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Berberina de Naturlider, és un complement alimentari que s'utilitza per controlar els nivells de sucre a la
sang i el colesterol, així mateix també s'utilitza per tractar la diarrea.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix la Berberina de Naturlider?

Berberina de Naturlider, s'utilitza com a medicament natural per disminuir els triglicèrids, el nivell de
colesterol total circulant i del colesterol-LDL.

La berberina de Naturlider és capaç de reduir els nivells de glucosa i hemoglobina glucosilada (també
glicosilada o glicada): paràmetre bioquímic que ajuda en el maneig i control de l'evolució de la diabetis.

La berberina exerceix una acció vasodilatadora, cosa que provoca una disminució de la tensió arterial,
per això a la berberina també se li atribueix un efecte hipotensor.

Quins són els ingredients de berberina de Naturlider?

Els ingredients de Berberina de Naturlider per tres càpsules són:

Extracte sec d'Agracejo (Berberis vulgaris, arrel, 97% Berberina) 1500 mg.
Agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa*),
Agent de càrrega (midó de patata)
Aigua purificada*
Gelificant (goma gellan*)
Picolinat de crom 150 μg.
Crom18,75 µg46,87 %
Fórmula  que  conté  extracte  de  Agracejo,  aportant  un  97% de  Berberina  i  Crom,  ingredients
seleccionats per aconseguir de forma sinèrgica la màxima eficàcia.
Conté com a agent de càrrega Midó de Patata, substància que es troba en multitud d'aliments, com
l'arròs o els cereals, encara que gairebé sempre ho associem a les patates. Científicament, es tracta
d'un polisacàrid vegetal assimilable per el cos humà, cosa que el converteix en un element de
presència imprescindible a la nostra dieta.  A més,  presenta els  següents beneficis davant d'altres
excipients:
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-  Major  nutrició:  quan parlem de la  patata com un aliment  nutritiu,  estem destacant  la  seva
aportació en forma d'hidrats de carboni, és a dir, el midó, aporta potassi, magnesi, vitamina A i
compostos antioxidants, entre d'altres.
- Estimula el sistema immune.
- Efecte laxant: el midó provoca un augment de la massa fecal, a causa del creixement bacterià, fet
que es tradueix en un efecte beneficiós que ajudarà a anar millor al bany.
-  Bona absorció  de glucosa a  l'intestí:  entre  altres  dels  beneficis  del  midó contingut  a  les  patates
trobem l'eficaç absorció de glucosa que es produeix al nostre intestí.
Fórmula en càpsules vegetals.
Sense Gluten i sense Lactosa

Té interaccions, efectes secundaris o contraindicacions Berberina de Naturlider?
Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
Contraindicat en embaràs, lactància, nens. Obstrucció de les vies biliars.
No s'han descrit fenòmens tòxics relacionats amb l'agraïment, però la majoria d'autors coincideixen en la
necessitat  de  tenir  precaució  en  el  seu  ús  davant  de  la  potencial  toxicitat  deguda a  la  presència
d'alcaloides. Està ben establerta la toxicitat de la berberina com a alcaloide purificat: en dosis de fins a 0,5
g és ben tolerada.
La ingestió accidental de més de 0,5 g de berberina es manifesta per mitjà de nàusees, diarrea, epistaxi i
nefritis hemorràgica.
En un estudi clínic (Yin et al),  el  34,5% dels pacients amb diabetis tipus 2 que es van tractar amb
berberina  (500  mg  tres  cops/dia)  durant  13  setmanes  van  mostrar  efectes  secundaris  transitoris
gastrointestinals,  diarrea,  restrenyiment,  flatulència  i  molèsties  abdominals.  No  obstant  això,  no  es  van
observar canvis significatius en els enzims hepàtics i la creatinina.
En trasplantats de ronyó i de cor s'ha observat que la berberina augmenta la concentració de ciclosporina
en un 25%.
En un estudi, l'administració concomitant va permetre reduir entre 25 i 100 mg/dia la dosi de ciclosporina.
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