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5X

5x mais biodisponível do que a Berberina;

Reduz a gordura e a circunferência abdominal;

Estimula a conversão do
carboidrato em glicogênio

Inibe o armazenamento
de gordura localizada;

Melhora a sensibilidade insulínica;

Regula metabolismo lipídico inibindo lipase pancreática;
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GlucoVantage® é um produto indicado para gerenciamento de peso e melhora da composição corporal.
Ativa a transformação dos carboidratos ingeridos na dieta em glicogênio muscular, sendo utilizado como
fonte de energia ao invés de serem armazenados como gordura localizada à medida que melhora a
sensibilidade à insulina. Também equilibra o metabolismo lipídico, através da inibição da lipase pancreática,
reduzindo inclusive os níveis de colesterol e triglicérides.
A Dihidroberberina (DHB), molécula ativa de GlucoVantage®, é um alcalóide vegetal isolado da Berberis
Aristata que é 5x mais biodisponível do que a berberina, garantindo os efeitos farmacológicos esperados
sem causar efeitos adversos. 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, além de possuir ação antiglicante e excelentes propriedades anti-inflamatórias,
antiateroscleróticas e hipolipidemicas.
POSOLOGIA
200mg ao dia divididos em 100mg antes do almoço e 100mg antes do jantar.

1. Dihidroberberina (DHB)
2. Berberina

Tempo após a administração oral de DHB ou BBR (h)
Figura 1 - Vias de Absorção DHB

Figura 2 - Biodisponibilidade
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