MEDICAL

VERLIES TOT

3X

MEER GEWICHT

DAN ALLEEN MET BETER ETEN EN MEER BEWEGEN

met vitamines A, D & E
XL-S Medical is gemaakt met de wetenschappelijk bewezen
vetbinder Litramine™ en essentiële in vet oplosbare vitamines. Het is
wetenschappelijk bewezen dat XL-S Medical eerst vet uit de voeding
bindt en vervolgens het lichaam aanvult met de in vet oplosbare
vitamines A, D en E. XL-S Medical is een doeltreffend middel voor
gewichtsbeheersing en helpt u tot 3x meer gewicht te verliezen dan
alleen met beter eten en meer bewegen.
XL-S Medical is een medisch hulpmiddel voor de behandeling en
preventie van overgewicht en algemene gewichtsbeheersing. Dit
product is voor langdurig gebruik en de doeltreffendheid werd bepaald
onder richtlijn 93/42/EEG betreffende Medische Hulpmiddelen.
Werking:
XL-S Medical helpt u om tot 3x meer gewicht te verliezen dan alleen
met beter eten en meer bewegen (12 weeks study, n=123). XL-S Medical
heeft een uniek effect:
1. Bindt tot 28% van uw vetinname. Het vezel complex Litramine™ bindt
zich gemakkelijk met het vet uit de voeding en er ontstaat een groot
vet-vezel complex. Dit vet-vezel complex is te groot om in de dunne
darm te worden geabsorbeerd en wordt uiteindelijk uitgescheiden uit
het lichaam.
2. Vermindert de eetlust en het verlangen naar voeding. De vezels in
Litramine™ worden een zeer viskeuze gel die de maaglediging vertraagt
en en bloedsuikerspiegel balanceert.
Samenstelling XL-S Medical:
Elke tablet bevat:
Actief ingrediënt: Litramine™, een gepatenteerd vezelcomplex uit
organische planten (Opuntia ficus indica).
Hulpstoffen: Microkristallijne cellulose,
calciumwaterstoffosfaatdihydraat, natriumcroscarmellose,
silliciumdioxide, magnesiumstearaat, chlorofyline.
Overige ingrediënten: Vitamine A-acetaat (Retinol), vitamine D3
(Cholecalciferol) en vitamine E-acetaat (alpha-tocoferol).
Totale hoeveelheid vitamines in zes (6) tabletten:
Vitamine A 800 µg
Vitamine D3 5 µg
Vitamine E 10 mg

XL-S Medical is goed te verdragen. Het bevat geen toegevoegde
kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen, zout of conserveringsmiddelen.

Uw streefgewicht bereiken met XL-S Medical:
Hoewel XL-S Medical een belangrijke stap is om uw gewicht te
beheersen, kunt u het gebruik het beste als onderdeel van een
algemeen gewichtsbeheersingsprogramma zien. Doeltreffende
gewichtsbeheersing vereist een langdurige toewijding en een gezonde
levensstijl.
Het XL-S Medical assortiment:
XL-S Medical is een wetenschappelijk bewezen reeks van 4 innovatieve
medische hulpmiddelen voor gewichtsbeheersing, ontwikkeld om u te
helpen uw eigen streefgewicht te bereiken.
XL-S Medical Vetbinder is een effectief product dat ondersteuning biedt
bij gewichtsbeheersing, wanneer het gebruikt wordt in combinatie met
een gebalanceerd voedingspatroon en regelmatige lichaamsbeweging.
XL-S Medical Vetbinder is verkrijgbaar in de vorm van tabletten en in de
vorm van sticks : XL-S Medical Direct Sticks.
XL-S Medical Max Strength is ontwikkeld om de resultaten van het
gewichtsverlies te maximaliseren door het verminderen van de calorie
inname uit de belangrijkste voedingsstoffen: koolhydraten, suiker en vet.
De nieuwe XL-S Medical Hunger Buddy is een doeltreffend product
om de eetlust, het hongergevoel en dwangmatige eetgewoonten te
beheersen. Het helpt je om hongeraanvallen tegen te gaan. Het bevat
de Redusure™ formule, een uniek, natuurlijk vezelcomplex dat de eetlust
vermindert en zorgt voor een aangenaam verzadigd gevoel.
XL-S Medical is een natuurlijk, wetenschappelijk ontwikkeld en de
doeltreffendheid ervan is onafhankelijk vastgesteld.
Voor meer informatie over gewichtsbeheersing en hoe u een
gezonder en evenwichtiger leven kunt leiden kunt u gratis terecht op
www.xls-medical.nl

Gebruiksaanwijzing:
• Neem 3 maal daags 2 tabletten onmiddellijk na iedere
hoofdmaaltijd met een vloeistof in.
• Mocht er een maaltijd uitvallen neem dan alsnog 2 tabletten in.
• Bij het gebruik van XL-S Medical adviseren wij om gedurende de dag
voldoende te drinken.
• Neem niet meer dan 6 tabletten per dag in.
• Ook nadat u uw doelgewicht bereikt heeft, kunt u doorgaan met het
gebruiken van XL-S Medical Vetbinder, bijvoorbeeld na een vetrijke
maaltijd.
Voorzorgsmaatregelen:
• Niet aanbevolen voor kinderen onder de 18 jaar.
• Drink minstens 2 liter water per dag voor een gunstige werking van de
vezels op de stoelgang. Lichte verstopping kan optreden in geval van
een beperkte vochtinname.
• Neem XL-S Medical niet in tijdens zwangerschap, wanneer u
borstvoeding geeft of als uw BMI (Body Mass Index) lager is dan 18,5.
• Neem niet in binnen 2 uur na het nemen van in vet oplosbare
medicijnen (o.a. orale anticonceptiepillen).
• XL-S Medical bevat sporen van oxaalzuur, die ook in vele andere groene
groenten zitten. Als u een nierziekte of nierstenen heeft, vermijd dan het
nemen van dit product op een regelmatige basis.
• Dit product bevat vitamine A in de vorm van retinol.
Niet innemen:
- Als u zwanger bent of zwanger wilt worden.
- Als u één keer per week lever of leverproducten eet; met andere
producten die retinol bevatten.
- Als u het risico loopt op osteoporose (vrouwen na de menopauze en
senioren).
• Raadpleeg uw arts voordat u XL-S Medical neemt:
- Als u aan suikerziekte lijdt, aangezien XL-S Medical Vetbinder de eetlust
vermindert door de bloedglucosespiegel in evenwicht te brengen.
Het is mogelijk dat diabetici hun anti-diabeticumbehandeling moeten
aanpassen om hypoglycemieaanvallen te voorkomen.
- Als u cholesterolverlagende medicijnen gebruikt.
- Als u aan een medische aandoening lijdt.
Bijwerkingen die zijn gerapporteerd, kwamen zeer zelden voor (≤ 0,01%).
De overgevoeligheidsreacties waren kenmerkend voor voedselallergieën,
zoals huiduitslag, jeuk, lichte zwelling en milde maag-darmklachten.
In dergelijke gevallen moet de behandeling worden gestaakt.
Bewaren:
• Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren
• Op een droge plaats bewaren beneden 25°C
• Vervaldatum: zie verpakking en blisterverpakking
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Wat fijn dat je gekozen hebt voor XL-S Medical. De eerste stap
om verantwoord af te vallen, heb je zelf gezet. Volhouden is
het moeilijkste onderdeel van dit proces en dat beseffen wij als
geen ander. Daarom hebben wij een gratis online ondersteuningsprogramma ontwikkeld: XLS-Support.

Omega Teknika DAC, Treasury Building, Lower Grand Canal Street,
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