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Glucose control
Al van bij de geboorte is “zoet” dé smaak waar iedereen dol op is. Suiker activeert het 
beloningscentrum in onze hersenen en geeft ons een goed gevoel. Toch is het goed om 
onze suikerconsumptie kritisch te volgen, er wordt immers veel meer suiker geconsumeerd 
dan we nodig hebben en dan geraakt de bloedsuikerspiegel uit evenwicht. Physalis 
Glucose control helpt om de bloedsuikerspiegel in evenwicht te brengen, waardoor 
pieken en dalen vermeden worden. Dit is onder andere erg belangrijk voor pre-diabetici, 
maar ook voor iedereen die op langere termijn de nadelige gevolgen van een ontregelde 
bloedsuikerspiegel op zijn algemene gehele gezondheid wil vermijden.  

KOOLHYDRATEN
Koolhydraten worden op basis van hun ketenlengte ingedeeld in 
monosachariden, oligosachariden en polysachariden. Monosachariden 
bestaan uit één suikermolecule, namelijk glucose of fructose. Koolhydraten 
met een korte keten van monosachariden zijn oligosachariden, en 
polysachariden bestaan uit lange ketens van monosachariden (zie figuur 1). 
Hoe langer de keten, hoe “trager” de suikers en hoe lager hun glycemische 
index. 

Figuur 1: verschillende types koolhydraten

SNELLE EN TRAGE SUIKERS: DE GLYCEMISCHE INDEX
De glycemische index (GI) is een maat voor het effect van koolhydraten op de 
bloedglucosespiegel (zie figuur 2). Koolhydraten die snel afgebroken worden 
tijdens de spijsvertering en hun glucose snel afgeven aan de bloedbaan, 
hebben een hoge glycemische index, terwijl koolhydraten die langzaam 
worden afgebroken en hun glucose geleidelijk aan het bloed afgeven, een lage 
glycemische index hebben. Voedingsmiddelen met een lage GI bieden heel wat 
gezondheidsvoordelen en genieten de voorkeur boven voedingsmiddelen met 
een hoge GI. Een lage glycemische index helpt namelijk de bloedsuikerspiegel 
te normaliseren, waardoor pieken en dalen vermeden worden. 

Figuur 2: effect van de glycemische index op de bloedsuikerspiegel

Een stijging van de bloedsuikerspiegel stimuleert de secretie van 
insuline door de alvleesklier of pancreas en zorgt voor een verlaging van 
het glucosegehalte in het bloed. Suiker wordt dan vanuit de bloedbaan 
opgenomen door cellen en wordt vervolgens onder andere opgestapeld in 
de lever. Insuline zorgt er bovendien voor dat suiker wordt omgezet in vet en 
zo kan worden opgeslagen in onze vetcellen.

Figuur 3: overmatige glucose in bloedbaan

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Polyfenolen - Type A procyanidines
✓ Gymnemazuren
✓ Trans-resveratrol
✓ Chroom 
✓ Vitamine B8 of biotine 
✓ Selenium
✓ Zink

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Helpt de bloedsuikerspiegel stabiel te houden.
✓ Ondersteunt het koolhydratenmetabolisme.
✓ Versterkt insuline-activiteit, de insulinegevoeligheid en de 

insulinesignalering. 
✓ Verbetert glucosetolerantie.
✓ Reguleert de energie homeostase.

P 2738 P 032

Fructo-oligosacharide

G F F F F  

Glucose

G
Fructose

MONO-
SACHARIDEN

DI-
SACHARIDEN

OLIGO-
SACHARIDEN

POLY-
SACHARIDEN

Tafelsuiker of sucrose

G F  

 

Cellulose, zetmeel

G G G G G G GG

Trag
e suikers

Snelle suikers

F

HOGE GI > 70

GEMIDDELDE GI 55-70

LAGE GI < 55

Overmatige glucose 
in bloedbaan



2

Nl

Technische fiche

Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp – Belgium • Tel. +32 50 28 92 30 • Fax +32 50 37 57 11 • www.keypharm.com • keypharm@keypharm.com

Een verstoord glucosemetabolisme komt o.a. voor bij diabetespatiënten of 
bij pre-diabetespatiënten. De hoeveelheid glucose in het bloed neemt dan 
toe omdat insuline zijn werking niet volledig kan uitvoeren. Dit kan enerzijds 
omdat er onvoldoende of geen productie van insuline is (bekend als diabetes 
type 1) en anderzijds omdat er een probleem is met de insulinerespons. Het 
lichaam reageert dan niet goed op de geproduceerde insuline, waardoor 
het suikergehalte in het bloed verhoogt (bekend als diabetes type 2 of 
ouderdomsdiabetes).

HET BELANG VAN EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL
Gezonde bloedsuikerspiegels hebben een sterke impact op de algehele 
gezondheid van een individu, de levenskwaliteit en de levensverwachting. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal één op de tien 
volwassenen in 2040 door prediabetes worden getroffen. Deze aandoening 
verdient serieuze aandacht omdat de aandoening zelf een enorme tol eist 
van de bloedvaten, het hart, het zenuwstelsel en de algehele vitaliteit.

Om de bloedsuikerspiegel op een natuurlijke en veilige manier stabiel te 
houden ontwikkelde Physalis Glucose control, een hoogwaardig natuurlijk 
complex met klinisch bestudeerde en efficiënte extracten. 

PORTUSANA® (Portulaca oleracea)
Portusana® is een hoogwaardig extract van de groene bladgroente postelein. 
Zijn werkzaamheid en veiligheid zijn aangetoond in verschillende studies. 
Bovendien staat postelein in de volksgeneeskunde gekend om zijn hoge 
nutritionele waarde en antidiabetische eigenschappen. Portusana® heeft een 
drievoudige werking; modulatie van de insulinegevoeligheid van de cellen, 
een verminderde glucose absorptie vanuit de darmen in de bloedbaan en 
een verhoogde glucose opname vanuit de bloedbaan in de cellen. 

In een klinische studie werd aangetoond dat Portusana® de bloedsuikerspiegel 
helpt onder controle te houden bij type 2 diabetespatiënten na 12 weken 
behandeling. Dit werd aangetoond doordat het zorgt voor een significante 
reductie van HbA1c (geglycosileerde hemoglobine), de gouden standaard 
voor glucosecontrole op de lange termijn. HbA1c daalde gemiddeld met 
0,81%. Bovendien veranderde het extract de insulinespiegels niet. Daarom 
verwacht men geen nevenwerkingen zoals een te lage bloedsuikerspiegel, 
een effect dat wel voorkomt bij orale antidiabetica, die insulinesecretie 
stimuleren.

Portusana® zorgt voor een verplaatsing van de glucosetransporteur 4 
(GLUT4). Het wordt van binnenin de cel naar de buitenste membraan van 
de cel verplaatst zodat glucose rechtstreeks in de cel kan opgenomen 
worden. Aangezien insulineresistentie wordt gekenmerkt door onvoldoende 
translocaties van deze GLUT4-kanaaltjes, is deze werking bijzonder interessant 
voor personen met een insulineresistentie.

GS4 PLUS® (Gymnema sylvestre)
GS4PLUS® is een extract van de bladeren van de gymnema en bevat 
gymnemazuren, complexen van  zure glycosides. In de Ayurveda wordt 
de plant omschreven als een ‘vernietiger van suiker’ of gurmar (Hindi). De 
gymnemaplant komt voor in Zuid-Azië en bevat onder andere ook diverse 
krachtige saponinen en gurmarine. Al in 1930 is in wetenschappelijke 
studies aangetoond dat de bladeren van de gymnema een positief effect 
hebben op de insuline-secretie door de pancreas en de bloedsuikerspiegel. 
Klinische studies bij patiënten met diabetes type 1 en 2 hebben aangetoond 
dat de inname van GS4PLUS® de bloedsuikerspiegel normaliseert, het 
herstel van de bèta-cellen in de eilandjes van Langerhans ondersteunt 
en het algemeen welzijn van de patiënten verbetert (door verbetering van 
hyperlipidemie daalt ook het risico op secundaire complicaties). Tevens kon 
bij patiënten met diabetes type 2 de dosis van conventionele medicatie 
worden verlaagd, maar waarbij de bloedsuikerspiegel onder controle kon 
worden gehouden door de inname van GS4 PLUS®.

PROCYNCI® (Cinnamomum cassia)
ProcynCi® is een gepatenteerd extract uit de schors van de Cinnamomum cassia-
boom of Chinese kaneel. Het bevat een hoog gehalte aan polyfenolen, tot 40%, 
terwijl standaard kaneelextracten meestal maar 10 à 20% polyfenolen bevatten. 
Dit gestandaardiseerde en volledig gekarakteriseerde extract bevat bovendien 
ook 6 tot 10% van de typische bioactieve type-A procyanidine polymeren.  Dit 
leidt tot een 3x efficiënter extract, met een betere activiteit t.o.v. alfa-glucosidase, 
alfa-amylase en met een betere insuline-stimulerende activiteit. Deze effecten 
werden zowel bij dieren als in een klinische studie met prediabetici aangetoond. 
In deze laatste studie werd een significante daling van de bloedsuikerspiegel 
geobserveerd na inname van 250 mg ProcynCi per dag.

Bovendien zorgt het speciale productieproces van ProcynCi® voor de 
verwijdering van  coumarine, een stof in kaneel die schadelijk kan zijn bij te 
hoge inname. Bij standaard kaneel extracten ligt dit gehalte vaak veel hoger.  

VERI-TE™ (Trans-resveratrol) 
Resveratrol is een polyfenolisch bestanddeel dat van nature aanwezig is in 
druiven, Japanse duizendknoop, pindanoten en sommige bessen. Het bezit 
talrijke erg interessante eigenschappen ter ondersteuning van meerdere 
metabole functies die een rol spelen bij het gezond ouder worden. Veri-te™ 
wordt geproduceerd door natuurlijke fermentatie van gist wat resulteert in een 
zeer hoge zuiverheid (>98% trans-resveratrol) en kwaliteit van de bovenste 
plank. Het heeft gegarandeerd een veilige herkomst en is vrij van pesticiden, 
herbiciden, allergenen en andere contaminanten (vb. emodine, een laxativum 
dat vaak aanwezig is in Japanse duizendknoopextracten). Resveratrol heeft 
een positief effect op de controle van de bloedsuikerspiegel.

In een klinische studie kregen 66 proefpersonen met diabetes type 2, 45 
dagen lang resveratrol of placebo toegediend. Na 45 dagen zag men een 
vermindering van de nuchtere bloedglucose en de insulineresistentie in de 
groep die resveratrol toegediend kreeg.

Wanneer insuline aanwezig is, wordt de 
Glut4 vesikels opgenomen in het plasma 
membraan.

Glut4 zorgt ervoor dat glucose kan opge-
nomen worden in de cel.
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CHROOM
Chroom is een natuurlijke verbinding die de insulinegevoeligheid, de effecten 
op insulinesignalering en glucoseregulatie verbetert. De symptomen van 
chroom-deficiëntie zijn vergelijkbaar met deze van het metabool syndroom 
en er is aangetoond dat suppletie met chroom deze symptomen verbetert. In 
een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie is aangetoond dat glucose, 
insuline, cholesterol en HbA1c allemaal verbeteren bij patiënten met type 2 
diabetes na chroom-suppletie.

VITAMINE B8
Vitamine B8 of biotine maakt deel uit van het vitamine B-complex. Biotine 
speelt een belangrijke rol bij de opbouw en afbraak van koolhydraten en 
de productie van vetzuren. Door een onevenwichtige of minder kwalitatieve 
voeding, een groter verbruik of verminderde opname zijn tekorten van deze 
B-vitamines veel voorkomend.

SELENIUM
Het selenium in Physalis Glucose control is aanwezig onder de vorm van het 
organische en natuurlijke L-(+)-selenomethionine. Dit is een vorm die goed 
opneembaar is. Selenomethionine bestaat uit het aminozuur methionine waar 
het zwavelatoom vervangen is door een seleniumatoom. Selenomethionine 
wordt in het lichaam omgezet in een selenocysteïne dat dan geïncorporeerd 
wordt in selenoproteïnen. Deze oefenen op hun beurt een antioxidatieve 
werking uit. Selenium is nodig voor de werking van het enzym glutathion 
peroxidase, een krachtig enzym dat instaat voor de bescherming van de 
cellen tegen oxidatieve stress en schade door vrije radicalen. Dit helpt de 
lever gezond te houden zodat het zijn dagelijkse functies beter kan vervullen. 
De lever speelt een sleutelrol bij de glucosehomeostase en dus het stabiel 
houden van de bloedsuikerspiegel.

ZINK
De synergie is helemaal compleet dankzij de extra toevoeging van zink. 
Zink is een essentieel mineraal dat als co-factor fungeert voor meer dan 
300 enzymen. Zink wordt niet zo gemakkelijk uit de voeding gehaald, 
aangezien de biologische beschikbaarheid varieert in functie van de aard 
van het voedsel (ongunstige interacties). Daarbij heeft het lichaam geen 
opslagmogelijkheden voor zink en is dus afhankelijk van een dagelijks 
toereikende inname. De dagdosis zink in Glucose Control bedraagt 10 mg 
(100% van de referentie-inname) onder de vorm van zinkbisglycinaat, de 
best biobeschikbare vorm. Zink is een mineraal dat een belangrijke rol speelt 
bij het koolhydraat- en vetzuurmetabolisme.

Samenstelling per 2 tabletten

Cinnamomum cassia extr. (ProcynCi®, 40% polyphenols) 250 mg
Gymnema sylvestre extr. (GS4 PLUS®, 25% gymnemic acids) 200 mg
Portulaca oleracea extr. (Portusana®) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 100 mg
Biotine (900%*) 450 µg
Vitamine B1 (382%*) 4,2 mg
Chroom (469%*) 187,5 µg
Selenium (182%*) 100 µg
Zink (100%*) 10 mg

*% van de Referentie Inname (R.I.)

Gebruik: 
2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water. 

• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische be-
handeling en het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen dient te gebeuren 
onder toezicht van uw arts. 

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, suiker, 
zout, gist, gluten • Zijn minimaal bewerkt • Zijn voorzien van een vereenvoudigde in-
grediëntenlijst met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt

REFERENTIES
Purslane Extract and Glucose Homeostasis in Adults with Type 2 Diabetes. Wainstein, J., et al., J Med Food 

19 (2) 2016, 133–140 
Biomolecular characterization of putative antidiabetic herbal extracts. Stadlbauer.V., et al., PLoS ONE 11(1) 

:e0148109. Doi :10.1371/journal.pone.0148109 
Cinnamon extract lowers glucose, insulin and cholesterol in people with elevated serum glucose. Anderson 

RA, et al. J Tradit Complement Med. 2016 Oct; 6(4): 332–336.
Effects of a water-soluble cinnamon extract on body composition and features of the metabolic syndrome in 

pre-diabetic men and women. Ziegenfuss, et al, J Int Soc Sports Nutr. 2006; 3:45-53
The effects of resveratrol intervention on risk markers of cardiovascular health in overweight and obese sub-

jects: a pooled analysis of randomized controlled trials. Huang H, Chen G, Liao D et al. Obesity Reviews, 
2016, doi: 10.1111/obr.12458.

Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation on energy metabolism and metabo-
lic profile in obese humans. Timmers S, Konings E, Bilet L, et al. Cell Metab 2011;14(5):612-622.

Antihyperglycemic effects of short term resveratrol supplementation in type 2 diabetic patients. Movahed A, 
Nabipour I, Lieben Louis X, et al. Evid Based Complement Alternat Med 2013; Article ID 851267,2013. 
doi:10.1155/2013/851267.

Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus 
patients. Baskaran K, et al. J Ethnopharmacol. 1990 Oct;30(3):295-300.

Effects of the polyphenol content on the anti-diabetic activity of Cinnamomum zeylanicum extracts. Krishnak-
umar et al., (2014). Food & Function 5(9): 2208-2220.

Enhanced anti-diabetic activity of polyphenol-rich de-coumarinated extracts of Cinnamomum cassia. 
Krishnakumar et al., (2014).  Journal of Functional Foods 10: 54-64.




