
Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za kúpu prípravku Glucose Vital, ktorý je svojím zložením určený predovšetkým ľuďom na 
udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi. 
Energiu si zabezpečujeme z troch základných živín v potrave. Sú to cukry, tuky a bielkoviny. Aby sa 
zložené cukry (polysacharidy) premenili na energiu, najprv sa v tráviacom trakte rozložia na malé čiastky. 
Jednou z nich je glukóza. Je to základný zdroj energie využívaný v ľudskom tele. 

•  Faktory ovplyvňujúce hladinu glukózy v krvi:
 o  príjem jedla (sacharidov) zvyšuje hladinu glukózy v krvi 
 o  cvičenie znižuje hladinu glukózy v krvi 
 o  stres môže zvyšovať hladinu glukózy v krvi 
 o  alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi. 
Normálna hodnota glukózy v krvi (glykémia) je do 5,6 mmol/l a po jedle menej ako 7,8 mmol/l. Pri 
hodnote viac než 10 mmol/l sa glukóza začína vylučovať močom. O cukrovke hovoríme vtedy, ak je 
hodnota cukru v krvi nalačno viac ako 7,0 mmol/l a 2 hodiny po jedle alebo pri náhodnom stanovení 
viac ako 11,0 mmol/l.
Cukrovka je ochorenie, pri ktorom je zvýšený oxidačný stres. Je to nerovnováha medzi tvorbou 
reaktívnych molekúl, ktoré poškodzujú organizmus, a ich zneškodňovaním. K látkam, ktoré ochraňujú 
organizmus pred oxidačným stresom, patria hlavne antioxidanty, ale aj iné.
Viac informácií sa dozviete na: www.diabetik.sk

Čo získate užívaním prípravku Glucose Vital?
Vitamín A (retinol) – okrem toho, že je dôležitý pre dobrý zrak, napomáha aj správnemu fungovaniu 
imunitného systému.
Vitamín B1 (tiamín) – je užitočný pre správne fungovanie nervového systému aj srdca.
Vitamín B2 (riboflavín) – pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, prispieva k udržaniu dobrého zraku 
a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vitamín B3 (niacín) – rovnako ako B2 pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, ale prispieva aj k správnemu 
fungovaniu nervového systému.
Vitamín B5 (kyselina pantoténová) – prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.
Vitamín B6 (pyridoxín) – je dôležitý pre normálne fungovanie imunitného systému aj tvorbu červených 
krviniek. 
Vitamín B9 (kyselina listová) – prispieva k zníženiu vyčerpania, únavy a zároveň prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.
Vitamín B12 (kyanokobalamín) – je potrebný na zachovanie zdravého nervového systému, ako aj pre 
normálnu funkciu imunitného systému.
Vitamín C – je ochranný antioxidant, ktorý pozitívne ovplyvňuje imunitný, ale aj nervový systém 
a prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vitamín E (tokoferol) – je ochranný antioxidant, ktorý prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vitamín H (biotín) – prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, k zachovaniu zdravých slizníc 
a k udržaniu zdravej pokožky. 
Zinok – prispieva k správnej látkovej premene sacharidov, je potrebný pre správnu funkciu imunitného 
systému, ochranu buniek a tiež na udržanie dobrého zraku.
Chróm – je potrebný pre správne udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi.

Dávkovanie: Jednu tabletu denne zapiť pohárom vody, najlepšie po jedle.

Výrobca: Mauermann-Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Straße 2, 82343 Pöcking, SRN

Zastúpenie v SR: WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG, Ivanská cesta 30/B, 
821 04 Bratislava, Slovenská republika

Nemecká farmaceutická spoločnosť WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG sa viac než 
50 rokov špecializuje na oblasť biofaktorov – minerálov a vitamínov. Pôsobí najmä 
v Európe a Ázii.
Viac informácií na  www.woerwagpharma.sk 

Glucose Vital
Výživový doplnok s obsahom vitamínov a minerálov

VNr. 12-0220-00 / 601464 / SK 148 x 210 mm / 8pt / PC 301 / LC
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