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Bio-active berberine -berberina 60
cps FORMULA K

Actiuni

Controleaza nivelul de zahar in sange (glicemia)
Reduce rezistenta la insulina, cauza principala a Sindromului Metabolic
Metagenix ajuta la eliminarea Sindromului metabolic (glicemie mare, dislipidemie, obezitate,
risc cardiovascular mare).

Aplicatii – Pre-diabet, Diabet zaharat de tip 2

Berberina  este  un  alkaloid  de  origine  naturala  care  odata  ajuns  in  sange  mareste  expresia
receptorilor de insulina si  reduce rezistenta la insulina a celulelor.  Este alternativa naturala a
medicamentului de sinteza Metformin. Studii recente au dovedit ca Berberina, pe langa faptul ca
este naturala si nu are efecte secundare, este mai eficienta decat Metformin. Studiile indica faptul
ca Berberina are un efect terapeutic in Sindromul Metabolic, pe de o parte prin activarea enzimei
Proteină Kinază (AMPK) care controleaza metabolismul grasimilor si glucidelor   iar pe de alta parte
prin marirea raspunsului la insulina secretata de pancreas.

Ca  si  Metformin,  Berberina  este  slab  absorbită  la  nivel  intestinal  și,  prin  urmare,  trebuie
administrate in doze mari pentru a obține rezultate terapeutice.

Bio-Berberina  este  o  combinație  ortomoleculară de ingrediente care asigură un coeficient  de
absorbție și utilizare semnificativ mai mare decât Berberina simpla, prin urmare necesitand doze
semnificativ mai mici. Este încapsulata într-o capsulă vegetariana cu eliberare întârziată (DR) pentru
un  impact  minim  cu  acizii  gastrici.  Efectul  asupra  glicemiei  și  a  arderii  grasimilor  poate  fi
îmbunătățit atunci când Bio-Active Berberine este asociata cu produsul Metagenix.

Cine are nevoie?

Dacă aveți nivel crescut de zahăr din sânge și / sau hemoglobină A1c, Berberina singura sau in
asociatie cu Metagenix vă poate ajuta să vă îmbunătățiți  valorile pana la revenirea acestora la
normal. Trebuie insa sa fiti avizati ca exista si posibilitatea scaderii prea mari a glicemiei, caz in care
trebuie sa reduceti doza zilnica.

Doza normala este de 2 capsule Berberina associate cu 2 capsule Metagenix. In cazuri grave, cu
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glicemie si A1c la valori foarte mari se poate administra o doza dubla pentru o perioada scurta de
timp cu monitorizarea zilnica a glicemiei, dupa care se revine la o doza normala. In caz de pre-
diabet, doza zilnica se poate reduce la jumatate.

Compozitie

Ingrediente / doză (2 cps.):

clorhidrat de berberina – extract hidroetanolic din rădăcină de Drăcila / Berberis
vulgaris (echivalent a 500 mg berberină) 552 mg

acid caprilic (din seminţe de Nucă-de-cocos / Cocos nucifera) 100 mg
hidroxid de sodiu 50 mg
stabilizator: polietilenglicol, chitosan deacetilat (crustacee) 33,2 mg
vitamina E / d-alfa succinat de tocoferil 17,814 mg
picolinat de crom 0,166 mg
capsula: hidroxipropilmetilceluloză, guma gellan
agent antiaglomerant: stearat de magneziu vegetal
agent de încărcare: celuloză microcristalină

Nutrienţi (cantităţi pentru doza zilnică recomandată)
Pentru 2 capsule
(mg.) (% VNR)*

Vitamina E (sub formă de D alfa-tocoferol) / 12 mg 14,43 mg 120%
Sodiu 28,5 mg –
Crom 20 µg 50%

*VNR=Valoare Nutriţională de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

Vegan: fără GMO, gluten, soia, ou, grâu, porumb, drojdie, alune, îndulcitori aromatizanţi sau
coloranţi artificiali.

Greutatea neta e = 48,92 g.

Administrare

Modul recomandat de utilizare: luaţi două (2) capsule o dată pe zi pe stomacul gol, de preferat
seara.

Atentionari

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic!
A nu se administra persoanelor cu alergie la crustacee sau la oricare dintre ingrediente, a nu
se utiliza pentru nou-născuţi, dacă sunteţi sau doriţi să rămâneți însărcinată, dacă alăptaţi.
Dacă vă aflați sub tratament medicamentos (anticoagulante cumarinice, antibiotice
macrolidice, antimicotice, antidiabetice), cereţi sfatul medicului înainte de a folosi acest
produs datorită unor posibile interacţiuni.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se folosi dacă sigiliul de siguranţă este deteriorat sau lipseşte.



A se păstra ferit de căldură și umiditate în ambalajul originar.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.

Recomandare

Combinatii utile cu produsele: Metageni, ala300, (daca aveti si trigliceride mari).


