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РУСКИ ФИТОЧАЈ ФИТОСЛИМ - Алфит 16
Потпомаже у регулацији телесне тежине - 30 брикета

Улога лековитог биља у терапији проблема 
везаних за поремећаје метаболичких
процеса одавно је веома добро позната. 
У свакодневном животу термин метаболизам 
се често  помиње у вези са болестима 
ендокриног система. Метаболизам као процес
има  много  шири знача ј .  Правилан  
метаболизам значи правилно одвијање свих 
важних процеса у организму. 
Последице метаболичких поремећаја могу 
бити различите. Једна од њих је прекомерна 
телесна тежина. 
Вишак телесне тежине није природно стање. 
Особе са вишком килограма аутоматски 
припадају ризичној групи и склоне су 
обољењима срца и крвних судова, зглобова, 
високог крвног притиска, дијабетеса, 
депресије. 

Нажалост,  стручњаци тврде да се у садашње 
време услед прекомерног стреса, конзумирања 
„брзе хране“ и газираних напитака, гојазност
проширила попут епидемије. 
Покушаји да се овај проблем реши разним 
дијетама за смањење телесне тежине често
се не завршавају успешно. Најчешће се 
телесна маса која се у почетку смањила
(обично као последица елиминисања вишка 
воде из организма) враћа у истој мери. Ова 
појава такође је у вези са чињеницом да се 
корекција телесне тежине у већини случајева 
односи на забрану употребе одређене врсте 
хране. Такав редукован начин исхране 
доводи до појаве константног осећаја 
глади, што представља снажан психолошки 
притисак. 

Редуковање исхране доводи до смањења 
уноса  незаменљивих хранљивих материја 
у  о р г а н и з а м  ( в и т а м и н а ,  м и к р о  и  
макроелемената), што доводи до опадања 
радне способности, ремети рад основних 
система и органа и за последицу може да 
има трајни поремећај метаболизма. 
Енергетске материје из хране се не искоришћавају 
на правилан начин и организам почиње да 
ствара масне наслаге у виду залиха.У циљу 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

постизања трајног решења неопходно је:   
1. регулисати поремећену равнотежу између 
    потрошње енергије  и количине енергије 
    која се уноси храном; 
2. формирати исправне навике у исхрани;
3. отклонити фактор стреса који настаје 
    услед редукције исхране.

За време коришћења фитокомплекса 
пожељно је увођење одговарајуће физичке 
активности. Препорука је да се једном недељно 
уведе «посни дан» када се конзумира 
само свеже воће и поврће, салате и 
језгричасти плодови (уколико не постоје 
здравствене препреке за употребу таквих
намирница), а осталим данима последњи 
оброк завршити до 18 часова, након  чега 
је дозвољен унос јогурта, воћа и поврћа. 
Препоручен је и дневни унос чисте негазиране 
воде по формули 30 мл на сваки килограм 
телесне тежине.
Фитокомплекс ФИТОСЛИМ пружа додатну 
помоћ организму у регулацији метаболичких 
процеса и врши одличну детоксикацију
органа чија је функција преоптерећена
метаболичким поремећајем, што је од 
посебног значаја код особа са прекомерном 
телесном тежином. 
 
Ефикасност фиточаја ФИТОСЛИМ, тестирана 
је у медицинском фитоцентару „Алфит“ под 
руководством др сци.  мед.  Сергеја  
Валеријевича Корепанова, онколога, 
професора Алтајског медицинског 
универзитета, аутора неколико монографија 
о ендемском лековитом биљу Алтаја и 
Русије. У састав фитокомплекса Фитослим 
улази претежно самоникло биље из 
сибирске и алтајске регије.

САСТАВ: семе лана, кора крушине, 
кукурузна свила, медвеђе грожђе, врбовица.
 
Н А Ч И Н  Д Е Л О В А Њ А  Р У С К О Г  
ФИТОЧАЈА ФИТОСЛИМ?
Фитокомплекс Фитослим поседује изразита
детоксикациона својства, побољшава рад 
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органа за варење, рад ендокриног система,
а синергетско деловање свих компонената 
показује добар учинак у смислу регулисања 
метаболичких процеса у широком смислу. 
Семе лана је изванредан детоксиканс, који 
делује одлично, чисти јетру и црева, смањује 
апсорпцију масти, побољшава стање крвних 
судова а уз све то поседује способност 
смањивања апетита и потребе за храном. 
Кора крушине чисти танко и дебело црево 
стимулишући рад истих, враћа функционалност 
цревном тракту. Делује као благ лаксатив, 
смањује апсорпцију масти у цревима. 
Кукурузна свила је изванредно средство 
регулације рада бубрега, отклања упалне 
процесе, делује као благ лаксатив, регулише 
задржавање воде у организму. Има благо 
диуретичко својство.  
Медвеђе грожђе испољава благо диуретско 
својство, чисти уринарни систем, бубреге 
као и желудачно-цревни тракт; има 
антиупално деловање и побољшава 
искоришћавање хранљивих материја у 
организму. 
Врбовица делује на убрзање и побољшање 
метаболизма масти у организму.

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ 
Н А М Е Њ Е Н  Р У С К И  Ф И Т О Ч А Ј  
ФИТОСЛИМ?

У медицинском фитоцентру Алфит, Барнаул, 
руски фиточај ФИТОСЛИМ се препоручује од 
стране лекара пацијентима који болују од:
- гојазности;
- булимије (повећаног апетита);
- потребе за чишћењем и детоксикацијом 
  организма;
- превентивно деловање у смислу појаве 
  поремећаја метаболизма. 
Фиточај ФИТОСЛИМ се може комбиновати 
са свим лековима и храном.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
ФИТОСЛИМ руски фиточај.
Нето количина 30 брикета (60 гр).

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ РУСКИ 
ФИТОЧАЈ ФИТОСЛИМ?

Начин припреме: 1-2 брикета прелити 
са 1 шољом вруће воде и оставити да 
одстоји 10-20 минута. Узимати 3 пута 
дневно пола сата пре јела, по потреби и 
чешће (током дана). Дужина коришћења 
се одређује индивидуално. Погодно за 
дужу употребу уз паузу од 7 дана на 
сваких 30 дана. 

НАПОМЕНЕ: Пре употребе производа 
пожељно је  употребити мању дозу 
(1/4 од препоручене), како би се уочиле 
могуће индивидуалне реакције. Производ 
није лек.
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ:
Контраиндикације нису забележене осим 
индивидуалне преосетљивости.

РОК ТРАЈАЊА: Три године од датума 
утиснутог на амбалажи.
НАЧИН ЧУВАЊА:  У оригиналном 
паковању на собној температури, изван 
домашаја деце. 

Производ је лабораторијски испитан.
На основу добијених резултата лабораторијског 
испитивања и стручног мишљења, у 
складу са Законом о безбедности хране, 
Законом о здравственој исправности животних 
намирница и предмета опште употребе и 
одговарајућим подзаконским актима, 
производ испуњава услове прописане наведеним 
законским актима и безбедан је за употребу.
ПОРЕКЛО ПРОИЗВОДА:
Произведено и увезено из Русије.
Произвођач: Фармацеутска фабрика Гален, 
ул. Матросова 13, Барнаул 656011, Руска 
Федерација.
Увозник и дистрибутер за Србију: 
РуЛек РБФ доо, Миријевски булевар 7ђ, 
Београд, Србија.
-----------------------------------------------------
Одрицање од одговорности: Овај документ намењен 
је само лицима одговарајуће стручне спреме из области 
медицине и/или фармације. Производ није лек. 
Производ није намењен за дијагностику и лечење. 
Не може да служи као замена разноврсној и 
уравнотежeној исхрани.

ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ


