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NIEUW: XL-S Medical Max Strength is 33% effectiever! *

Kijk voor meer informatie over gewichtsbeheersing en over
het bereiken van een gezondere, evenwichtigere levensstijl
op www.xls-support.nl

*dan XL-S Medical Vetbinder

Het eerste product dat calorieopname vermindert van de belangrijkste voedingsstoffen:
• koolhydraten
• suikers
• vetten
• Wetenschappelijk bewezen effectief

InQpharm Europe Ltd. Waldseeweg 6, 13467 Berlijn,
Duitsland
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• Gepatenteerd natuurlijk bestanddeel
• Het is goed te verdragen

Uw eigen, gewenste gewicht bereiken met XL-S Medical Max
Strength
Inname van XL-S Medical Max Strength is een hulpmiddel in
gewichtsbeheersing en kan het best als onderdeel van een
compleet gewichtsbeheersingsplan worden gezien. Effectieve
gewichtsbeheersing vergt een lange termijn inspanning en een
gezonde levensstijl.
Het XL-S Medical assortiment:
XL-S Medical is een reeks van 5 wetenschappelijk onderbouwde, innovatieve producten voor gewichtsbeheersing die
ontwikkeld zijn voor mensen die hun gewenste gewicht willen
behalen:
Het kernproduct XL-S Medical is geschikt voor personen met
overgewicht of obesitas. Met XL-S Medical raakt u tot wel 3x
meer gewicht kwijt dan met alleen een gebalanceerd voedingspatroon en lichaamsbeweging. XLS Medical is verkrijgbaar in de
vorm van tabletten en in de vorm van een poederstick: XL-S
Medical Direct.
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Gebruiksaanwijzing:
Neem twee tabletten in met een vloeistof vóór de twee
belangrijkste dagelijkse maaltijden. Tijdens het gebruik
van XL-S Medical Max Strength adviseren wij u voldoende te
drinken gedurende de dag. Neem niet meer dan 4 tabletten
per dag.
XL-S Medical Max Strength is een optimaal hulpmiddel ter
voorkoming van gewichtstoename. Na het behalen van het
doelgewicht kunt u doorgaan met het gebruiken van XL-S
Medical Max Strength, bijvoorbeeld voor het nuttigen van
een calorierijke maaltijd.
U kunt XL-S Medical Max Strength blijven gebruiken nadat
u uw doelgewicht heeft bereikt.

Bewaren:
• Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
• Bewaren op een droge plaats beneden 25°C.
• Het gratis pillendoosje in de verpakking is alleen bedoeld om
pillen tijdelijk te bewaren. Voorkom een teveel aan warmte,
licht en vocht.
• Vervaldatum: zie de verpakking en het potje.
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Samenstelling van XL-S Medical Max Strength:
Elke tablet bevat:
Actief ingrediënt: Clavitanol™, een plantaardig gepatenteerd
complex.
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat.
XL-S Medical Max Strength wordt goed verdragen en het
bevat geen kunstmatige kleurstoffen, zout of conserveermiddelen.

Let op: Clavitanol™ beperkt de vertering van koolhydraten die
via de voeding worden opgenomen, wat bij sommige mensen
kan leiden tot flatulentie (winderigheid) gedurende de eerste
dagen dat de tabletten worden ingenomen. Dit is geen reden
tot zorg, aangezien dit verschijnsel verdwijnt zodra uw lichaam
zich heeft aangepast aan de toegenomen hoeveelheid
niet-verteerde koolhydraten.

MAXIMALISEER GEWICHTSVERLIES MET
MEDICAL
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XL-S Medical Max Strength vermindert de calorieopname
uit de belangrijkste voedingsstoffen: koolhydraten,
suiker en vet. Het product bevat Clavitanol™, een
gepatenteerd, natuurlijk complex dat de afbraak van
deze voedingsstoffen in calorieën afremt en de absorptie beperkt. Dit resulteert in een verminderde inname
van calorieën, waardoor u meer afvalt dan bij alleen een
gebalanceerd voedingspatroon en lichaamsbeweging.
Dit is wetenschappelijk bewezen.
Bovendien zorgt de verminderde absorptie van koolhydraten
uit de voeding voor een lagere bloedsuiker- en insulinespiegel in het bloed, waardoor het verlangen naar voeding
afneemt en de bloedsuikerspiegel beter op peil blijft.
XL-S Medical Max Strength is een gecertificeerd medisch
hulpmiddel, waarvan de veiligheid en doeltreffendheid zijn
beoordeeld op basis van de wetgeving op het gebied van
medische hulpmiddelen.

Naast het kernproduct XL-S Medical, zijn er twee speciale
producten ontwikkeld voor mensen met speciale
behoeften:
XL-S Medical Koolhydratenblokker (tabletten): voor
mensen die veel koolhydraten innemen. Voor mensen die
iedere dag veel pasta, rijst en brood eten.
XL-S Medical Eetlust-remmer (capsules): voor mensen die
een sterk vergrote maag hebben en hun eetlust of porties
niet kunnen beheersen.
Producten van XL-S Medical zijn gemaakt van actieve
natuurlijke bestanddelen, zijn op wetenschappelijke basis
ontwikkeld en de veiligheid en doeltreffendheid zijn
afzonderlijk onderzocht.
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Voorzorgsmaatregelen:
• Alleen aanbevolen voor volwassenen van 18 jaar of ouder.
• Neem XL-S Medical Max Strength niet in tijdens de zwangerschap, wanneer u borstvoeding geeft, of als uw BMI (Body
Mass Index) lager is dan 18,5.
• Raadpleeg uw arts voor u begint met het innemen van
XL-S Medical Max Strength:
- als u diabetes heeft, aangezien XL-S Medical Max
Strength het verlangen naar voeding beperkt door het
uitbalanceren van de bloedsuikerspiegel. Diabetespatiënten
moeten mogelijk hun dagelijkse diabetesbehandeling
aanpassen om aanvallen van hypoglykemie te voorkomen.
- als u overgevoelig bent voor druiven, maïs of daarvan
afgeleide producten.
- als u medische aandoeningen heeft.

33%effectiever!*

Neem de uniek ontworpen XL-S Medical
pillendoos mee zodat u zeker bent dat u altijd
en overal uw tabletten kunt innemen!
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Om effectief gewicht te verliezen in 3 maanden, kijk voor informatie op:
www.xls-medical.nl
Succesverhalen - diëtiste - beweegtips

25°C

Vetbinder

Vind praktische tips, een uitgebreid
eetdagboek en gratis begeleiding van
de diëtiste op www.xls-support.nl

Scan de QR code
voor xls-support.nl
**XL-S Medical in de categorie afslanksupplementen
(bron: AC Nielsen 2014).
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