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Diabetprim 60 cps HERBAGETICA

Controlul glicemiei. Metabolismul glucozei și al
insulinei. Formulă concentrată cu 14 extracte
premium.

DiabetPrim este prima ta soluție în diabet! Conține o formulă concentrată cu 14 extracte premium
care au efect insulino-stimulator, hipoglicemic și detoxifiant.  

Beneficii:
•
Reduce valorile glicemiei din sânge
•
Asigură un nivel echilibrat de lipide în sânge
•
Asigură metabolismul normal al glucozei și al insulinei
•
Reduce pofta de dulce
•
Asigură metabolismul grăsimilor
•
Elimină toxinele din organism
•
Protejează organismul de radicalii liberi
•
Întărește sistemul imunitar
•
Are proprietăți antioxidante
DiabetPrim asigură efectul insulino-stimulator prin 10 extracte care stimulează producția
și activitatea metabolică a insulinei: Catravete-amar, Gurmar, Giloy, Curcumin, Colții-babei,
Ginseng, Amla, Berberina, Neem și Piper-Negru. Aceste extracte acționează eficient pentru a
reduce rezistența la insulină, pentru a stimula celulele beta ale pancreasului să producă
insulină și pentru a regla activitatea metabolică a insulinei, care duce la reglarea nivelului de
glucoză.
Este hipoglicemic prin cele 7 extracte care reduc asimilarea glucozei în organism:
Gurmar, Castravete-amar, Ginseng, Schinduf, Anghinare, Ghimbir și Piper-negru. Astfel,
extractele din DiabetPrim reduc absorbția glucozei la nivel intestinal, inhibă activitatea
enzimelor care metabolizează carbohidrații în zaharuri și aduc un aport de fibre care
încetinesc digestia carbohidraților.

Adjuvant în:
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Diabet zaharat de tip 2

Diabet zaharat de tip 1

Prediabet

Glicemie ridicată

Sindrom metabolic

DiabetPrim este și un bun detoxifiant, având 5 extracte care activează metabolismul și
stimulează eliminarea toxinelor: Giloy, Amla, Berberina, Anghinare și Piper-negru. Aceste
extracte stimulează organismul să elimine excesul de glucoză, elimină toxinele din organism și
activează AMPK (proteina kinaza activată), moleculă care stimulează metabolismul și reduce
valorile glicemiei.

În compoziția sa există un parteneriat unic între extractul de Gurmar și extractul de Castravete-
amar. Gurmar este o plantă specifică medicinei tradiționale asiatice, care se traduce din hindusă ca
„distrugătorul de zahăr”. Este bogat în acizi gimnemici, care îi asigură beneficiile în combaterea
diabetului: blochează receptorii de dulce de suprafața limbii, reducând astfel pofta de dulce și
oprește absorbția de glucoză la nivel intestinal.

Castravetele-amar (Momordica charantia) este un fruct cu un aport nutrițional bogat, frecvent
utilizat în medicina tradițională asiatică. Din repetate studii clinice s-a observat că efectele sale
mimează cele ale insulinei, din acest motiv, se numește și „insulină naturală”. Castravetele-amar
stimulează producția de insulină la nivelul pancreasului și conține substanțe active cu efect identic
cu cel al insulinei.

Produs notificat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA cu nr 14816/31.03.2021

Compoziție per 1 capsulă:

Extract Gurmar (Gymnema sylvestre) standardizat 25% Acizi gimnemici   
                            150 mg  

Extract Castravete amar (Momordica charantia) standardizat 3% principii
amare                                         120 mg  

Extract 10:1 Ginseng (Panax ginseng) standardizat 12% Ginsenozide        
                        35 mg  

Extract Schinduf (Trigonella foenum-graecum) standardizat 50%
Saponine                                         35 mg  

Extract 10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) standardizat 2.5% principii
amare                                35 mg  

Extract Amla (Emblica officinalis) standardizat 40% Taninuri                   
                    30 mg  



Extract Anghinare (Cynara scolymus) standardizat 2,5% Cinarine              
                  30 mg  

Extract 40:1 Berberis vulgaris standardizat 97% Berberină                       
                25 mg  

Extract 66:1 Turmeric (Curcuma longa) standardizat 95% Curcuminoide  
                              15 mg  

Extract 20:1 Neem (Azadirachta indica) standardizat 4% principii amare 
                                      15 mg  

Extract 6:1 Colții-babei (Tribulus terrestris) standardizat 40% Saponine  
                              15 mg  

Extract Piper-negru (Piper nigrum) standardizat 5% Piperină                   
                    10 mg  

Extract 10:1 Ghimbir (Zingiber officinale) standardizat 5% Gingeroli       
                        10 mg  

Lalmin Crom îmbogățit cu Crom                                        5 mg 

 

Administrare                                   cate 2-3 capsule                  pe zi 

 

 


