
• Diminui a tensão abdominal
• Reduz o perímetro abdominal
• Alivia os sintomas abdominais relacionados

com a presença de gás abdominal
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Conselhos gerais:
Leia atentamente as instruções de uso antes de usar 
Obesimed® FIT, mesmo se já tiver utilizado este dispositivo 
médico antes. As informações podem ter sido alteradas de 
acordo com novas pesquisas e informações desde que 
abriu a sua última embalagem.
Este dispositivo médico pode ser obtido sem receita 
médica. Apesar disso, tenha sempre atenção ao utilizar 
Obesimed® FIT de modo a obter o melhor resultado. Guarde 
estas instruções de uso caso necessite de as consultar 
novamente. 

Utilização:
Obesimed® FIT é um dispositivo médico destinado a reduzir 
a circunferência do abdómen e a tensão abdominal.
Obesimed® FIT trata distúrbios gastrointestinais causados 
por presença de gás abdominal. 

Dosagem e uso:
As cápsulas de Obesimed® FIT devem ser tomadas por via 
oral. A dose recomendada para adultos e crianças a partir 
de 12 anos é de 1 cápsula 2 a 3 vezes por dia durante um 
período de 2 a 4 semanas. A cápsula deve ser tomada com 
alimentos ou após as refeições. A cápsula deve ser engolida 
inteira com um grande copo de água (200ml). Não exceda a 
dose diária recomendada.

Duração:
Não use Obesimed® FIT durante mais de 30 dias seguidos, 
durante um único período de tratamento. O tratamento pode 
ser retomado após 4 dias.

Como funciona:
Os ingredientes ativos são uma argila mineral natural 
(silicato de magnésio e alumínio) e simeticone. Estes 
ingredientes não são absorvidos pelos intestinos. A argila 
mineral natural absorve toxinas, bactérias e rotavírus, 
impedindo-os de aderir às membranas intestinais. O 
simeticone possibilita que as bolhas de gás no estômago e 
nos intestinos se combinem mais facilmente, permitindo 
uma passagem mais facilitada do gás.

Efeitos colaterais:
Sintomas digestivos, como dor abdominal, diarreia, prisão 
de ventre, náuseas e dispepsia podem ocorrer em caso de 
sobredosagem.

Uso durante a gravidez e /ou amamentação:
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de usar este 
produto se estiver grávida ou a amamentar.  

         Advertências:
• Não mastigue ou morda as cápsulas. As cápsulas não se 

devem dissolver na boca;
• Manter fora do alcance das crianças;
• Se tiver alguma reação alérgica, pare de tomar este 

produto;
• Não recomendado para crianças com menos de 12 anos;
• Não tome Obesimed® FIT se for hipersensível ou alérgico 

a qualquer um dos ingredientes;
• Obesimed® FIT não deve ser tomado em simultâneo com 

nenhum medicamento. 

Composição:
Bentonita, Simeticone 50%, Hidroxipropilmetilcelulose, 
Ácido esteárico, Dióxido de silício, Dióxido de titânio e Óleo 
de sementes de girassol (Helianthus annuus L.)

Conteúdo:
30 cápsulas

Condições de armazenamento:
Conservar na embalagem original à 
temperatura ambiente (5-25 °C) em local seco, 
ao abrigo da luz e fora do alcance das crianças.

Data de validade:
Não use as cápsulas de Obesimed® FIT após a data 
indicada na embalagem imediatamente a seguir à 
menção: “não usar após:”.

Dispositivo Médico:
As cápsulas de Obesimed® FIT são um dispositivo médico 
de classe IIa de acordo com a Diretiva Europeia 93/42/CEE.
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