MEDICAL

Appetite Reducer

XL-S Medical Appetite Reducer is a natural product for the management
of appetite, food cravings and compulsive eating habits. XL-S Medical
Appetite Reducer is made with Redusure™, a specialised high swelling
capacity fibre complex. Redusure™ is rich in water-soluble dietary fibres
that can swell up to 50 times its original size. Clinical studies have shown
that Redusure™ controls appetite and hunger-pangs by promoting a
pleasant feeling of satiety. Redusure™ exerts its effects through
mechanisms that are defined by satiety (fullness), hunger and appetite.
XL-S Medical Appetite Reducer is an effective appetite management
tool for weight control when used in conjunction with a healthy diet and
appropriate physical activity.
XL-S Medical Appetite Reducer is a certified medical device product
with safety and efficacy assessed under the Medical Device Directive
93/42/EEC.

Achieving your own desired weight with XL-S Medical Appetite Reducer
General Precautions:
• Not recommended for children under 18 years of age.
• Do not take XL-S Medical Appetite Reducer during pregnancy or
whilst breastfeeding, or if your BMI (Body Mass Index) is below 18.5. It is
recommended that you calculate your BMI before and during use.
• XL-S Medical Appetite Reducer must be taken as a whole capsule
with a full glass of water (approximately 250ml). Do not open the
capsule and avoid taking it in powder form.
• Please consult your healthcare professional before taking XL-S
Medical Appetite Reducer
-if you are diabetic, as XL-S Medical Appetite Reducer may flatten
plasma glucose levels that consequently reduce insulin secretion.
Diabetic patients may have to adjust their daily anti-diabetic treatment
to avoid hypoglycemic attacks
-if you are taking any cholesterol-lowering medication
-if any medical condition exists
• It is recommended to take other medications at least one hour before,
or four hours after taking XL-S Medical Appetite Reducer. Adjust
dosage with reference to healthcare professional.
Note: In accordance with Medical Device Directive 93/42/EEC, a rest
period of 3-5 days is recommended after every 30 days of consumption of this Class IIa Medical Device product.

Mechanisms of Action
Promotes satiety
XL-S Medical Appetite Reducer swells up in the stomach like a balloon
and also forms a thick, indigestible gel that slows down digestion, which
promotes a pleasant feeling of satiety.
Controls appetite and hunger-pangs
XL-S Medical Appetite Reducer leads to a flattened as well as a
prolonged blood glucose response after a meal and prevents the sudden
surge of plasma insulin levels, which leads to reduced hunger-pangs, food
cravings and satiety.
XL-S Medical Appetite Reducer Composition:
Each capsule contains 500mg of Redusure™
Ingredients: Specialised high swelling capacity fibre complex of plant
origin and magnesium stearate.
XL-S Medical Appetite Reducer has a well-established safety profile and
has no known harmful side effects. XL-S Medical Appetite Reducer does
not contain any ingredient of animal origin and has no added artificial
colourings, flavourings, salt or preservatives.
Directions for Use:
• Take two (2) to three (3) capsules, 30 minutes before main meals (two
(2) to three (3) meals/day) with a full glass of water (approximately
250ml)
• Do not exceed nine (9) capsules daily

Storage:

Basic Hunger/Satiety Scale
To use this scale, rate your hunger level before you eat and again when
you have finished eating. If you do this each time you eat, you will become
more familiar with your eating patterns.
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XL-S Medical Appetite Reducer is a BMIsmart® product
What is BMIsmart®?
BMIsmart® is a comprehensive range of innovative weight management
products tailored to help individuals achieve their own desired weight
with a healthy Body Mass Index (BMI). These products are designed to
complement your lifestyle to help you become a healthy eater, as healthy
eating is the foundation of weight management.
With the help of these products you will be able to reduce the absorption
of calories, manage appetite or stimulate metabolism while you enjoy
your meal. Healthy eating becomes easy with BMIsmart®.
How to be BMIsmart®?
When you...
• Enjoy fat-rich meals / Want to reduce fat calorie intake
BMIsmart® Solution: XL-S Medical Fat Binder
• Enjoy energy-rich meals / Want to reduce carb calorie intake
BMIsmart® Solution: XL-S Medical Carb Blocker
• Constantly snack in-between meals / Want to manage excessive appetite
BMIsmart® Solution: XL-S Medical Appetite Reducer
BMIsmart® products are natural, scientifically developed, with safety and
efficacy independently assessed. For more information on weight
management and how to live a healthier and balanced life, please visit
www.XLSmedical.com.

• Keep out of reach of children
• Store in a cool dry place
• Expiry Date: see packaging and blister
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Whilst taking XL-S Medical Appetite Reducer is an important step to
managing your weight, it is best viewed as part of an overall weight
management plan. Effective weight management requires long-term
commitment and a healthy lifestyle.
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For more information on weight management and how to live a
healthier and balanced life, please visit www.XLSmedical.com.
Manufacturer: InQpharm Europe Ltd. Waldseeweg 6, 13467 Berlin,
Germany.
Distributed by: Chefaro Nederland bv, Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, The
Netherlands.
www. redusure.com
Last revised July 2010

Indication:
1. You feel so hungry and want to order everything from the menu.
2. A little hungry. You can wait to eat, but you know you will be getting hungrier soon.
3. Neutral. Not hungry. Not full.
4. No longer hungry, you sense food in your belly, but you could definitely eat more.
5. Hunger is definitely gone. Stop here and you may not feel hungry again
for 3 to 4 hours.
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XL-S Medical Eetlust-remmer is een natuurlijk product om de eetlust,
eetzucht en gedwongen eetgewoonten te beheersen. XL-S Medical
Eetlust-remmer is gemaakt met Redusure™, een speciaal vezelcomplex
met een grote zwelcapaciteit. Redusure™ bevat in water oplosbare
voedingsvezels die tot 50 keer hun oorspronkelijke grootte kunnen
opzwellen. Klinische onderzoeken hebben uitgewezen dat Redusure™ de
eetlust en het hongergevoel onder controle houdt door een aangenaam
gevoel van verzadiging te bevorderen. Redusure™ haalt zijn werking uit
mechanismen die bepaald worden door verzadiging (een vol gevoel),
honger en eetlust.
XL-S Medical Eetlust-remmer is een doeltreffend hulpmiddel om de
eetlust te beheersen en het gewicht onder controle te houden wanneer
het gebruikt wordt in combinatie met een gezond dieet en voldoende
lichaamsbeweging.
XL-S Medical Eetlust-remmer is een gecertificeerd medisch hulpmiddel
waarvan de veiligheid en doeltreffendheid bepaald werden onder
richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
Werkingsmechanismen
Bevordert verzadiging
XL-S Medical Eetlust-remmer zwelt in de maag op als een ballon en
vormt een dikke, onverteerbare gel die de spijsvertering vertraagt.
Daardoor wordt een aangenaam gevoel van verzadiging bevorderd.
Houdt de eetlust en het hongergevoel onder controle
XL-S Medical Eetlust-remmer leidt tot een vlakkere en verlengde
bloedglucosereactie na een maaltijd en voorkomt de plotselinge stijging
van de insulineconcentratie in het plasma, wat leidt tot minder
hongergevoel, minder eetzucht en verzadiging.
Samenstelling XL-S Medical Eetlust-remmer:
Elke capsule bevat 500mg Redusure™
Ingrediënten: speciaal plantaardig vezelcomplex met een grote
zwelcapaciteit en magnesiumstearaat.
XL-S Medical Eetlust-remmer heeft een erkend veiligheidsprofiel en
geen bekende schadelijke bijwerkingen. XL-S Medical Eetlust-remmer
bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong en heeft geen
toegevoegde kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen, zout of
bewaarmiddelen.
Gebruiksaanwijzing:
• Neem twee(2) tot drie(3) capsules in, een half uur voor de
hoofdmaaltijden (twee (2) tot drie (3) maaltijden per dag) met een vol
glas water (ongeveer 250 ml).
• Neem niet meer dan negen (9) capsules per dag in.

Algemene voorzorgsmaatregelen:
• Niet aanbevolen voor kinderen onder de 18 jaar.
• Neem XL-S Medical Eetlust-remmer niet in tijdens de zwangerschap,
wanneer u borstvoeding geeft of als uw BMI (Body Mass Index) lager is
dan 18,5. Het is aanbevolen dat u uw BMI voor en tijdens het gebruik
berekent.
• XL-S Medical Eetlust-remmer moet als een volledige capsule met
een vol glas water (ongeveer 250 ml) worden ingenomen. Open de
capsule niet en vermijd om het in poedervorm in te nemen.
• Raadpleeg uw arts alvorens XL-S Medical Eetlust-remmer in te
nemen
-Als u aan suikerziekte lijdt, aangezien XL-S Medical Eetlust-remmer
de plasmaglucosespiegel kan afvlakken, waardoor de insulineafscheiding verlaagt. Het is mogelijk dat diabetici hun antidiabeticumbehandeling moeten aanpassen om hypoglycemieaanvallen te voorkomen.
-Als u cholesterolverlagende medicatie inneemt.
-Als u aan een medische aandoening lijdt.
• Het is aanbevolen andere medicatie minstens één uur voor of vier uur
na XL-S Medical Eetlust-remmer in te nemen. Pas de dosis aan op
aanbeveling van een arts.
Opmerking: Overeenkomstig richtlijn 93/42/EEG betreffende
Medische Hulpmiddelen wordt na 30 dagen consumptie van een
medisch hulpmiddel van klasse IIa een rustperiode van 3-5 dagen
aanbevolen.
Bewaren:
• Buiten het bereik van kinderen houden
• Op een koele, droge plaats bewaren
• Vervaldatum: zie verpakking en blisterverpakking
Basisschaal honger/verzadiging
Bepaal uw hongerniveau voor u eet en opnieuw na het eten volgens deze
schaal. Als u dit doet telkens als u eet, raakt u meer vertrouwd met uw
voedingspatroon.
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Indicatie:
1. 1.U heeft zeer veel honger en wilt alles op het menu bestellen
2. 1.Een beetje honger. U kunt nog wachten met eten, maar u zult weldra meer honger krijgen
3. 1.Neutraal. Geen honger. Geen vol gevoel.
4. 1.Geen honger meer. U voelt eten in uw maag zitten, maar u kunt zeker nog meer eten.
5. U heeft zeker geen honger meer. Als u nu stopt, heeft u waarschijnlijk 3 tot 4 uur
geen honger meer.
Source: Sports Nutrition, University of lillinois, 1998

Uw gewenste gewicht bereiken met XL-S Medical Eetlust-remmer
Hoewel XL-S Medical Eetlust-remmer een belangrijke stap is om uw
gewicht te beheersen, ziet u het gebruik het beste als onderdeel van een
algemeen gewichtsbeheersingsprogramma. Doeltreffende gewichtsbeheersing vereist een langdurige toewijding en een gezonde levensstijl.
XL-S Medical Eetlust-remmer is een product van BMIsmart®
Wat is BMIsmart®?
BMIsmart® is een uitgebreide reeks van innovatieve gewichtsbeheersingsproducten, die op maat gemaakt zijn om individuen te helpen hun
gewenste gewicht te bereiken met een gezonde Body Mass Index (BMI).
Deze producten zijn ontworpen om uw levensstijl aan te vullen zodat u
een gezonde eter kunt worden. Want gezond eten is de basis van
gewichtsbeheersing.
Met de hulp van deze producten kunt u de calorie-inname beperken, uw
eetlust beheersen of de stofwisseling stimuleren terwijl u geniet van uw
maaltijd. Gezond eten wordt gemakkelijk met BMIsmart®..
Hoe slim omgaan met BMIsmart®?
Als u...
• Vetrijke maaltijden eet / De inname van vetcalorieën wilt beperken
BMIsmart® Oplossing: XL-S Medical Vetbinder + vitamines
• Energierijke maaltijden eet / De inname van koolhydraatcalorieen wilt
beperken
BMIsmart® Oplossing: XL-S Medical Koolhydratenblokker
• Voortdurend tussendoortjes eet tussen maaltijden / Een overmatige
eetlust wilt beheersen
BMIsmart® Oplossing: XL-S Medical Eetlust-remmer
Producten van BMIsmart® zijn natuurlijk, wetenschappelijk ontwikkeld en
de veiligheid en doeltreffendheid ervan zijn onafhankelijk vastgesteld.
Ga naar www.XLSmedical.com voor meer informatie over gewichtsbeheersing en hoe u een gezonder en evenwichtiger leven kunt leiden.
Fabrikant: InQpharm Europe Ltd. Waldseeweg 6, 13467 Berlijn,
Duitsland
Gedistribueerd door Chefaro Nederland bv, Keileweg 8, 3029 BS,
Rotterdam
Consumentenservice
Voor vragen over dit product kunt u contact opnemen met onze
Consumentenservice. Telefoonnummer: 010 – 22 11 007
Bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur.
www.redusure.com
Recentste herziening juli 2010.
Redusure en BMIsmart zijn handelsmerken van de InQpharm groep
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