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ФИТОСЛИМ КАПСУЛЕ - 90 капсула
Регулисање телесне тежине и детоксикација
организма
Фитослим капсуле су биолошки активан додатак
исхрани који има способност да на природан
начин активира метаболизам. У саставу Фитослим
капсула се налазе 100% природне компоненте
које подстичу процес детоксикације и ослобађања
организма од повећане количине наслага и
токсина у цревима како би се обезбедило лакше
постизање витке и здраве фигуре. Лековито биље
из Фитослим капсула повећава ферментну активност
јетре и на тај начин доприноси бољој липидној
размени.
У свакодневном животу термин метаболизам се
често помиње у вези са болестима ендокриног
система. Последице метаболичких поремећаја
могу бити различите. Једна од њих је прекомерна
телесна тежина.
Нажалост, стручњаци тврде да се у садашње
време услед учесталог стреса, конзумирања
брзе хране и газираних напитака гојазност
проширила попут епидемије. Покушаји да се овај
проблем реши ригорозним дијетама и магичним
средствима често се не завршавају успешно.
Најчешће се догоди да се телесна маса која се у
почетку смањила (обично као последица
избацивања вишка воде из организма) враћа
истом мером. 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 факторе стреса који настају услед
редукције исхране.
САСТАВ: Спрашена гљива агарикус, изданци
планинске бруснице, кукурузна свила, плод
пасдрена, златни звинчац, спрашена гљива чага.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА ФИТОСЛИМ
КАПСУЛА:
Агарикус (Laricifomes officinalis) је медицинска
гљива која садржи велику количину корисних
смоластих једињења, висок саржај органских
киселина, минерала и витамина. Кључни састојак
ове гљиве је агарицинска киселина. У Русији
Агарикус сматрају важним природним средством
које се користи у свим случајевима поремећаја
метаболизма, смањивања токсикоза различите
етиологије и нормализације рада јетре. Научници
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су потврдили да ова супстанца такође помаже и
код чишћења лимфотока. Правилан рад
унутрашњих органа и нормализација ферментне
активности доводи до правилног метаболизма
масти, што непосредно утиче и на регулацију
телесне тежине.
Изданци планинске бруснице (Vaccinium vitisidaea) се најчешће користе као моћни антисептик
уринарног тракта због присутства арбутина.
Поседују диуретичко, антисептичко и
антиинфламаторно дејство. Врло важну функцију
у Фитослим комплексу обављају зато што имају
способност да побољшају рад бубрега и покрећу
процесе детоксикације у организму.
Кукурузна свила (Zea mays) поседује добро
позната детоксикациона својства. Кукурузна свила
је препозната у савременој медицини као средство
активације метаболизма, такође изванредно регулише
рад бубрега чиме на благ и природан начин
умањује отеченост.
Плод пасдрена (Rhamnus catharticus) садржи
једињења која својим деловањем поспешују
перисталтику црева , а такође показују
антибактеријско и амтифунгицидно деловање.
Због наведених особина се врло често користи
код хроничних опстипација и регулисања
метаболизма чиме повољно утиче на цревну флору.
Златни звинчац (Bupleurum aureum) је биљка
која садржи сапонине, флавоноиде, етарско уље,
витамине А, C, танине као и многа друга корисна
једињења. Његово основно дејство је хепатопротективно
тј. користи се за лечење јетре, мења састав жучи
и повећава концентрацију корисних материја у њој.
Чага (Inonotus obliquus) Научници повезују
терапеутска својства чаге са веома широким
спектром биолошки активних компоненти које
настају интензивном интеракцијом брезе и гљиве.
Чага корисна својства испољава својим
антитуморским деловањем, нормализацијом цревне
флоре чиме олакашава бољу апсорбцију хране
одржавајући хормонски систем гастроинтестиналног
тракта у нормалном стању. Поспешује
епителизацију коже и слузокоже, помаже у лечењу
ерозивног гастритиса желуца, пептички улкус
дуоденума и желуца. Активира метаболизам
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целог организма захваљујући чему повољно
утиче на регулацију телесне тежине. Изузетно је
корисна у решавању многих метаболичких и
гастроинтестиналних проблема.
КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ СУ
НАМЕЊЕНЕ ФИТОСЛИМ КАПСУЛЕ?
У медицинском фитоцентру Алфит, из Барнаула,
према научним сазнањима и студијама, применом
у пракси, капсуле ФИТОСЛИМ се препоручују
од стране лекара у случајевима:
- гојазности;
- потребе за чишћењем и детоксикацијом
организма;
- опстипације;
- поремећаја рада ендокриног система (инсулинска
резистенција);
- метаболичких синдрома;
- потребе за чишћењем лимфотока;
- активације ферментне активности јетре;
- псоријазе.
ФИТОСЛИМ КАПСУЛЕ могу да се комбинују
са осталим лековитим биљем, чајевима и
лековима.
Погодно за континуирану употребу.
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
ФИТОСЛИМ, капсуле.
Нето количина: 90 капсула (55,44 гр).

КАКО СЕ ПРАВИЛНО КОРИСТЕ
ФИТОСЛИМ КАПСУЛЕ?
Начин употребе: по 2 капсулe 3 пута дневно
пре јела. Препоручена дужина терапије
минимум два месеца.
Препорука руског произвођача:
Препоручен начин употребе од стране надлежних
институција РС може се разликовати од
препорученог начина употребе од стране руског
произвођача где се доза наводи као индивидуална,
у зависности од потребе пацијента, пола, узраста,
телесне тежине и здравствене кондиције.
За минимални период коришћења, препоручује
се примена овог фитокомплекса у трајању од 3
месеца, неколико пута годишње. Период употребе
се може продужити неограничено, уколико
постоји потреба.
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НАПОМЕНЕ: Пре коришћења производа пожељно
је употребити мању дозу како би се уочиле могуће
индивидуалне реакције.
Пре употребе пожељно је консултовати се са
лекаром или фармацеутом. Производ није лек.
Додаци исхрани се не могу користити као замена
за уравнотежену и разноврсну исхрану.
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ: Контраиндикације
нису забележене осим индивидуалне преосетљивости.
УПОЗОРЕЊА: Пре употребе, трудницама и
дојиљама потребна је консултација са лекаром.
РОК ТАЈАЊА: Tри године од датума означеног
на амбалажи.
НАЧИН ЧУВАЊА: Производ чувати затворен,
у оригиналном паковању на сувом и тамном месту,
на температури не већој од 25°C, изван домашаја
деце.
ИСПИТИВАЊЕ: Производ је лабораторијски
испитан. На основу добијених резултата
лабораторијског испитивања Института за јавно
здравље Републике Србије и стручног мишљења
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
у складу са Законом о безбедности хране, Закона
о санитарном надзору, Правилника о здравственој
исправности дијететских производа и одговарајућим
подзаконским актима, производ испуњава услове
прописане наведеним законским прописима. У
складу са законским прописима Републике Србије,
на паковању производа су означене информације
намењене крајњем кориснику наведене од стране
Фармацеутског факултета у Београду.
Употребу ФИТОСЛИМ капсула је одобрило
Министарство здравља Републике Србије као
додатак исхрани, решењем бр. 20349/2022 од
10.02.2022. године.
ПОРЕКЛО ПРОИЗВОДА:
Произведено и увезено из Русије.
Произвођач: Фармацеутска фабрика Гален,
Матросова 13, Барнаул 656011, Русија.
Увозник и дистрибутер за Србију:
РуЛек РБФ доо, Миријевски булевар 7 ђ,
Београд, Србија.
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