
Draagt bij tot:
• het behoud van een normale glucosespiegel
• het behoud van een normale cholesterolspiegel
• het behoud van een normale triglyceridenspiegel

Ondersteunt de gezondheid van hart- en bloedvaten 
en van de lever

Berberine 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE 
BERBERINE PLATINUM
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Berbevis®

• Componenten: 
- Berberine-extract uit Berberis aristata (Houtkurkuma, wortel)
- Zonnebloemlecithine = bron van de emulgerende fosfatidylcholine
- Erwteiwit uit Pisum sativum
- Druivenpittenextract = OPC-rijk extract (Oligomere procyaniden) uit Vitis vinifera

• Werking:
- draagt bij tot het behoud van een normale glucosespiegel
- draagt bij tot het behoud van een normale cholesterolspiegel
- draagt bij tot het behoud van een normale triglyceridenspiegel
- ondersteunt de gezondheid van hart- en bloedvaten
- ondersteunt de lever

• Kwaliteit: 
- Fytosoom (Berbevis®): de moeilijk opneembare berberine werd samen met erwteiwit en met 

fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine verwerkt tot een ‘fytosoom’, waardoor de deze vorm van 
berberine een 10 maal hogere spiegel bereikt dan via gewone berberine 

- Gestandaardiseerd op 28-34 % berberine (HPLC) 

• Wetenschappelijke onderbouwing 
- Bewezen betere opname van bioactieve stoffen door de fytosoom-technologie1

- Postieve invloed van berberine op de spiegels van glucose, cholesterol en triglyceriden2 
- De ‘pleitrope’ werking van berberine op meerdere terreinen door een inwerking op sleutelenzymen 

(zoals AMPK), mitochondriën en insulinereceptoren3

- De werking van Berbevis® op glucose-, insuline-, cholesterol- en triglyceridenspiegels, alsook op de 
verdeling van het vetweefsel 4,5

- De toevoeging van het druivenpittenextract zorgt voor het beter verdragen van berberine6 
- De fytosoom-technologie verbetert de biologische beschikbaarheid van berberine, aangeleverd 

door Berbevis®7,8

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:    

550 mg Berberinefytosoom (Berbevis®), met als werkzame componenten:

- 188 mg berberine (2 caps = 376 mg)

- 121 mg erwteiwit (2 caps = 242 mg)

- 93,5 mg zonnebloemlecithine (2 caps = 187 mg)

- 38,5 mg druivenpittenextract (2 caps = 77 mg) 
                                                                                                                                                    
Gebruik: 2 capsules per dag, in te nemen voor het middagmaal en het avondmaal, met een glas water.

Inhoud: 60 V-capsules        
               PL_AS 47/519
Hulpstoffen: hydroxypropylmethylcellulose (omhulsel), hydroxypropylcellulose (stabilisator), siliciumdioxide (stabilisator), 
raapzaadolie (Brassica rapa)

Berberine PLATINUM

Hoe BERBERINE PLATINUM combineren voor meer succes?
- met DIEBATON voor het behoud van een normaal glucosegehalte
- met GEMBER PLATINUM en/of OPC PLATINUM voor het behoud van een normaal glucosegehalte
- met GEFERMENTEERDE RODE RIJST + Co-enzym Q10 voor het behoud van een normaal cholesterolgehalte
- met KYOLIC EPA + K2 en/of KYOLIC PLATINUM en/of KYOLIC + LECITHINE en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 en/of OMEGA-

3-PLATINUM Visolie en/of OMEGA-3-PLATINUM Algenolie en/of OPC PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of 
VITAMINE E PLATINUM voor het behoud van een normale functie van hart- en bloedvaten

- met GREEN TEA PLATINUM PLATINUM voor een optimale stofwisseling, voor het behoud van een optimaal 
lichaamsgewicht

- met KYO DOPHILUS ONE PER DAY of KYO DOPHILUS MULTI 9 voor een harmonische samenstelling van de darmflora 


