Bisglicinato de Vanádio 0,1%

CAS: Não aplicável
DCB: Não aplicável
Uso: Oral
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grupopurifarma

Tem sido bastante utilizado em pacientes diabéticos não insulinodependentes
tem se apresentado eficiente, por tornar as células periféricas susceptíveis à
ação da insulina.
Sua utilização também é estudada em atletas com a finalidade de melhorar o
transporte e metabolismo de glicose durante o exercício físico. As
necessidades dietéticas variam entre 10 e 60 mcg ao dia, entretanto, a
dificuldade de obtenção de informações seguras sobre as quantidades
fornecidas pelas fontes alimentares, torna a suplementação nutricional
interessante tanto no tratamento coadjuvante nas várias formas de diabetes,
quanto na suplementação esportiva.

Indicações:
· Suplemento alimentar;

Purifarma

· Tratamento de pacientes
diabéticos;
· Ajuda a controlar o açúcar
no sangue.

purifarma.com.br/Blog

Dosagem:
· Oral: de 50 a 500 mcg ao dia.

Fator de correção
Na prescrição de quelatos consideramos sempre a quantidade do mineral
puro (elemento), independentemente da quantidade de aminoácidos
presentes no quelato. Assim, é recomendado aplicar o fator de correção.
Observar sempre se os valores prescritos estão dentro da faixa do usual do
mineral elementar.

Reações Adversas
Nas referências consultadas não foram descritas reações adversas ou reações
de intolerância ao fármaco. Porém, deve ser considerado seu potencial tóxico
quando exposto ao organismo em doses superiores a recomendadas.

Sugestões de Fórmulas:
Suplemento com Cromo e Vanádio para a diabetes
Componentes

Quantidades

Bisglicinato de Cromo 10%

100 mcg

Bisglicinato de Vanádio 0,1%

100 mcg

Excipiente qsp

1 cápsula

Posologia: 1 cápsula 2 vezes ao dia.
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Suplemento Vitamínico e Mineral
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grupopurifarma

Componentes

Quantidades

Bisglicinato de Cromo 10%

100 mcg

Bisglicinato de Zinco 20%

35 mg

Bisglicinato de Vanádio 0,1%

100 mcg

Vitamina B1

10 mg

Excipiente qsp
Purifarma

Posologia: 1 cápsula 2 vezes ao dia.
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