GlucoCare® jest suplementem diety wspomagającym utrzymanie prawidłowego poziomu
glukozy we krwi, zawierającym w swoim składzie berberynę, ekstrakt z liści Banaba oraz
chrom.
Co to jest glukoza?
Glukoza jest cukrem prostym, będącym głównym źródłem energii dla organizmu. Powstaje
w wyniku procesu trawienia węglowodanów (cukrów) pochodzących z pożywienia. Glukoza
krąży we krwi i zapewnia właściwe funkcjonowanie komórek organizmu.
Jeżeli podaż węglowodanów jest za niska, organizm pozyskuje energię z tłuszczów, a w
sytuacjach wyjątkowych, także z białek. Częściej jednak podaż węglowodanów z codzienną
dietą jest za wysoka, więc organizm gromadzi nadmiar glukozy w postaci glikogenu w wątrobie
oraz w postaci tłuszczu w tkance tłuszczowej. Dlatego dostarczanie organizmowi zbyt dużej
ilości węglowodanów może prowadzić do nadwagi i otyłości.
Podwyższony poziom glukozy we krwi
Podwyższony poziom glukozy (cukru) we krwi jest sygnałem, że w organizmie doszło do
zaburzeń gospodarki węglowodanowej. W dużym stopniu są one spowodowane
niewłaściwym stylem życia, a zwłaszcza niewłaściwym odżywianiem, brakiem aktywności
fizycznej oraz nadwagą lub otyłością.
Utrzymujący się w czasie podwyższony poziom glukozy we krwi wpływa niekorzystnie na
organizm. Bardzo ważna jest zatem dbałość o prawidłowy poziom glukozy we krwi.
Jak można przywrócić prawidłowy poziom glukozy we krwi?
Zmiana stylu życia, nawyków żywieniowych (redukcja ilości spożytych węglowodanów),
aktywność fizyczna oraz suplementacja wybranymi preparatami sprzyjają normalizacji
poziomu glukozy we krwi.
Składniki preparatu GlucoCare® wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy
we krwi:
Ekstrakt z liści Banaba zawiera w swoim składzie kwas korosolowy oraz taniny, które pomagają
utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi oraz przyczyniają się do prawidłowego
metabolizmu glukozy.
Kora Berberysu ostrego (Berberis aristata) zawiera berberynę, która przyczynia się do poprawy
kontroli glukozy we krwi.
Chrom jest pierwiastkiem śladowym, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi.

Sposób przyjmowania:
osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia): 1 tabletka na dobę w trakcie lub bezpośrednio po
kolacji. Nie należy stosować na pusty żołądek. GlucoCare® może być stosowany przez okres do
roku, bez konieczności robienia przerwy.

Rekomendacje:
GlucoCare® jest suplementem diety. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia (1 tabletka).
Przeciwwskazania:
nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Interakcje:
GlucoCare® nie powinien być przyjmowany bez kontroli lekarza razem z innymi doustnymi
produktami stosowanymi w zaburzonym metabolizmie węglowodanów.
GlucoCare® nie powinien być przyjmowany jednocześnie z cyklosporyną, antykoagulantami,
lewodopą (L-DOPA) oraz lewotyroksyną (L-thyroxine).
Jednoczesne stosowanie leków alkalizujących może powodować zmniejszone wchłanianie
chromu.
GlucoCare® nie powinien być stosowany przez pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku stosowania innych
suplementów diety lub leków.
Składniki:
w przeliczeniu na jedną tabletkę:
 500 mg berberyny (526 mg ekstraktu z Berberis aristata standaryzowanego do 95%
berberyny)
 48 mg ekstraktu z liści Banaba (Lagerstroemia speciosa (L.)) standaryzowanego do 1%
kwasu korosolowego
 0,75 mg pikolinianu chromu w tym 90 µg chromu
 substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna E460, fosforan trójwapniowy
E341, hydroksypropylometyloceluloza E464, polidekstroza E1200, mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym E472a / substancje
przeciwzbrylające: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma
celulozowa usieciowana E468, dwutlenek krzemu E551 / substancja wiążąca:
powidon E1201 / barwnik: dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza żółty E172iii /
substancja glazurująca: stearynian magnezu E470b, talk E553b, olej kokosowy, szelak
E904.

Opakowanie:
pudełko zawierające 30 tabletek powlekanych.
Suplement diety dostępny jedynie w aptekach.
Przechowywanie:
należy przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Termin ważności znajduje się na opakowaniu (miesiąc/rok).
Producent:
Laboratoria Wolfs NV
Westpoort 50
2070 Zwijndrecht
Belgia
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno
Tel. +48 22 737 79 20

