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МЕТАБОЛ КОНТРОЛ е хранителна добавка, 
състояща се от три компонента.
Използва се при следните състояния:

Инсулинова резистентност, свързана
с наднормено тегло или затлъстяване.

При метаболитен синдром с кръвна
захар > 110 mg/dL

Преддиабетно състояние (110-126 mg/dL), 
за да контролира кръвната захар
на гладно или постпрандиалната захар.

При страдащи от диабет тип II,
в комбинация със специална диета, 
физическа активност и изписаните
орални лекарства.

A NATURAL GLUCOSE MANAGER
60 êàïñóëè / 480 ìã

CAROSITOL® 
(патентован екстракт, 
съдържащ 
>90% пинитол)

Стандартизиран 
екстракт от ГИМНЕМА 
СИЛВЕСТРЕ 
(25% гимнемна 
киселина)

ХРОМ ПИКОЛИНАТ



ОСНОВНАТА СЪСТАВКА НА METABOL CONTROL Е CAROSITOL®.
CAROSITOL е натурален, високопречистен пинитол екстракт, произведен от Biosearch Life и добит
от плодовете на рожков (Ceratonia Siliqua). Carositol съдържа повече от 90% пинитол, определен
от FDA и EFSA като напълно безопасен за консумация от човека, дори и в стократно по-високи дози.

Ефекти от Carositol® върху контрола на глюкозата.

ПРЕДКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    CAROSITOL® довежда до спад на нивата на кръвната захар между 12% за 2 часа и 22%
за 6 часа – хроничен ефект на пинитола върху плазмената глюкоза при мишки с индуциран диабет.
(British Journal of Pharmacology 2000, 130,1944-1948)

    CAROSITOL® стимулира приема на глюкоза в мускулните клетки. Упражнява действие подобно
на инсулина по отношение на транспортиране на глюкоза при  хипоинсулинемична мишка, независима 
от инсулин.
2-deoxy-glucose (2-DG) приета от  L6 мускулни клетки, инкубирани за 24 ч. с инсулин (10-8M)
или пинитол(10-3M).
(British Journal of Pharmacology2000, 130,1944-1948).
 
КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
    Пинитолът е ефективно орално средство за лечение на диабет тип II и превенция на сърдечносъдов 
риск при пациенти с диабет тип II. 
(European Journal of Clinical Nutrition2005, 59, 456-458)
   Пинитолът помага да се ограничи повишаването на нивата на кръвната захар след богат
на въглехидрати хранене (постпрандиална кръвна захар) при пациенти с диабет тип II. 
(Journal of Medicinal Food 2006, 9,182-186)

МЕТАБОЛ КОНТРОЛ  СЪСТАВ: CAROSITOL® (патентован екстракт, съдържащ >90% пинитол), стандартизиран екстракт 
от ГИМНЕМА СИЛВЕСТРЕ (25% гимнемна киселина) и ХРОМ ПИКОЛИНАТ.

ПРИЕМ:
Съставките са изчислени за прием на 3 капсули дневно, като те трябва да се приемат половин час преди хранене. 
За оптимален ефект продуктът трябва да се използва минимум 2 месеца, като при продължителното използване
на Метабол Контрол няма опасност от странични ефекти. При достигане на нормални нива на кръвната захар
се препоръчва приемане на поддържаща доза от 1 капсула дневно в продължение на 1 месец. 

Ñúñòàâ â 1 êàïñóëà
 
â 3 êàïñóëè

Карозитол (>90 % пинитол)

Екстракт от Гимнема (Gymnema Sylvestre)

(25% гимнемна киселина)

Хром пиколинат

(Хром)

400 mg (> 360 mg)

80 mg

(20 mg)

0.16 mg

(19 µg) 

1200 mg (>1080 mg)

240 mg

(60 mg)

0.48 mg

(57 µg (142,5 % от NRV*))

*Äíåâíî ðåôåðåíòíî êîëè÷åñòâî çà ïðèåì; Ïîìîùíè âåùåñòâà: íÿìà 



ВТОРАТА СЪСТАВКА НА METABOL KONTROL E СТАНДАРТИЗИРАН ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТАТА НА GYMNEMA 
SYLVESTRE С 25% ГИМНЕМНА КИСЕЛИНА. 
Това е тропическо дървесно растение от южна и централна Индия и Шри Ланка. От хилядолетия 
извлекът от растението се използва при диабет, а в днешни дни има и редица проучвания.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП I
800 mg стандартизиран екстракт с 25% гимнемна киселина

ГИМНЕМАТА ПОДПОМАГА ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ ХОРА, 
СТРАДАЩИ ОТ ДИАБЕТ ТИП I. 

Изследвания с животни и лабораторни проучвания показват няколко механизма, чрез които гимнема 
помага за нормализиране на контрола на кръвната захар при диабетици1. В контролирано проучване
с хора с диабет тип І, 400 mg на ден от екстракт от гимнема намаляват потребността
от инсулин2. 

Наскоро, предварително проучване, показва подобряване на нивата на кръвната захар след три месеца 
в група от хора с диабет тип I и тип II, които взимат 800 mg на ден стандартизиран екстракт
с 25 % гимнемна киселина3. Гимнемата не е заместител на инсулина, но количествата инсулин
е необходимо да бъдат занижени, за да се избегне хипогликемия, докато се приема гимнема.

1. [No authors listed]Gymnema sylvestre. Altern Med Rev 1999;4:46-7.
2. Shanmugasundaram ER, Rajeswari G, Baskaran K, et al. Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood 
glucose in insulin-dependent diabetes mellitus. J Ethnopharmacol 1990;30:281-94.
3. Joffe DJ, Freed SH. Effect of extended release gymnema sylvestre leaf extract (Beta Fast GXR) alone or in combination 
with oral hypoglycemics or insulin regimens for type 1 and type 2 diabetes. Diabetes In Control Newsletter 2001;76:no page 
number.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП II
800 mg дневно стандартизиран екстракт с 25% гимнемна киселина

    Гимнема стимулира панкреаса да произвежда инсулин и помага за нормализиране на контрола на 
кръвната захар при диабетици.
     Гимнема стимулира панкреаса да произвежда инсулин при хора с диабет тип II.                                  

Транслокация (отваряне) GLUT4

Стимулация на прием на глюкоза

Активиране на глюколиза Активиране на глюкогенеза

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

D -pinitol действа чрез пост-рецепторния път на инсулина, засягащ усвояването на 
глюкозата.



    Гимнема подобрява възможността на инсулина да понижава кръвната захар при хора страдащи
от двата типа диабет - I и II.    
                                                                                                                         
Предварително проучване при хора с диабет тип II сочи, че 400 mg на ден от екстракт от гимнема, 
взиман в продължение на 18 месеца или повече, показва подобрение по отношение на кръвните 
тестове и позволява намаляване на лекарствата за диабет4 . Подобрения в нивата на кръвната 
захар са били наблюдавани също при хора с диабет тип II, които са получавали по 1г на ден от 
специфичен гимнема екстракт за период от два месеца5. В контролирано изследване на пациенти
с диабет тип І (инсулинозависими), подобно количество екстракт от гимнема намалява 
потребността от инсулин6. 

4. Baskaran K, Ahmath BK, Shanmugasundaram KR, Shanmugasundaram ERB. Antidiabetic effect of a leaf extract from 
Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients. J Ethnopharmacol1990;30:295-305.
5. Al-Romaiyan A, Liu B, Asare-Anane H, et al. A novel Gymnema sylvestre extract stimulates insulin secretion from human 
islets in vivo and in vitro. Phytother Res 2010;24:1370-6.
6. Shanmugasundaram ER, Rajeswari G, Baskaran K, et al. Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood 
glucose in insulin-dependent diabetes mellitus. J Ethnopharmacol 1990;30:281-94.

ПОСЛЕДНАТА СЪСТАВКА Е ТРИВАЛЕНТЕН ХРОМ ПОД ФОРМАТА НА ХРОМ ПИКОЛИНАТ. 

Според EFSA хромът допринася за:
    нормалния метаболизъм на макрохранителни вещества
    нормална концентрация на глюкоза в кръвта

Хромът допълва действието на Carositol и гимнема, за да се получи мощен продукт, благоприятстващ 
нормалната обмяна на глюкоза и инсулин в организма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Хора, които използват инсулин и Metabol Control едновременно, трябва редовно 
да следят кръвната си захар. При продължителен прием е възможно да се наложи намаляван
на количеството на приемания инсулин, с цел недопускане на хипогликемия.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС "ХЕРБАМЕДИКА"
ГР. СОФИЯ, УЛ. ИВАН СУСАНИН № 45 ВХ.Б, ЕТ.3, АП.11

ТЕЛ.: 02 818 48 70, ФАКС: 02 818 48 71 
E-MAIL: OFFICE@HERBAMEDICABG.COM

Веге капсули

Продуктът е подходящ за вегетарианци 

Няма странични ефекти

Няма  помощни вещества


