
Lipomax Plus 64 Cápsulas 

 

Apresentação:  

- Lipomax Plus comprimido  

- Lipomax Plus bula : este medicamento vem acompanhado de uma bula, sua 

leitura é fundamental para a compreensão das ações deste fármaco. 

- Lipomax Plus Cápsula : 64 Cápsulas 

  

Lipomax Plus fórmula e substância Ativa: 

Fibras de polissacarídeo e vitamina C. 

  

Qual o objetivo de Lipomax Plus - Lipomax Plus funciona ? 

Lipomax Plus foi criado para auxiliar o organismo a absorver menos gordura e 

colesterol.  

Para que esse objetivo seja alcançado, é muito importante que o consumo de 

Lipomax seja feito em associação a uma dieta hipocalórica. 

  

Lipomax Plus é bom ? 

A fibra polissacarídeo de Lipomax tem como principal função atuar sobre o 

metabolismo da absorção de gorduras dos alimentos ingeridos. Além disso A 

fibra polissacarídeo de Lipomax é indicado para reduzir os níveis de colesterol 

no sangue. 

  

A fibra que o Lipomax fornece é derivada do polissacarídeo quitina, que é 

encontrada no exoesqueleto dos crustáceos. 

  

Quando Lipomax é ingerido com água, sua fibra polissacarídea se transforma 

em um gel que capturagorduras presentes nos alimentos e impede que elas 

sejam absorvidas pelo organismo. Psua vez, a vitamina C de Lipomax, 

potencializa os efeitos da Fibra Polissacarídeo, melhorando ainda mais a 

absorção das células gordurosas. 

  

Contraindicação Lipomax: 

Lipomax é contra-indicado a gestantes, lactantes e crianças de até 3 anos de 

idade. O uso de lipomax só poderá ser feito sob orientação médica ou do 

nutricionista. 

  

Lipomax Plus como tomar ? 



Tome Lipomax três vezes ao dia, 2 cápsulas antes de cada refeição. 2 cápsulas 

antes do café da manhã, 2 cápsulas antes do almço e 2 cápsulas antes do 

jantar.  

  

Observação sobre Lipomax : 

O Lipomax absorve apenasgorduras, ou seja, ele não atua de maneira nenhuma 

sobremolêculas de açúcares e proteínas. Sendo assim, para que Lipomax 

alcance o melhresultado possível, é importante ficar atento para que não seja 

ingerido mais alimentos calóricos e ricos em açucares em substituição das 

calorias das gorduras. 

 


