MEDICAL
Fogyjon akár 3x többet, mint csak diétával
A-, D- és E-vitaminnal
Az XL-S Medical a klinikailag bizonyítottan zsírmegkötő
tulajdonsággal rendelkező Litramine™, valamint zsírban oldódó
vitaminok felhasználásával készült. Az XL-S Medical klinikailag
bizonyítottan megköti a táplálékkal elfogyasztott zsírokat, mielőtt
ellátja a szervezetet zsírban oldódó vitaminokkal. Az XL-S Medical
egy hatékony eszköz a testtömeg karbantartására, amely segít
abban, hogy több súlyt veszítsen, mint csupán diétázással és
testmozgással.
Az XL-S Medical egy tanúsítvánnyal rendelkező orvostechnikai
eszköz a súlyfelesleg kezelésére és megelőzésére, valamint
általános testtömeg-karbantartásra. Biztonságosságát és
hatékonyságát az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK
irányelv szerint értékelték.
Hatásmechanizmus:
Az XL-S Medical segítségével akár 3x többet fogyhat, mint csak
diétával (123 alanyon végzett 12 hetes vizsgálat, InQpharm
INQ/K/00310,2010). Az XL-S Medical-nak kivételes hatása van:
1. Az Ön napi zsírbevitelének akár 28%-át is képes megkötni. A
Litramine™ nevű rostkomplex könnyedén köti meg a táplálékkal
elfogyasztott zsírt, nagy zsír-rost komplexet képezve. Mivel
azonban ez a zsír-rost komplex túl nagy méretű ahhoz, hogy a
vékonybélben felszívódjon, végül kiválasztásra kerül.
2. Csökkenti az étvágyat és a nassolási vágyat. A Litramine™ - ban
lévő rostok megduzzadnak és olyan, erősen viszkózus géllé
alakulnak, amely késlelteti a gyomor kiürülését és egyensúlyban
tartja a vércukorszintet.
Az XL-S Medical összetétele:
Egy tabletta tartalmaz:
Hatóanyag: Litramine™ organikus növényi (fügekaktusz)
eredetű, szabadalmaztatott rostkomplex.
Segédanyagok: mikrokristályos cellulóz, kalciumhidrogén
-foszfát-dihidrát, kroszkarmellóz-nátrium, szilícium-dioxid,
magnézium-sztearát, klorofillin.
További összetevők: A-vitamin-acetát (retinol), D3-vitamin
(kolekalciferol) és E-vitamin-acetát (alfa-tokoferol).
Hat (6) tabletta vitamintartalma összesen:
A-vitamin
800 µg
5 µg
D3 -vitamin
10 mg
E-vitamin
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Tárolás:
• Gyermekektől elzárva tartandó.
• Száraz helyen, 25°C alatt tárolandó.
• Lejárati idő: ld. a dobozon és a buborékfólián.
A kívánt testsúly elérése az XL-S Medical segítségével:
Az XL-S Medical szedése fontos lépés testsúlya karbantartása
érdekében, azonban legjobb, ha ezt egy komplett
testtömeg-karbantartó program részének tekinti. Ez pedig
akkor lesz igazán hatékony, ha hosszú távú elkötelezettséggel
és egészséges életmóddal párosul.

Az XL-S Medical jól megalapozott biztonsági profillal és
tolerálhatósággal rendelkezik. Nem tartalmaz hozzáadott
mesterséges színezékeket, aromákat, sót vagy tartósítószereket.
Használati úmutató
• Vegyen be naponta 3 x 2 tablettát folyadékkal, közvetlenül
étkezés után. Ha kihagy egy étkezést, akkor is vegyen be 2
tablettát.
• Az XL-S Medical szedése esetén javasoljuk, hogy napközben
igyon elegendő mennyiségű folyadékot.
• Ne lépje túl a napi hat (6) tablettát.
• A hízás megelőzése érdekében azután is biztonságosan
folytathatja az XL-S Medical szedését, miután már elérte az Ön
által kitűzött testsúlyt; például beveheti akkor is, ha valamilyen
különösen magas kalóriatartalmú ételt fogyasztott.

Az XL-S Medical termékek természetes hatóanyagokat
tartalmaznak, tudományos fejlesztések eredményei, független
biztonságossági és hatékonysági értékeléssel.

Általános figyelmeztetések:
• Kizárólag 18 év feletti felnőttek számára ajánlott. 12-18 év közötti
serdülők esetén használata orvos felügyelete mellett lehetséges.
• Ahhoz, hogy a rostok ki tudják fejteni jótékony hatásukat
a gyomor-bélrendszeren való áthaladásra, naponta igyon
legalább 2 liter vizet. Elégtelen folyadékfogyasztás esetén enyhe
székrekedés léphet fel.
• Ne szedje az XL-S Medical-t terhesség vagy szoptatás idején,
vagy ha testtömeg-indexe (BMI) 18,5 alatt van.
• Ne vegye be bármilyen zsírban oldódó gyógyszer (például orális
fogamzásgátló tabletták) bevételét követő 2 órán belül.
• Az XL-S Medical nyomokban oxálsavat tartalmaz, amely sok zöld
növényben is megtalálható. Amennyiben Önnek veseproblémája
vagy veseköve van, ne szedje rendszeresen a készítményt.
• A tabletták retinol formájában A-vitamint tartalmaznak.
Ne szedje ...
- Ha Ön terhes vagy valószínűleg terhes lesz.
- Ha Ön egyszer egy héten fogyaszt májat vagy májkészítményt;
egyéb retinoltartalmú termékekkel egyidejűleg.
- Ha fennáll Önnél az oszteoporózis (csontritkulás) kockázata
(hölgyek a menopauza után, illetve idősebbek).
• Konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt elkezdené szedni az
XL-S Medical-t:
- Ha Ön cukorbeteg, mivel az XL-S Medical tabletta a
vércukorszint szabályozásával segít csökkenteni a nassolási
vágyat. A hipoglikémiás rohamok elkerülése érdekében
a cukorbetegeknek javasolt a cukorbetegség kezelésére
használt gyógyszer napi adagját módosítani.
- Ha Ön koleszterinszintcsökkentő gyógyszert szed.
- Bármilyen más egészségügyi probléma esetén.

További információkért a testsúly karbantartásáról, valamint
az egészségesebb és kiegyensúlyozott életről látogasson el
www.xlsmedical.hu weboldalunkra.
InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6, 13467 Berlin,
Németország.
Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft., 1138 Budapest,
Madarász Viktor utca 47-49.

Legutolsó felülvizsgálat időpontja: 2015. február
LF10033A

A mellékhatások előfordulása igen ritka (≤0.01%). Ezek
tipikusan ételallergiára jellemző túlérzékenységi reakciók,
mint például kiütések, viszketés, enyhe duzzanat és mérsékelt
gyomor-bélrendszeri zavar. Ilyen esetekben abba kell hagyni a
kezelést.
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FOGYJON AKÁR
3X TÖBBET

További tippeket talál kívánt
fogyókúrás céljai hatékony
eléréséhez az alábbi honlapon:

www.XLSmedical.hu

Európa No1 testsúlycsökkentő termékével.

Egészséges receptek
- Testmozgás - Sikertörténetek

AZ XLS MEDICAL-NEK KIVÉLETES HATÁSA VAN:

KKENTŐ
CSÖ
T
LY

MÉK
ER

TEST
SÚ

Az Ön napi zsírbevitelének akár 28%-át is képes megkötni.
Csökkenti az étvágyat és a nassolási vágyat.
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