

Prunolax® van bonner Prunolax® van bonner 


