Ultra PerfectSlim Max® contém cápsulas de gelatina mole com extrato seco de feijão, óleo de
borragem, capsaicina e ácido linoleico conjugado (T10,C12 & C9,T11), sob a forma de ácidos
gordos de fácil absorção.

A quem se destina?
Ultra Perfectslim Max® Cápsulas softgel está indicado para pessoas em dieta, que se
preocupam em manter a silhueta e um peso saudável, bem como uma boa aparência da
pele.

Quando usar?
Ultra Perfectslim Max® ajuda a reduzir e a controlar o peso, e regula os processos que
ocorrem na pele. Além disso, protege o organismo da influência nociva dos radicais
livres. Não é um estimulante ou um supressor de apetite e não causa efeito no ritmo
cardíaco, no cérebro nem provoca perda de sono.
Ultra Perfectslim Max® ajuda a reduzir e a controlar o peso, e regula os processos que
ocorrem na pele. Além disso, protege o organismo da influência nociva dos radicais
livres. Não é um estimulante ou um supressor de apetite e não causa efeito no ritmo
cardíaco, no cérebro nem provoca perda de sono.
Os mecanismos de acção do Ultra Perfectslim Max® para a redução da gordura
corporal, são os seguintes:




Diminuição da gordura absorvida e acumulada, após as refeições, por inibição
da lipoproteína lipase.
Aumento da taxa de utilização da gordura corporal.
Diminuição do número total de células gordas existentes no corpo.

Com Ultra Perfectslim Max®, obtenha resultados visíveis e comprovados
cientificamente na redução da celulite instalada e na diminuição do volume, medidas e
espessura dos tecidos adiposos de coxas e ancas.

Composição
Ingrediente Activo

DDR
1 Cápsulas

DDR*
2 Cápsulas

Ácido Linoleico Conjugado (CLA) +80%

625 mg

1.250 mg

Extracto seco de feijão

200 mg

400 mg

Óleo de borragem

200 mg

400 mg

Capsaicina

1,5 mg

3,0 mg

*DDR – Dose diária recomendada

Apresentação
30 Cápsulas Softgel.

Saber mais
O que é o CLA?
O CLA (Ácido Linoleico Conjugado) é um ácido gordo polinsaturado, que existe
naturalmente na carne de ruminantes (vacas, ovelhas, etc.) e nos produtos lácteos
derivados destes. O CLA é uma parte natural da nossa alimentação, que se desenvolve
em pastagens de gado através de um processo onde o ácido linoleico da erva se
transforma em CLA. Uma das melhores fontes de CLA é o bife de vaca e os produtos
derivados como leite, queijo e iogurte. O CLA é um aditivo alimentar com certificação
GRAS (Generally Recognized as Safe). Suplemento alimentar: Os suplementos
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação equilibrada
e variada.
O que são ácidos gordos livres?
Na alimentação, a gordura surge em forma de triglicéridos, que precisam de ser
transformados em ácidos gordos “livres” antes do sistema digestivo os poder absorver.
Este processo apenas é possível devido à acção de uma enzima digestiva designada de
lipase. BioActivo CLA Forte contém ácido linoleico conjugado, em forma de ácidos
gordos livres que já foram transformados e estão prontos a ser usados. A vantagem deste
tipo de ácidos gordos é o facto de poderem ser absorvidos directamente, mesmo por
pessoas com absorção de lípidos reduzida.
O Extrato Seco de Feijão reduz a decomposição de hidratos de carbono complexos,
como o amido, em açúcares simples, diminuindo assim a sua absorção. Isto evita que os

hidratos de carbono em excesso sejam convertidos em gordura, e se acumulem no tecido
adiposo. Simultaneamente, ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue,
prevenindo alterações repentinas nos níveis de glicose.
O que é o Óleo de Borragem?
É rico em ácidos gordos insaturados. O ácido Gama Linoleico, ingrediente presente no
óleo de borragem, regula o metabolismo e ajuda a purificar o organismo de substâncias
nocivas. Os ingredientes do óleo de borragem desempenham um papel importante na
manutenção da pele, uma vez que previnem o seu envelhecimento e aumentam a sua
elasticidade e hidratação. Promove o fortalecimento da barreira da pele evitando a perda
trans-epidérmica de água, contribuindo para uma hidratação e flexibilidade adequadas.
Quais os benefícios da Capsaicina?
Aumenta a termogénese, ou seja aumenta a libertação de calor que resulta da
transformação das calorias em energia, o que por sua vez vai acelerar o metabolismo.
Através deste mecanismo a Capsaicina vai potenciar a redução da gordura corporal e o
controlo do peso.

Instruções
Tomar uma cápsula softgel duas vezes ao dia, uma ao pequeno-almoço e outra à tarde,
no mínimo entre 8 a 12 semanas. Durante o período de utilização Ultra Perfectslim
Max® recomenda-se o aumento da atividade física e a redução do consumo de calorias.
Beba 1,5 a 2 Litros de água por dia. A sua utilização pode ser prolongada ou repetida
durante o ano.
Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime
alimentar variado e equilibrado, nem de um estilo de vida saudável.
Ter um estilo de vida saudável e uma alimentação equilibrada é importante para manter
uma boa saúde.
Mulheres grávidas e crianças com menos de 12 anos devem apenas utilizar Ultra
Perfectslim Max® com acompanhamento médico.

