SKŁADNIKI AKTYWNE I ICH DZIAŁANIE

© Svenska Vitaminer

NeOpuntia®

Maxi Slim Fat Blocker przeznaczony jest dla osób, które w swojej diecie powinny ograniczyć tłuszcz zawarty w spożywanych pokarmach,
z tendencją do przybierania na wadze, odchudzających się. Zawarty w suplemencie opatentowany błonnik NeOpuntia® posiada unikalne
właściwości lipofilne, czyli przyciągania i wiązania tłuszczów ze spożytych pokarmów w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu redukuje
kaloryczność posiłków, zmniejsza apetyt oraz wspiera kontrolowanie wagi. Zastosowanie Maxi Slim Fat Blocker nie tylko przyspieszy utratę
wagi i ułatwi jej utrzymanie, ale także korzystnie wpłynie na profil lipidowy krwi. Opisane właściwości zostały potwierdzone przeprowadzonymi
badaniami.

O 28% LEPSZE EFEKTY NIŻ BEZ SUPLEMENTACJI

REDUKCJA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW

Dzięki wiązaniu tłuszczu, przy tym samym nakładzie pracy osiągniesz
znacząco lepsze rezultaty niż w przypadku samego zrównoważonego
żywienia. Przy zastosowaniu preparatu około jedna trzecia spożytego
tłuszczu jest odporna na działanie enzymów
trawiennych i zostaje wydalona z organizmu,
dzięki czemu nie odkłada się w postaci tkanki
tłuszczowej.

Dzięki zmniejszeniu wchłaniania tłuszczu w przewodzie pokarmowym Maxi Slim Fat Blocker zmniejsza kaloryczność spożywanych
posiłków. W ten sposób nie tylko nie dochodzi do tworzenia się zapasów tkanki tłuszczowej,
ale również zwiększa się deficyt energii
pochodzącej z posiłku, co pomaga spalać
posiadaną tkankę tłuszczową.

SIŁA Z NATURY

KONTROLA CHOLESTEROLU

Maxi Slim Fat Blocker zawiera wyjątkowy błonnik
NeOpuntia®, który jest surowcem roślinnym
i działa naturalnie bez negatywnych skutków.

Maxi Slim Fat Blocker pozytywnie wpływa
na profil lipidowy krwi, przyczynia się do
podniesienia poziomu dobrego cholesterolu
HDL i obniżenia poziomu złego cholesterolu
LDL. Działanie to jest korzystne zwłaszcza gdy
spożywamy niezdrowe tłuszcze nasycone
zawarte np. w mięsie czy słodyczach.

ZACHOWANA PRZYJEMNOŚĆ Z JEDZENIA
Dzięki zastosowaniu Maxi Slim Fat Blocker
nie musisz całkowicie rezygnować z tłuszczu,
dzięki któremu posiłki będą bardziej sycące,
smaczniejsze, żywienie mniej monotonne,
a apetyt i ochota na przekąski mniejsze.

ŁATWIEJSZA KONTROLA WAGI
Preparat Maxi Slim Fat Blocker pomoże
kontrolować wagę osobom z tendencją do odkładania tkanki tłuszczowej. Może być stosowany przez
długi czas. Doskonale sprawdza się również przy
okazjonalnych obfitych posiłkach jak obiady
rodzinne, wesela, święta.

PROGRAM
Maxi Slim Program to kompleksowa metodologia obejmująca suplementację
i wsparcie specjalistów dla wszystkich, którzy prócz redukcji czy utrzymania wagi,
są gotowi wprowadzić drobne zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia,
aby zachować atrakcyjność, aktywność, witalność i zdrowie.
Maxi Slim Program zapewnia trwałe efekty, które osiągniesz bez restrykcyjnych
diet, ale metodą małych kroków, w których trwale zredukujesz złe nawyki.
Ty decydujesz o tym co chcesz uzyskać oraz o charakterze i tempie wprowadzanych
zmian. To Ty musisz chcieć, zaangażować się, podjąć wyzwanie i konsekwentnie

realizować przyjęty plan działań. My zapewniamy prowadzenie i wsparcie.
Podpowiadamy, weryfikujemy, sugerujemy zmiany w oparciu o Twoje preferencje
i możliwości. Stawiamy na ewolucyjne zmiany, zachowanie równowagi i zdrowy
styl życia, w którym zawsze muszą być zbilansowane obowiązki i przyjemności.
Maxi Slim Program to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy czują potrzebę
wprowadzenia zmian w obecnym stylu życia, ale z uwagi na obowiązki zawodowe
i prywatne szukają skutecznej metody nie wymagającej dużego nakładu czasu.

opatentowana formuła zawierająca lipofilny błonnik pozyskany z liści opuncji figowej,
wykazuje unikalne właściwości wiązania tłuszczu zawartego w posiłku,
jest w 100% naturalnym surowcem, nie zawiera GMO ani alergenów,
właściwości zostały udokumentowane w badaniach klinicznych oraz in vitro,
każda wyprodukowana partia NeOpuntia® jest standaryzowana i testowana na zdolność wiązania
tłuszczów, czyli na właściwości lipofilne.

MECHANIZM DZIAŁANIA
Kluczowym działaniem Neopuntia® jest zdolność wiązania do 28% tłuszczów ze spożytego posiłku. NeOpuntia®
rozpoczyna wiązanie tłuszczów w żołądku, dlatego preparat należy przyjmować 15-60 minut po posiłku.

NeOpuntia®

1 g NeOpuntia® wiąże:

Tłuszcz
unoszący się
na powierzchni

19 g majonezu (± 3 g)
11 g masła
(± 2 g)
9 g oliwy z oliwek (± 2 g)

NeOpuntia® składa się z dwóch frakcji lipofilnego błonnika: nierozpuszczalnej NeOfiberTM i rozpuszczalnej
NeOmicelTM, dzięki którym wykazuje ona unikalny mechanizm wiązania tłuszczów przebiegający w dwóch
etapach:
błonnik

jednostka
tłuszczu

Etap 1
Związanie tłuszczu
przez nierozpuszczalny
NeOfiberTM

Powstały kompleks
jest odporny na działanie
enzymów trawiennych i żółci

Etap 2
Stabilizacja pierwszej

reakcji dzięki
wytworzeniu żelu przez
rozpuszczalny NeOmicelTM

Związany tłuszcz nie może zostać wchłonięty w jelicie i zostaje w naturalny sposób wydalony z organizmu.
WŁAŚCIWOŚCI POPARTE BADANIAMI
1. Zdolność wiązania tłuszczów przez Neopuntia®.
Badania in vitro i pilotażowe badanie kliniczne
potwierdzają właściwości lipofilne NeOpuntia®:
wiązania w trwałe kompleksy 28% tłuszczu
zawartego w pożywieniu,
zwiększenia wydalania spożytego tłuszczu
z organizmu, zmniejszając tym samym
kaloryczność posiłków.
2. Korzystny wpływ na poziom lipidów we krwi.
W opublikowanym badaniu wykazano, że dzięki
wiązaniu tłuszczów w przewodzie pokarmowym
poprawie ulega profil lipidowy krwi:
obniżenie poziomu LDL tzw. złego cholesterolu,
podwyższenie poziomu HDL tzw. dobrego
cholesterolu,
u 39% badanych kobiet stosujących
suplementację NeOpuntia® nie zdiagnozowano zespołu metabolicznego po zakończeniu
badania.

Stopień związania i redukcja biodostępności
tłuszczu przez NeOpuntia® w badaniach1,3 in vitro
Biodostępność tłuszczów
Procent próby kontrolnej
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Zmiany w poziomie cholesterolu HDL „dobrego
cholesterolu” we krwi w badaniu klinicznym4
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OPIS PRODUKTU
Preparat Maxi Slim Fat Blocker polecany jest szczególnie osobom, które
w swojej diecie powinny ograniczyć tłuszcz zawarty w spożywanych
pokarmach, chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów, zależy im
na utrzymaniu wypracowanej masy ciała.
Suplement diety Maxi Slim Fat Blocker zawiera w swoim składzie
opatentowany błonnik lipofilny NeOpuntia® pozyskiwany z liści
opuncji figowej.
Jego właściwości zostały udokumentowane badaniami naukowymi
przeprowadzonymi na osobach cierpiących na zaburzenia metaboliczne (zespół metaboliczny), tj. zaburzenia profilu lipidowego krwi,
podwyższony poziom glukozy na czczo, podwyższone ciśnienie krwi
oraz otyłość.
W czasie badań wykazano liczne korzyści związane ze spożywaniem
błonnika NeOpuntia® zawartego w suplemencie Maxi Slim Fat Blocker.
Udowodniono, że NeOpuntia®:
wiąże tłuszcz w stałe nierozpuszczalne kompleksy,
ogranicza nawet o 28% wchłanianie w przewodzie pokarmowym
tłuszczów zawartych w pożywieniu,
redukuje kaloryczność spożywanych pokarmów,
TM
zawiera dwie frakcje opatentowanego błonnika NeOfiber
TM
i NeOmicel ,
pęcznieje w przewodzie pokarmowym,
hamuje apetyt,
ułatwia kontrolę i utratę wagi,
korzystnie wpływa na profil lipidowy krwi.
NeOpuntia® jest w 100% naturalnym, ekologicznym skadnikiem,
nie zawiera GMO ani alergenów. Liście opuncji figowej poddawane
są łagodnym procesom bez zastosowania rozpuszczalników
i czynników chemicznych, co warunkuje jego wysoką jakość
i optymalną skuteczność. NeOpuntia® posiada aktualny certyfikat Bio
świadczący o czystości i ekologicznym charakterze produkcji (jednostka
certyfikująca ECOCERT FRANCJA FR-BIO-01).

BADANIA I DOWODY
Właściwości NeOpuntia® użytej w preparacie Maxi Slim Fat Blocker
zostały zbadane w warunkach in vivo oraz in vitro.
Zestawienie badań NeOpuntia®:
Badanie 1
TNO - badanie in vitro. Właściwości lipofilne NeOpuntia® zostały
zbadane in vitro na dynamicznym modelu przewodu pokarmowego.
Model wiernie odtwarzał warunki trawienia tłuszczu. Badanie
wykonano w TNO Nutrition and Food Research (Holandia). Do standaryzowanego posiłku złożonego z 20 g oleju słonecznikowego zmiksowanego z 144 g chudego jogurtu dodano 2 g NeOpuntia®. Zebrano
kolejne frakcje z różnych odcinków układu pokarmowego i zbadano
je na obecność kwasów tłuszczowych. Okazało się, że NeOpuntia®
związała 28,3% zawartości kwasów tłuszczowych podczas
4-godzinnego eksperymentu.1

Badanie 2
CERN - badanie in vivo. Przeprowadzono pilotażowe badanie kliniczne
oparte na lipofilnych właściwościach NeOpuntia®. Zbadano wpływ
na 10 zdrowych ochotnikach w wieku od 21 do 50 lat (5 kobiet i 5
mężczyzn). Wyniki badania z podwójną ślepą próbą kontrolowaną
placebo przeprowadzoną na 2 grupach sugerują, że codzienne
zażywanie NeOpuntia® w ciągu tygodnia powoduje zwiększone
wydalanie tłuszczu. Ilość wydalonego tłuszczu wzrosła średnio
o 24,7%, gdy podawano NeOpuntia® w porównaniu z placebo.2
Badanie 3
TNO - badanie in vitro. Kolejna ocena właściwości lipofilnych
NeOpuntia® przeprowadzona z zastosowaniem dynamicznego modelu
przewodu pokarmowego w TNO Nutrition and Food Research
(Holandia). Do wzorcowego amerykańskiego śniadania (wzorzec
tłustego posiłku według norm FDA – Food and Drug Administration,
USA) dodano mieszaninę 2 g NeOpuntia® i 3 g oleju słonecznikowego.
Frakcje posiłku zebrane z modelu układu pokarmowego zbadano
na obecność lipidów. NeOpuntia® wykazała wyeliminowanie 23%
tłuszczów w stosunku do próby kontrolnej. Badanie potwierdza
właściwości wiązania tłuszczów przez NeOpuntia® po dodaniu jej
do pełnego i złożonego tłustego posiłku (zgodnego z normami FDA).3
Badanie 4
BioSerae Lab. - badanie kliniczne. Badanie zostało przeprowadzone
w celu oceny wpływu NeOpuntia® na zredukowanie 5 czynników
ryzyka, typowo związanych z zespołem metabolicznym (Zespołem X).
Wyniki wykazały, iż w populacji przyjmującej błonnik NeOpuntia®,
u prawie 40% kobiet w badanej grupie nie stwierdzono zespołu
metabolicznego po zakończeniu badania. Wyniki przeprowadzonego
badania sugerują, że błonnik NeOpuntia®, oprócz swoich unikalnych
właściwości lipofilnych, może także pomóc zrównoważyć poziom
lipidów krwi i zmniejszyć ryzyko choroby układu sercowonaczyniowego, z powodu swojego korzystnego wpływu na poziomy
frakcji zarówno LDL, jak i HDL cholesterolu.4
Referencje naukowe:
1. Zdolność wiązania tłuszczu przez NeOpuntia® podczas przejścia przez dynamiczny
model przewodu pokarmowego, raport TNO - Nutrition and Food Research
Holandia 2001 r. (Fat binding capacity of NeOpuntia® during passage through
a dynamic gastrointestinal model TNO report 2001).
2. Pilotażowe badania kliniczne in vivo dla właściwości wiązania tłuszczu
przez NeOpuntia® CERN- Centre d’Enseignement et de Recherche en Nutrition,
Francja 2003 r. (Pilot clinical study of Neopuntia on fat binding, CERN 2003).
3. Zdolność wiązania tłuszczu przez NeOpuntia® z wzorcowego Amerykańskiego
śniadania w dynamicznym modelu przewodu pokarmowego TIM. TNO badanie
in vitro 2005 (Fat binding capacity of NeOpuntia® in an American breakfast
meal in TIM. TNO study N°3).
4. E. Linares. The effect of NeOpuntia® on blood Lipid parameters - risk factors
for the Metabolic Syndrome (Syndrome X). Advances in Therapy®, vol. 24 N°5;
September-October 2007.

Szczegółowe badania, dowody i referencje znajdują się na stronie internetowej
www.svenskavitaminer.pl w działach: „badania i dowody” oraz „materiały
dla specjalistów”.

SKŁAD PRODUKTU I DAWKOWANIE
Zawartość składników w zalecanej
porcji dziennej
NeOpuntia® opatentowana formuła
składająca się ze sproszkowanych liści
opuncji figowej Opuntia ficus-indica

4 tabletki

6 tabletek

2g

3g

Masa netto
43,20 g (60 tabletek po 720 mg).
Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego
działania: po 2 tabletki 2-3 razy dziennie 15 do 60 minut po spożyciu
posiłku. Tabletki zaleca się połykać w całości popijając wodą. Nie zaleca
się stosować preparatu w ciągu 2 godz. po spożyciu preparatów
zawierających witaminy A, D, E, K oraz preparatów zawierających
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT).
Istotne informacje
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
preparatu. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży
i matek karmiących. Zaleca się, aby w dziennej diecie w czasie
stosowania bogatej w błonnik NeOpuntia® przyjmować minimum
1 litr wody mineralnej.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywanie
Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny
dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Informacja alergiczna
Preparat nie zawiera glutenu, pszenicy, drożdży, soi, laktozy
i składników mlecznych.
Informacje dla wegetarian
Produkt Maxi Slim Fat Blocker nie zawiera składników pochodzenia
zwierzęcego.
Składniki
Opatentowana formuła sproszkowanych liści opuncji figowej Opuntia
ficus-indica (NeOpuntia®), inulina, substancje przeciwzbrylające (sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, karboksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu),
substancje glazurujące (hydroksypropylometyloceluloza, glicerol),
barwniki (dwutlenek tytanu, kompleksy miedziowe chlorofili
i chlorofilin).

UWAGI DODATKOWE
Podczas stosowania suplementu diety Maxi Slim Fat Blocker,
ze względu na wysoką zawartość błonnika zaleca się przyjmowanie 1-2
litra wody mineralnej dziennie (minimum 1 litr nie wliczając kawy,
herbaty, soków owocowych) oraz regularną aktywność fizyczną.
W okresie zażywania preparatów błonnikowych bardzo ważna jest
regularna aktywność fizyczna (przynajmniej raz w tygodniu),
w szczególności u osób prowadzących na co dzień siedzący tryb życia.
Pozwoli to na utrzymanie właściwej pracy przewodu pokarmowego
i uniknięcie zaparć.
Z uwagi na użycie w preparatach wyłącznie otoczek z barwników
naturalnego pochodzenia, w zależności od sposobu przechowywania,
może nastąpić zmiana barwy, co jest naturalnym procesem
i nie wpływa na jakość i skuteczność produktów.
NeOpuntia® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nexira. Formuła
NeOpuntia® oraz sposób jej otrzymywania są chronione międzynarodowym
patentem nr PCT/FR02/01254.

PREMIUM SUPPLEMENTS
Svenska Vitaminer Premium Supplements to zaawansowane, wieloskładnikowe suplementy diety najwyższej
jakości dla wymagających i świadomych konsumentów.
Unikalne receptury poszczególnych suplementów
i kuracji zostały dobrane w taki sposób, aby wpłynąć
kompleksowo i wielotorowo na procesy organizmu,
w których równowaga została zachwiana. Każdy suplement
oparty jest na opatentowanych składnikach z udokumentowanym działaniem popartym badaniami. Produkcja
oparta jest o surowce dostarczane tylko przez uznanych
światowych dostawców i w całości realizowana jest
w Szwecji w warunkach GMP (produkcja farmaceutyczna).
Wszystkie produkty są przyjazne dla wegetarian (nie
zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego),
nie zawierają GMO (nie zawierają składników z surowców
modyfikowanych genetycznie) i wykorzystują dostępne
surowce Bio. Trwałość i bezpieczne przechowywanie
suplementów zapewnia pakowanie w opatentowane trwałe
blistry PURELAY®, wykonane z polipropylenu do zastosowań farmaceutycznych i ochrony zdrowia.
Svenska Vitaminer Premium Supplements są przygotowane z myślą o skutecznym, łatwym i przyjemnym stosowaniu.
Tabletki i kapsułki są najmniejszych rozmiarów dla zastosowanych surowców, wszystkie produkty są powlekane dla
ułatwienia połykania oraz wyeliminowania nieprzyjemnego smaku czy zapachu. Z uwagi na podobny ergonomiczny kształt tabletek i ich rozmiar, wszystkie produkty
są zróżnicowane kolorystycznie dla uniknięcia pomyłki przy
stosowaniu kilku suplementów.
Svenska Vitaminer Premium Supplements to kompleksowe
podejście, jasna idea, proste zasady. Nie obiecujemy
cudownych efektów, bez żadnego zaangażowania naszych
klientów, bo same suplementy nie zastąpią drobnych
zmian w stylu życia, które najczęściej są konieczne do
realizacji założonych efektów. Zapewniamy wsparcie
specjalistów, najwyższej jakości suplementy i udostępniamy na stronie www.svenskavitaminer.pl porady,
materiały naukowe, badania, artykuły, a zarejestrowanym
wysyłamy newsletter.
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