
Reduz a gordura e a circunferência abdominal

Estimula a conversão do carboidrato em
glicogênio

Inibe o armazenamento de gordura localizada

Melhora a sensibilidade insulínica

 5x mais biodisponível do que a berberina

Regula o metabolismo lipídico

     Glucovantage é um ativo de origem natural indicado
para gerenciamento de peso e melhora da composição
corporal. É capaz de ativar a transformação dos
carboidratos ingeridos na dieta em glicogênio muscular,
ou seja, os carboidratos absorvidos são utilizados como
fonte de energia ao invés de serem armazenados como
gordura localizada.
  A Dihidroberberina (DHB), molécula ativa de      
 Glucovantage, é um alcalóide vegetal isolado da
Berberis Aristata que é 5x mais biodisponível do que a
berberina, o que garante os efeitos farmacológicos
esperados sem causar efeitos adversos.
   Glucovantage também equilibra o metabolismo
lipídico através da inibição da lipase pancreática,
reduzindo inclusive os níveis de colesterol e
triglicérides, e melhora a sensibilidade à insulina. Possui
excelentes propriedades anti-inflamatória,
antiaterosclerótica, hipolipidemica e antiglicante.

TRANSFORME SUAS MEDIDAS

DOSAGEM USUAL:
200mg ao dia, divididos em 100mg antes do almoço e 100mg antes do jantar.



Glucovantage ............ 100mg
Mande 60 cápsulas

Tomar 1 cápsula, 2x ao dia, 30 minutos
antes das principais refeições.
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 Melhora da sensibilidade à insulina

Regulagem e equilíbrio do metabolismo lipídico

Redução da gordura e melhora da tolerância à glicose.
Um estudo clínico realizado em ratos alimentados com dieta rica em gordura demonstrou que DHB
reduz os adipócitos e melhora a tolerância à glicose. Para conseguir efeito semelhante com a berberina
foi preciso ser administrado uma dose 4 vezes maior que a dose de DHB.
Referência: TURNER, Nigel et al. Berberine and its more biologically available derivative, dihydroberberine, inhibit mitochondrial respiratory complex I: a mechanism
for the action of berberine to activate AMP-activated protein kinase and improve insulin action. Diabetes, v. 57, n. 5, p. 1414-1418, 2008.

DHB demonstrou apresentar eficácia in vivo acentuadamente melhorada (em comparação com
berberina) em termos de neutralizar a adiposidade, o ganho de gordura do tecido e a resistência à
insulina em roedores por meio do aumento da atividade de AMPK, que também melhora a sensibilidade
à insulina. Esses efeitos aumentados provavelmente são devidos à biodisponibilidade oral aumentada.
Referência: TURNER, Nigel et al. Berberine and its more biologically available derivative, dihydroberberine, inhibit mitochondrial respiratory complex I: a mechanism
for the action of berberine to activate AMP-activated protein kinase and improve insulin action. Diabetes, v. 57, n. 5, p. 1414-1418, 2008.

 

A lipase pancreática é responsável pela absorção de 50 a 70% da gordura ingerida através da dieta.
Uma das estratégias mais importantes para manter o equilíbrio do metabolismo lipídico e controlar a
massa corporal é desenvolver inibidores da lipase pancreática. Em um bioensaio de atividade in vitro, a
DHB demonstrou ser mais eficiente inibindo a lipase pancreática, de forma natural e segura, do que a
berberina.
Referência: MOHAMMAD, Mohammad et al. Inhibition of pancreatic lipase by berberine and dihydroberberine: an investigation by docking simulation and
experimental validation. Medicinal Chemistry Research, v. 22, n. 5, p. 2273-2278, 2013.
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  Glucovantage atua principalmente ativando a via
enzimática AMPK e inibindo a atividade da lipase
pancreática, demonstrando auxiliar na redução do
acúmulo de gordura e melhorar a sensibilidade
insulínica.
  Baseando-se em evidências científicas, podemos
afirmar que Glucovantage é capaz de reduzir o peso
corporal e diminuir a circunferência abdominal.
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