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KAKO DELUJE 
OBESIMED® MAX FORTE?

1.  Tableta doseže želodec.

2.  Tableta tvori gelu podobno 
snov, ki zapolni želodec.

3.  Obesimed® Max Forte 
zapusti telo na povsem 
naraven način.

 Vsebina: 30 tablet + Navodila za 
uporabo

   Pred uporabo preberite 
navodila za uporabo

  Opozorilo:
Ne jemljite Obesimed® Max Forte, če:
•  ste preobčutljivi ali alergični na 

eno od sestavin;
•  imate ali ste imeli 

gastrointestinalne motnje (npr. 
refluks, gastritis, vertikularni čir 
ali čir dvanajstnika, Chronovo 
bolezen, ulcerozni kolitis, 
divertikulitis), znake črevesne 
obstrukcije (trenutni ali obstoječi 
mehanični ali paralitični ileus), 
gastroperezo pri diabetikih z 
nevropatijo, črevesne polipe ali 

obstoječe hude prebavne motnje 
(zaprtje);

•  v primeru zaprtja oziroma 
drugih neželenih učinkov takoj 
prenehajte z uporabo in se 
posvetujte z zdravnikom;

•  jemljete varfarin (sredstvo za 
redčenje krvi);

•  imate prenizko telesno maso 
(indeks telesne mase (ITM) < 
18,5);

• ste noseči ali dojite;
•  ni primerno za dojenčke ali 

malčke;
•  otroci in mladostniki naj 

Obesimed® Max Forte 
 uporabljajo le po posvetu
 z zdravnikom. 25°C

5°C

Zmanjša vnos kalorij iz 
maščob, sladkorja in 
ogljikovih hidratov

Zmanjša apetit

Za zdravljenje prekomerne 
telesne mase in debelosti

Znanstveno dokazani učinki

Medicinski pripomoček       0481

Sestavine: 1 tableta Obesimed® Max 
Forte vsebuje 500 mg Omtec XS®, 
375 mg Omtec 50®, mikrokristalinično 
celulozo, magnezijev stearat.

Odmerjanje in uporaba:
Obesimed® Max Forte je zasnovan za 
oralno jemanje. Priporočen odmerek 
je 2 tableti, eno uro pred vsakim 
obrokom s kozarcem (250 ml) vode, 
3-krat na dan.

Omejitve uporabe:
Ne uporabljajte dlje kot 30 dni 

v enem obdobju zdravljenja. 
Zdravljenje lahko nadaljujete po 
4 dneh prekinitve, če:

•  se pred dolgotrajno uporabo 
izdelka posvetujete z zdravnikom.

•  ne jemljete zdravil (npr. 
kontracepcijskih zdravil), 
vitaminov ali esencialnih 
maščobnih kislin hkrati z 

  izdelkom Obesimed® Max Forte; 
peroralna zdravila je potrebno 
jemati 1 uro pred ali 4 ure po 
uporabi Obesimed® Max Forte. 

Aktivni učinkovini sta Omtec 50® in izvleček Omtec XS®. Omtec 50® je 
naravna vlaknina z visoko kapaciteto vezave lipidov. Pomaga nevtralizirati 
kalorije iz živil z visoko vsebnostjo maščob. Izvleček Omtec XS® zavira 
encim trebušne slinavke alfa-amilazo za prebavo škroba. Moti proces 
prebave ogljikovih hidratov. V Obesimedu® naravna snov Omtec 50® 
skupaj z izvlečkom Omtec XS® v želodcu tvori gelu podobno snov. Ta gelu 
podobna snov se meša s hrano. V tem procesu se maščobe, ogljikovi hidrati 
in sladkorji odstranijo iz hrane in se vežejo v netopni obliki. Te vezane 
maščobe, ogljikovi hidrati in sladkorji ne vstopijo v presnovni cikel, ampak 
se izločijo neprebavljeni.
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