
 
 
 

FICHA TECNICA DE FORTISLIM VENTRE PLANO E DESTRUIDOR DE GORDURAS 

Este documento resume a ficha técnica original de 

Fortislim, nas apresentações Ventre Plat e Brûle Graisses 

em versão traduzida para linguagem Portuguesa. 

Nome comercial: FORTISLIM® VENTRE PLAT 

(embalagem cor de laranja) e FORTISLIM® BRÛLE 

GRAISSES (embalagem verde). 

Fabricado em: França 

Fabricante: Laboratórios Larune, Paris 

Apresentação:  

Embalagens com 60 capsulas de origem vegetal. 

Composição: FORTISLIM® VENTRE PLAT (embalagem 

cor de laranja) 

Argila Verde: 

Atua na purificação do organismo. 

É necessário desintoxicar o organismo para estabilizar o 

PH, sem o qual o processo de emagrecimento não se 

inicia. 

Enquanto o organismo está intoxicado com toxinas, 

metais pesados, gorduras e açucares, necessita de mais 

energia. Essa energia está normalmente transformada em 

gordura entre órgãos. Quanto mais intoxicado, mais 

energia/ gordura armazena entre os órgãos.  

Alga Laminaria:  

Ativador do metabolismo. 

É muito importante ativar o metabolismo de forma 

sistemática e correta, pois os descontrolos 

metabólicos interferem com a produção das enzimas 

responsáveis pela Serotonina  

Ananas Tige: 

Contém bromelina, enzima proteolítica (isto é, capaz de 

degradar proteína) que tem propriedades anti edematosas 

e anti-inflamatórios, comum em pessoas com excesso de 

massa corporal, no ventre e abdómen.Tem relevada 

importância contra a celulite. 

Erva doce: 

É responsável pelo emagrecimento, e cada vez mais é 

utilizada em dietas e suplementos alimentares (chás ou 

cápsulas) na medida em que promove melhores 

digestões e reduz o apetite. A erva-doce auxilia na perda 

de peso devido ao seu efeito. Estudos mostraram que é 

útil para diminuir as cólicas em lactantes.  

Acalma o sistema digestivo como um todo e auxilia na 

absorção de nutrientes. Tem efeitos diuréticos no corpo, o 

que pode aliviar o inchaço e eliminar o peso da água no 

organismo. 

Magnésio: 

A deficiência de magnésio é uma das causas da 

obesidade, na medida em que contribui para a agitação 

inflamatória e oxidativa, fatores que estão 

correlacionados. 

O magnésio auxilia as vitaminas e minerais a entrarem 

nas células, influenciando a nutrição de forma eficiente. 

Se o corpo não recebe a nutrição suficiente, necessita de 

mais alimentos, causando fome até que se ingira os 

nutrientes necessários. 

Auxilia na manutenção e entrada de nutrientes nas 

células, o magnésio pode ajudar reduzir a quantidade de 

comida por refeição. 

Vitamina PP 

Age no metabolismo das proteínas, gorduras e açúcares. 

A vitamina PP é assimilada no intestino e é a única 

vitamina hidrossolúvel que o corpo sintetiza.  

Ajuda na Digestão: Importante na produção de ácido 

clorídrico, motivo pelo qual ela facilita o processo 

digestivo. A vitamina PP ativa as enzimas que facilitam as 

reações químicas no processo digestivo. 

Redução do colesterol: A vitamina PP é uma forte aliada 

para o tratamento do colesterol alto. Ajuda a aumentar o 

bom colesterol (HDL) e a reduzir o mau colesterol (LDL). 

É necessário que a vitamina PP seja consumida em altas 

dosagens. 

Dose diária recomendada: 1 a 2 capsulas por dia, ou 

com a aconselhamento e supervisão até 4 capsulas por 

dia. 

Autoridade de saúde notificada: EFSA European Food 

Safety Agency 

Modo de utilização:  

1 Capsula antes do jantar, ou 2 capsulas (1 antes do 

almoço e 1 antes do jantar) Dosagens superiores 

carecem de aconselhamento. 
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Composição: FORTISLIM® BRÛLE GRAISSES 

(embalagem cor verde) 

Nopal 

Nopal é um saudável tipo de cacto que tem vindo a 

surpreender a classe médica e científica devido aos 

imensos benefícios à saúde. É notória a capacidade 

nomeadamente: 

 Ajudar na perda de peso; 

 Prevenir o cancro; 

 Melhorar a saúde da pele; 

 Proteger a saúde do coração; 

 Regular e melhorar a digestão; 

 Estimular o sistema imunológico; 

 Otimizar a atividade metabólica; 

 Contribui para o fortalecimento dos ossos; 

 Reduz a inflamação da celulite por todo o corpo. 

Nopal na digestão: O Nopal é uma espécie de cacto 

muito fibroso. As fibras dietéticas são essenciais para o 

sistema digestivo, adicionando grandes quantidades de 

evacuações tornando-as mais fáceis de passar através 

dos músculos do trato digestivo. 

Nopal na perda de peso: As fibras podem fazer o corpo 

a inibir a liberação da grelina, que é o hormônio da fome, 

por isso a vontade de comer é reduzida. 

Levedura de Cerveja 

Rica em proteínas, vitaminas, minerais e fibras e ajuda a 

regular o metabolismo do açúcar por por via do cromo, 

bem como diminui o colesterol elevado graças ao alto teor 

em fibras. 

Regula o funcionamento intestinal, fator muito importante 

para quem pretende emagrecer por drena os dejetos mais 

rapidamente evitando que se instalem na rede sanguínea 

através da micro circulação intestinal. 

Combate o estresse e a fadiga, essencial para quem 

pretende obter excelentes performances de resistência 

em ambiente desportivo. 

Protege os nervos e aumenta a circulação sanguínea nos 

músculos, conseguindo assim menos cansaço durante e 

após o esforço físico. 

Desintoxica o organismo. 

Chá Verde: As concentrações de chá verde nas cápsulas 

de Fortislim são diferentes das obtidas em chás ou 

infusões. Os benefícios do chá verde em cápsulas estão 

relacionados com a qualidade e concentração de extratos, 

ao contrário de chás e infusões que são basicamente 

folhas secas. Os extratos de chá verde contidos em 

Fortislim foram obtidos antes da seca da folha, 

conseguindo-se assim a mais alta concentração. 

Os benefícios do chá verde para emagrecer, têm direta 

relação com a cafeína e catequinas que aceleram o 

metabolismo, obrigando o organismo a gastar mais 

energia. Além disso facilita a digestão sobretudo de 

alimentos de dificil digestão, e regula o transito intestinal. 

O chá verde é muito eficaz em eliminar a retenção de 

líquidos no organismo. 

Rico em antioxidantes o chá verde retarda o 

envelhecimento celular, previne doenças do coração etc. 

Modo de utilização:  

1 Capsula em jejum, ou 2 capsulas (1 em jejum e 1 pelo 

menos 3 horas depois da refeição) Dosagens superiores 

carecem de aconselhamento 

Advertência sobre FORTISLIM®  

Não exceda as doses recomendadas. 

Respeite os horários de toma. Se não conseguir tomar 

antes de jantar, não tome durante ou após. 

Grupo restrito de utilizadores 

Pessoas que por indicação médica estejam impedidas de 

consumir qualquer uma das substancias que compõem a 

formulação. 

Pessoas com hipersensibilidade a qualquer composto da 

formulação. 

Crianças e adolescentes sem aconselhamento técnico e 

supervisão de adultos. 

Gravidas ou em período de amamentação. 

Não aconselhada a utilização 

Pessoas com doenças autoimunes com restrições de 

consumo de iodo, ou compostos derivados de algas. 

Efeitos colaterais com a toma de FORTISLIM®  

A toma de FORTISLIM® de acordo com as doses diárias 

aconselhadas, não registou até ao momento efeitos 

colaterais. 

Outros efeitos inesperados do emplastro FORTISLIM® 

Registaram-se alguns casos de pessoas que 

manifestaram enjoo ao comer alimentos ricos em sal, 

temperos, gorduras e bebidas alcoólicas. Estes sintomas 
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são causados pela rejeição do organismo destas 

substâncias, e não há consequências para a saúde. 

Outras informações importantes 

FORTISLIM® é composto por substâncias 100% naturais 

certificadas desde a origem pelo ECOCERT. 

FORTISLIM® obteve as certificações ISO9001, 

ISO22000. ISO13485, ISO22716.  

Até ao momento da elaboração deste documento não 

foram registadas informações importantes necessárias 

para a informação do consumidor. 

FORTISLIM® é bem tolerado por cerca de 99,999% das 

pessoas. 

Com o acompanhamento médico pode ser administrado 

em doentes em tratamento de obesidade, e diabéticos. 

A última atualização desta ficha informativa ocorreu a 

11/11/2017 e a próxima revisão ocorrerá de acordo com o 

que as autoridades de saúde preveem ou caso de registo 

de novos casos importantes para a informação do 

consumidor. 

FORTISLIM® não é um medicamento, e enquadra-se na 

categoria de complemento alimentar. 

Em caso de necessidade de esclarecimento adicional, 

contactar Sim Slim Instituit, por telefone 215959944 ou 

email info@simslim.pt. 

 


