Nupo Slim Boost+ Calorie Fighter, kapsule. Medicinski pripomoček razreda IIB.
Neto količina: 35,51 g na pakiranje / 2,37 g na vrečko.
Dnevni odmerek: 1 vrečka trikrat na dan (skupaj 3 vrečke na dan). Pakiranje zadošča za 5 dni.
Pred uporabo natančno preberite priloženo zloženko. Uporaba: Izdelek Calorie Fighter se uporablja
kot dodatek, ki pomaga pri hujšanju ali uravnavanju telesne teže oziroma pri zdravljenju in
preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti ter pomaga preprečiti bolezni, povezane s
takšnimi zdravstvenimi stanji. Navodila za uporabo: Calorie Fighter je namenjen za peroralno
uporabo. Vrečke so namenjene samo enkratni uporabi. Izdelek Calorie Fighter je namenjen odraslim
z debelostjo (ITM ≥ 30) ali s prekomerno telesno težo (ITM ≥ 25). Priporočeni vnos: • 1 vrečka trikrat
na dan, • Vzemite 15 minut pred obrokom (zajtrk, kosilo in večerja). Vsebino iz vrečke stresite v večjo
količino vode (vsaj 200 ml) in dobro premešajte. Popijte takoj, ko se prašek raztopi, preden se
raztopina zgosti. Calorie Fighter je primeren za dolgotrajno uporabo. Priporočljivo ga je uporabljati do
12 tednov, odvisno od potreb uporabnika.
Stranski učinki: Pri osebah, ki jemljejo Calorie Fighter, se lahko občasno pojavijo prebavne motnje,
kot so zaprtje, dispepsija, bolečine v želodcu, neprijeten občutek napihnjenosti, napenjanje,
nelagodje ali bolečine v trebuhu, zgaga, gastroezofagealni refluks, slabost, bruhanje ali driska. Redko:
preobčutljivost na eno ali več sestavin izdelka. Pojavijo se lahko izpuščaji, srbenje, potenje ali
dispneja (oteženo dihanje). Če stranski učinki ne izginejo čez nekaj časa, prekinite z jemanjem izdelka
in se posvetujte z zdravnikom.
Previdnostni ukrepi: Ker lahko Calorie Fighter nabrekne, praška ne smete zaužiti samega. Vsebino
vrečke morate stresti v večjo količino vode (vsaj 200-250 ml). Ker lahko visoka sposobnost vezave
maščob v Calorie Fighter vpliva na absorpcijo učinkovin lipidne narave iz zdravil (npr. hormonov v
kontracepcijskih tabletah ali v pripravkih, ki se uporabljajo pri zdravljenju težav v menopavzi, in
vitaminskih izdelkov), je priporočljivo, da ta zdravila zaužijete eno uro pred ali štiri ure po zaužitju
Calorie Fighter. O sočasnem zdravljenju z več zdravili se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Priporočamo jemanje multivitaminskega izdelka, da bi si zagotovili priporočeni dnevni vnos vitaminov
A, D, E in K, ki so topni v maščobah. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Jemanje
izdelka Calorie Fighter v odmerkih, ki so večji od priporočenega, ne izboljša učinka izdelka, temveč
lahko povzroči stranske učinke. Ker lahko sestavine izdelka Calorie Fighter vplivajo na raven glukoze
in holesterola v krvi, osebe s sladkorno boleznijo ali hiperholesterolemijo lahko izdelek uporabljajo le
po posvetu z zdravnikom. Calorie Fighter lahko vsebuje sulfite in vanilin. Osebe, ki so občutljive ali
alergične na te snovi, morajo izdelek Calorie Fighter uporabljati previdno, saj lahko povzroči alergijske
reakcije. Izdelka Calorie Fighter ne smete vdihavati. Vdihavanje praška lahko povzroči alergijsko
reakcijo ali težave z dihali.
Kontraindikacije: Ne jemljite, če veste, da ste alergični ali preobčutljivi na eno od spojin v formulaciji
ali občutljivi na rastlinske izdelke. Ni primerno za osebe s težavami pri požiranju. Ni primerno za
osebe z vnetnimi boleznimi prebavil (kot so refluksna bolezen, gastritis, ventrikularni ali duodenalni
ulkus, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, divertikulitis), z znaki črevesne zapore (potencialni ali
obstoječ mehanski ali paralitični ileus), želodčnim obvodom, gastroparezo pri diabetikih z
nevropatijo, črevesnimi polipi in hudimi prebavnimi motnjami. Ni primerno za osebe z anamnezo
zaprtja. Ni primerno za osebe s prenizko telesno težo (indeks telesne mase - ITM &lt; 18,5). Ni
primerno za dojenčke, malčke in otroke. Mladostniki lahko izdelek Calorie Fighter uporabljajo le po
posvetu z zdravnikom. V primeru kakršnih koli dvomov se posvetujte z zdravnikom.
Nosečnost in dojenje: Ne uporabljajte med nosečnostjo in dojenjem, da ne bi ogrozili oskrbe zarodka
ali dojenčka s pomembnimi hranilnimi snovmi.

Pogoji shranjevanja: Hranite v suhem prostoru pri sobni temperaturi. Izdelka ne
uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži. Pred uporabo preverite, da je vrečka
nepoškodovana. Hranite zunaj dosega otrok.
Sestavine: Glukomanan (1 g), KiOnutrime-CsG® (0,5 g), maltodekstrin, koloidni silicijev dioksid,
aroma, sukraloza.
Pakiranje: 15 vrečk.

Proizvajalec: KITOZYME Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 2 Rue de Milmort, 680 BE-4040
Herstal – Belgija
Distributer: NUPO ApS Midtager 29, 1.th. DK-2605 Brøndby Danska
Distributer v Sloveniji: Hestia d.o.o., Ljubljana, Slovenija.
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Kako deluje SLIM BOOST+ Calorie Fighter?
Namen medicinskega pripomočka Calorie Fighter se doseže s : • povečanjem občutka
sitosti/zmanjšanjem apetita za preprečevanje prenajedanja in želje po hrani, • zmanjšanjem vnosa
maščob iz prehrane in • zmanjšanjem količine ogljikovih hidratov za absorpcijo. Posledično se
zmanjša vnos kalorij, kar pripomore k vzpostavitvi zdravega energijskega ravnovesja in pomaga
uravnavati telesno težo. Delovanje Calorie Fighter temelji na dveh glavnih sestavinah: glukomananu
in hitozanu. Glukomanan ob zaužitju z vodo nabrekne in se razširi v želodcu, kjer deluje kot sredstvo
za povečanje prostornine, posledično povečuje občutek sitosti in zmanjšuje apetit ter tako
preprečuje prenajedanje in željo po hrani. Hitozan pa ima visoko sposobnost vezave lipidov, kar
pomaga zmanjšati vnos maščob s hrano. Torej, izdelek Calorie Fighter pripomore k zmanjševanju
vnosa kalorij, ponovni vzpostavitvi zdravega energijskega ravnovesja in uravnavanju telesne teže.
Zavestno prehranjevanje: Prekomerno telesno težo pogosto povzroča premastna hrana, npr. mesni
in sirovi izdelki z visoko vsebnostjo maščob, hitra hrana ali prigrizki z visoko vsebnostjo maščob. Ker
so maščobe še posebej energijsko bogate, s temi živili telo pogosto dobi več kalorij, kot jih potrebuje.
Odvečna energija se shranjuje v maščobnih oblogah. Zavestno prehranjevanje pomeni zmeren vnos
maščob in ogljikovih hidratov ter zadosten vnos vitaminov in mineralov. Telesna dejavnost dodatno
poveča porabo kalorij in razgradi maščobne obloge.
Posledice prekomerne telesne teže in debelosti: Osnovni vzrok za debelost in prekomerno telesno
težo je energijsko neravnovesje med zaužitimi in porabljenimi kalorijami, ki je pogosto posledica: •
povečanega vnosa energijsko bogate hrane, ki vsebuje veliko maščob, soli in sladkorjev, a malo
vitaminov, mineralov in drugih mikrohranil; • zmanjšane telesne aktivnosti. Prekomerna telesna teža
ali debelost lahko povzročita številne zdravstvene težave, kot so koronarna bolezen srca (srčni
infarkt, srčno popuščanje, možganska kap), visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, abnormalne
vrednosti maščob v krvi (visoka raven trigliceridov in holesterola LDL), žolčni kamni, osteoartritis,
reproduktivne težave, težave z dihanjem ali nekatere vrste raka (rak endometrija, rak dojk, prostate
in debelega črevesa). VIRI: National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), 2012; National Institute
of Health (NIH), 1998; AFSSAPS, 2009.
Dodatne informacije: Brez konzervansov. Brez laktoze, joda, glutena in holesterola. Izdelek Calorie
Fighter je izdelan iz naravnih sestavin in ne vsebuje surovin živalskega izvora. Lahko pride do rahlih
razlik v barvi in okusu, ki ne vplivajo na učinkovitost izdelka. Podatki o alergenih: Brez alergenov.
Lahko vsebuje sledi: nič. Primerno za vegetarijance in vegane.

