Gebruiksaanwijzing:

Hunger Buddy's dispenser makes it easy to use on the go

vermindert en zorgt voor een aangenaam verzadigd gevoel.
Het is wetenschappelijk bewezen dat Hunger Buddy significant gewichtsverlies bevordert
door middel van verminderde voedselinname. Het is met name geschikt voor mensen die
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Hunger Buddy by XL-S

Werkingsmechanismen:

• Bevordert verzadiging: Hunger Buddy zwelt op als een ballon tot 200 x het
oorspronkelijke volume en vormt een dikke, onverteerbare gel die 30 tot 43% van de
maag vult. Hierdoor wordt de spijsvertering vertraagd en een aangenaam gevoel van
verzadiging bevorderd: 94% van de mensen kreeg een matig tot sterk gevoel van
verzadiging*.

Gebruiksaanwijzing:

• Neem 30 minuten voor elke hoofdmaaltijd 2 capsules in met een vol glas water om
porties te verkleinen, en indien nodig 1 of 2 capsules tussen de maaltijden wat helpt
om snackaanvallen te voorkomen.
• Maximaal 9 capsules per dag. Combineer niet met andere eetlustremmende producten.
• Dit product is geen maaltijdvervanger.
Gebruiksaanwijzing:
• Drink bij gebruik van Hunger Buddy gedurende de dag voldoende vocht
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Voorzorgsmaatregelen:
• Drink bij gebruik van Hunger Buddy gedurende de dag voldoende vocht
• Alleen aanbevolen voor volwassenen boven de 18 jaar.
(minimaal 2 liter).
• Gebruik Hunger Buddy niet tijdens de zwangerschap, wanneer u borstvoeding
• Je kunt Hunger Buddy blijven gebruiken nadat je op je streefgewicht bent
geeft of als uw BMI (Body Mass Index) lager is dan 18,5. Het wordt aangeraden om
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Voorzorgsmaatregelen:

• De Hunger Buddy capsule moet in zijn geheel worden ingenomen, samen met een
vol glas water (circa 250 ml). Open de capsule niet en niet in poedervorm innemen.
• Raadpleeg uw arts voordat u Hunger Buddy inneemt:
- als u diabetes hebt, omdat Hunger Buddy de glucosespiegels afvlakt waardoor de
insulineafgifte wordt verminderd. Het is mogelijk dat de dagelijkse
diabetesmedicatie bij patiënten met diabetes moet worden aangepast om
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huiduitslag, jeuk, lichte zwelling en milde maagdarmklachten. In dergelijke gevallen
moet de behandeling worden gestaakt.
• Om de vezels goed te laten inwerken op de spijsvertering is het belangrijk om
minimaal 2 liter water per dag te drinken. Bij een beperkte vochtinname kan er lichte
constipatie voorkomen. Houdt deze aan, neem dan contact op met een arts.
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Bewaren:

• Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
• Op een droge plaats beneden 25°C.

zorgt voor een afgevlakte en verlengde glucoserespons na een maaltijd en voorkomt
zo plotselinge stijgingen van de glucosespiegels in het bloed. Hierdoor worden
eetlust, hongeraanvallen en lekkere trek verminderd.
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grote zwelcapaciteit.
Hulpstoffen: kaliumbicarbonaat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.
Hunger Buddy is goed te verdragen.
Hunger Buddy bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong en heeft geen
toegevoegde kunstmatige smaakstoffen, zout of conserveringsmiddelen.
De dispenser bevat 40 capsules.

Hoewel Hunger Buddy een hulpmiddel is om uw gewicht te beheersen, adviseren wij
dit te combineren met beweging en een gezond voedingspatroon. Doeltreffende
gewichtsbeheersing vereist een langdurige toewijding en een gezonde levenstijl.
Hunger Buddy is gemaakt van natuurlijke actieve ingredienten, wetenschappelijk
ontwikkeld, en de doeltreffendheid is onafhankelijk beoordeeld.
* Bongartz, U., Uebelhack, R., Grube, B., Chong, P., Alt, F. (2016). Double-blind, randomized,
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