
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Nome do Produto:
BioActivo® LipoExit Xtra

Forma:
60 ou 90 comprimidos, de cor amarela.

Componentes activos:
FibrePrecise (β-1.4-D-glucosamina e β-1.4-acetilglucosamina) 500 mg
Extracto de alcachofra 150 mg
Extracto da casca de citrinos  50 mg
Ascorbit (vitamina C)  20 mg
Levedura, cloreto de crómio (ChromoPrecise®)  25 μg

Ingredientes secundários:
Diluente: celulose microcristalina; antioxidante: ácido succínico; agente de revestimento: hidroxipropilmetilcelulose; antiaglo-
merante: dióxido de silício; agente de revestimento: talco; antioaglomerante: sais de magnésio de ácidos gordos; corante: 
dióxido de titânio;  estabilizante: polietilenoglicol; corante: riboflavina; aromatizante: aroma de limão.

Indicação:
BioActivo® LipoExit Xtra é uma mistura inovadora de FibrePrecise e Pectinas da casca de citrinos, com crómio, que contri-
bui para a manutenção de níveis normais de glucose no sangue, vitamina C que contribui para o metabolismo normal de 
produção de energia e com Alcachofra de alta qualidade que contribui para o controlo de peso.

Como tomar:
Tomar 2 comprimidos ao almoço e 2 comprimidos ao jantar, ou segundo indicação do médico.
Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, acompanhados de um grande copo de água.

Durante quanto tempo devo continuar a tomar o produto:
Após atingir os resultados desejados, é recomendável fazer uma manutenção com metade da dose: 1 comprimido ao almoço 
e 1 comprimido ao jantar.
BioActivo® LipoExit Xtra tem melhor efeito quando associado à prática de exercício físico regular e a uma alimentação 
equilibrada.

Tomar BioActivo® LipoExit Xtra com outros produtos:
BioActivo® LipoExit Xtra pode reduzir a absorção de vitaminas e medicamentos lipossolúveis, como por exemplo, a pílula 
contraceptiva ou medicamentos para o tratamento dos sintomas da menopausa. De forma a não comprometer a eficácia 
destes medicamentos, deve ser feito um intervalo de pelo menos 4 horas entre a toma destes medicamentos ou suplementos 
vitamínicos e o BioActivo® LipoExit Xtra.
BioActivo® LipoExit Xtra pode ser tomado em conjunto com qualquer outro produto da gama BioActivo®.

Atenção:
Se sofre de doença grave e toma algum medicamento, deverá consultar o seu médico antes de tomar BioActivo® LipoExit Xtra.
Não deve tomar BioActivo LipoExit Xtra em caso de doença inflamatória do tracto digestivo ou problemas digestivos graves 
(obstipação). FibrePrecise é obtido a partir do marisco. Apesar de estudos não demonstrarem resposta alérgica, recomenda-
-se precaução em pessoas com alergia ao marisco. Não recomendado no caso de problemas biliares como a obstrução 
biliar e pedra na vesícula.
Raramente se verificam efeitos indesejáveis se BioActivo LipoExit Xtra for tomado nas doses recomendadas. Em casos 
raros, podem ocorrer distúrbios gastrointestinais como enfartamento, gases, dor abdominal ou náuseas. Em casos isolados, 
podem ocorrer sintomas de obstipação em pessoas com estômago ou intestino sensíveis.
De forma a minimizar o risco de efeitos indesejáveis BioActivo LipoExit Xtra deve ser sempre tomado juntamente com ali-
mentos e com um grande copo de água.
Caso detecte efeitos indesejáveis não mencionados contacte a Pharma Nord Portugal (Telefone: 21 413 11 30 ou e-mail: 
portugal@pharmanord.com).

Gravidez/Aleitamento:
Não há estudos disponíveis sobre os efeitos do BioActivo LipoExit Xtra durante a gravidez e aleitamento, pelo que não se 
recomenda a utilização deste produto nestas fases, salvo por indicação médica.

Outras recomendações:
Não recomendado em caso de alergia ou hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes da formulação.
Não é recomendado a crianças com idade inferior a 12 anos.
Não exceder as doses recomendadas.
Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de 
um estilo de vida saudável.
Manter longe da vista e do alcance das crianças.
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.
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