
оригінальний
рослинний препарат
при цукровому діабеті



Показання до застосування:

 ✔ Цукровий діабет 2 типу 

 ✔ Як допоміжний засіб при діабеті 1 типу 

 ✔ Групи ризику: ожиріннЯ та інші види 
порушень вуГлеводноГо і жировоГо обміну 

 ✔ длЯ запобіГаннЯ судинним ускладненнЯм 
при діабеті (I і II типу), атеросклерозі  
 

природна допомога при цукровому діабеті

 ■ знижує рівень Глюкози в крові при Цукровому діабеті 1, 2, 3 

 ■ нормалізує ліпідний і вуГлеводний обмін 2, 4 

 ■ попереджує с удинні ускладненнЯ при Цукровому діабеті та атеросклерозі 3, 4

  комплексна дія ІНУЛІН-НУТРІМЕД®

при цукровому діабеті

обумовлена зниженням рівня глюкози і запобіганням судинним 
ускладненням за рахунок нормалізації обмінних процесів

містить природний

високомолекулярний інулін

1 капсула містить:

Екстракт зі свіжого кореня цикорію (Cichorium intybus),  
виготовленого за оригінальною 
патентованою технологією компанії Нутрімед

500 мг

Спосіб прийому: 1 – 2 капсули 3 рази на день за 15 хвилин до 
прийому їжі. 

Форма випуску: 60 капсул.
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вплив ІНУЛІН-НУТРІМЕД®
на рівень Глюкози в крові протЯГом днЯ

результати спостережень до і післЯ прийому ІНУЛІН-НУТРІМЕД®

вплив ІНУЛІН-НУТРІМЕД® на рівень Глюкози
у хворих з вперше виЯвленим діабетом

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

 

баГаторічні клінічні дослідженнЯ переконливо довели

широкий спектр дії  ІНУЛІН-НУТРІМЕД® 1-4



Діабет небезпечний, передусім, своїми ускладненнями, які уражають судинну і нервову 
системи. Тому дуже важливо застосовувати при терапії природні засоби, які спрямовані на 
зниження рівня глюкози в крові та на попередження ускладнень при цукровому діабеті.  

Оригінальна технологія і ноу-хау компанії Нутрімед дозволяють отримувати високомо-
лекулярний інулін з розгалуженою структурою, який має більш виражену біологічну дію 
на організм.

особливість інулін-нутрімед® полягає в тому,
що він не лише знижує рівень глюкози у крові (не викликаючи при цьому 

гіпоглікемію), але й знижує рівень ліпопротеїдів і холестерину,
що призводить до нормалізації ліпідного і вуглеводного обмінів

попереджаючи тим самим виникнення і розвиток судинних ускладнень 
при цукровому діабеті

ІНУЛІН-НУТРІМЕД®
при початкових стадіях цукрового діабету дозволяє

обходитися без синтетичних цукрознижувальних препаратів, 
при пізніх – знизити дозу

 основного цукрознижувального засобу

ТОВ Нутрімед
вул. Предславинська, 43/2, 3 поверх
03150 Київ, Україна
Т  044 4540101
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua


