
GlucoCare® is een voedingssupplement op basis 
van berberine, extract van banaba bladeren en 
chroom. 
Chroom draagt bij tot het behoud van een 
normale bloedsuikerspiegel.

Suikers 
Koolhydraten, ook suikers genoemd, hebben als 
hoofdtaak  het lichaam van genoeg energie te 
voorzien om te kunnen functioneren. Suikers kunnen 
dus beschouwd worden als brandstof voor het 
lichaam.

Van levensbelang voor het lichaam
Ons spijsverteringsstelsel zet suikers afkomstig 
uit voedsel om in suikers die door het lichaam 
opgenomen kunnen worden, meer specifiek in 
glucose. Glucose is aanwezig in de bloedsomloop 
om ervoor te zorgen dat cellen goed kunnen 
functioneren.

Koolhydraten zijn uitermate belangrijk in een 
evenwichtige voeding. 
Als de inname te laag is, zoekt het lichaam elders 
zijn calorieën, in vetten of, in extreme gevallen, in 
proteïnen.
Als de inname van koolhydraten te hoog is, slaat het 
lichaam deze op als glycogeen in de lever of als vet 
in het vetweefsel.

Een overmatige inname van suikers en/of vetten kan 
overgewicht veroorzaken. 

Ouderdom en overgewicht zijn twee factoren die, 
indien ze niet correct opgevolgd worden, kunnen 
leiden tot complicaties.

Aanpassing van de leef- en voedingsgewoonten 
is de eerste maatregel om mensen te helpen 
een normale bloedsuikerspiegel te behouden. 
Deze maatregel kan bijvoorbeeld bestaan uit 
gewichtsverlies (minder vet- en suikerconsumptie), 
inname van bepaalde voedingssupplementen en 
regelmatige lichaamsbeweging (2 tot 3 uur per 
week).

Chroom is een essentieel spoorelement en draagt 
eveneens bij tot het behoud van een normale 
bloedsuikerspiegel. 

De schors van de Berberis aristata bevat een kleine 
hoeveelheid berberine. 

Banaba is een plant die gedurende eeuwen in 
Indische en Filipijnse traditionele geneeskunde 
gebruikt wordt. Het extract van banaba bladeren 
bevat verschillende triterpenen, zoals bijvoorbeeld 
corosolzuur en verschillende tannines.

Gebruiksinstructies
Volwassenen (ouder dan 18 jaar): 1 tablet per dag, 
tijdens of vlak na het avondmaal. Niet nuchter 
innemen. GlucoCare® kan het hele jaar door gebruikt 
worden zonder onderbreking.

Aanbevelingen
GlucoCare® is een voedingssupplement en mag niet 
als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden  
(1 tablet per dag). 

Contra-indicaties 
Niet gebruiken in geval van zwangerschap en 
borstvoeding.
Voorbehouden voor volwassenen. Buiten het bereik 
van kinderen houden. 

Interacties
Geen GlucoCare® samen met orale antidiabetica 
innemen zonder medisch advies.
Geen GlucoCare® samen met ciclosporine, 
anticoagulantia, levodopa (L-DOPA) en levothyroxine 
(L-thyroxine) innemen. 
Gelijktijdige inname van antacida kan de opname 
van chroom verminderen.
Vraag advies aan uw behandelende arts of 
apotheker indien u andere geneesmiddelen of 
voedingssupplementen inneemt.

Niet gebruiken bij patiënten met leverinsufficiëntie 
zonder medisch advies.

Ingrediënten
Per tablet:
• 500 mg berberine (526 mg Berberis aristata extract 
gestandaardiseerd aan 95% berberine) 

• 48 mg extract van banaba bladeren (Lagerstroemia 
speciosa (L.)) gestandaardiseerd aan 1% 
corosolinezuur 

• 0,75 mg chroompicolinaat waarvan 90 µg chroom
• Vulstof: E460 - E341 - E464 - E1200 - E472a / 
Antiklontermiddel: E468 - E551 / Bindmiddel: 
E1201 / Kleuren: E171 - E172iii / Glansmiddel: 
E470b - E553b - Kokosolie - E904

Presentatie
Doos met 90 gele filmomhulde tabletten. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker.

Bewaring
Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke 
verpakking. 
Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op 
de verpakking (maand/jaar). 

Verdeler
Eurogenerics
Division NeoCare 
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel 
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