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Sim! Isso é bastante possível com as Massas feitas de fibra solúvel.

E COMO FUNCIONA?
O Konjac é benéfico para o colesterol alto e o índice glicêmico. Açúcar e carboidrato 

em excesso aumentam a taxa de glicose no sangue e, mesmo não sendo estritamente 
proibidos, devem ser evitados por pessoas com diabetes e pressão alta para que seu 
controle glicêmico fique perto do normal. Por ser livre de farinha branca e açúcar, o 
Konjac, além de diminuir o colesterol, proporciona uma alimentação com menos res-
trições, sendo possível preparar pratos de massa e arroz sem ingredientes que seriam 
prejudiciais à saúde.

CONTROLAR O ÍNDICE GLICÊMICO E O 
COLESTEROL COMENDO SEM RESTRIÇÕES 
NO DIA A DIA É POSSÍVEL?

SOBRE A FIBRA GLUCOMANNAN
Glucomannan é um tipo de 

fibra solúvel extraída da raiz do 
Konjac (Amorphophallus kon-
jac), uma planta nativa da Ásia 
e é solúvel em água. Tem gran-
de atenção por seu potencial na 
perda de peso e controle da gli-
cemia. 

A glucomannan funciona 
absorvendo líquidos no trato di-
gestório, atrasando a absorção 
de nutrientes, o que por sua vez 
aumentaria a saciedade. 

A fibra tem sido usado por sé-
culos nas culturas asiáticas para 
alimentos tradicionais como ma-
carrões, tofu e ‘konyaku’, que é 
uma geleia japonesa.
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EXPLICANDO MELHOR:
AS MASSAS KONJAC SÃO RICAS EM GLUCOMANNAN E SÃO EXTREMAMENTE 
BENÉFICAS PARA DIABÉTICOS

A fibra de glucomannan é a fibra solúvel mais 
viscosa da natureza. Quanto maior a viscosidade 
da fibra solúvel, maior será a capacidade de con-
trolar o nível de açúcar no sangue. 

Isso permite que o konjac se mova pelo trato 
digestivo muito lentamente, o que pode retardar 
a absorção de carboidratos. Essa absorção retar-
dada manterá o açúcar no sangue em um nível 
moderado durante o processo de digestão.

A glucomannan é conhecida por apresentar 
efeitos hipoglicêmicos ao inibir a captação de 
glicose pelo corpo. Acredita-se que isso ocorra 
evitando o contato da glicose com as paredes in-
testinais para absorção. Ao reduzir a quantidade 
de açúcar no sangue, glucomannan pode ajudar os pacientes com diabetes tipo II.

A fibra do konjac, glucomannan retarda o esvaziamento gástrico e retarda a libe-
ração de açúcar na corrente sanguínea, o que ajuda a baixar os níveis de insulina e 
glicose no sangue. 

Além disso, a glucomannan melhora o perfil lipídico do sangue e pode reduzir a 
pressão arterial sistólica. Por causa desses efeitos, a glucomannan pode beneficiar 
muito os indivíduos com síndrome metabólica ou diabetes.
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Glucomannan pode ajudar a normalizar os níveis de açúcar no sangue atrasando 
a digestão dos alimentos e controlando a insulina. Há pesquisas que demonstram 
que isto pode ajudar os diabéticos a controlar melhor sua resposta aos alimentos, ali-
viando o incômodo de restrições alimentares e fazendo com que a diabete seja mais 
gerenciável.

COMO O GLUCOMANNAN 
ATUA COM DIABÉTICOS

O CONTROLE DO COLESTEROL
Usar glucomannan pode re-

sultar em uma redução do teor 
de colesterol no sangue. Diver-
sos estudos confirmaram que 
uma redução do colesterol LDL 
(lipoproteínas de baixa densida-
de - o chamado colesterol ‘ruim’) 
e um aumento no colesterol HDL 
(lipoproteínas de alta densidade 
- o chamado colesterol ‘bom’) es-
tão fortemente correlacionados 
a um suplemento de glucoman-
nan.

Em um estudo realizado em pacientes obesos, 
o glucomannan demonstrou estatisticamente 
melhorias significativas nos níveis de colesterol, 
demonstrando uma perda de peso média de 
5.5 libras em 8 semanas. Em homens saudáveis, 
4 semanas tomando glucomannan reduziu o co-
lesterol total, lipoproteína de baixa densidade, 
triglicerídeos e pressão arterial sistólica; notavel-
mente, os triglicerídeos caíram em 23%.
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CONTROLE DA GLICEMIA
O glucomannan ajuda a redu-

zir a velocidade de absorção dos 
carboidratos, diminuindo assim 
o índice glicêmico das refeições, 
o que evita que ocorram picos 
de açúcar e insulina no sangue, 
evitando que a pessoa tenha de-
sejo por comer alimentos doces 
e gordurosos e de quebra acu-
mule mais gorduras no corpo.
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AJUDA NO CONTROLE DO APETITE
Já que essa fibra retarda o esvaziamento gás-

trico e o trânsito intestinal, ajudando a controlar a 
fome. Alguns estudo indicam que este efeito pos-
sa favorecer a perda de peso;

PROTEGE SAÚDE DO CORAÇÃO
Ainda, sua abundância em ácidos graxos con-

trola o nível de colesterol no corpo, o que previne 
doenças cardiovasculares graves, como a hiper-
tensão (pressão arterial elevada).

OUTROS BENEFÍCIOS DA FIBRA

MELHORA O FUNCIONAMENTO 
INTESTINAL 

Favorece o aumento do vo-
lume das fezes e promove o 
crescimento da microbiota in-
testinal, já que exerce um efeito 
prebiótico, ajudando a comba-
ter a prisão de ventre;

REGULA O METABOLISMO DAS GORDURAS
A glucomannan ajuda a regular o metabolismo das gorduras, auxiliando na redu-

ção dos níveis de ácidos graxos livres e de colesterol no sangue. Por esse motivo, o 
consumo de glucomannan pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas;

PROMOVE EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO
A ingestão de glucomannan pode diminuir a produção de substâncias pró-in-

flamatórias, principalmente na dermatite atópica e rinite alérgica, no entanto são 
necessários mais estudos que comprovem esse efeito;
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COMO CONSUMIR A FIBRA E QUANTIDADE 
INDICADA PARA CONSUMO DIÁRIO

A melhor forma de consumir a fibra ainda tem sido através das massas produzidas 
com o tuberculo Konjac.

E a Kojac massas MF, uma li-
nha de massa de origem vegetal 
de (macarrão e arroz), são um 
exemplo de massa que conta 
com a fibra como o principal in-
grediente, com apenas 9 calorias  
em cada 100 gramas, oferece di-
versas opções o que diversifica 
e facilita o consumo.

São hoje 10 cortes diferentes de massa, os quais 
podem ser introduzidos no dia a dia, ajudando a 
quebrar a monotonia das refeições de quem tem 
diabetes e também a superar a dificuldade de con-
sumir alimentos com baixo teor açúcar e sódio. A 
fibra Glucomonnan presente nos produtos ainda 
te devolvem o prazer ao fazer uma refeição e com 
o uso continuo oferecem benefícios à sua saúde 
ajudando a controlar o índice glicêmico. Consul-
te um nutricionista ou médico especialista na área 
para  saber  as  quantidades  diárias  de  Massas  
Konjac indicada para você.
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KONJAC É A MARCA AMIGA DA SUA SAÚDE!

Se alimentar bem e viver com qualidade é 
essencial e nossa missão é fazer com que a 
sua caminhada para a saúde plena seja mais 
prazerosa e fácil!

CONHEÇA KONJAC MF



O ALIMENTO QUE DIMINUI O COLESTEROL E PROPORCIONA UMA 
ALIMENTAÇÃO COM MENOS RESTRIÇÕES!

/konjacmassa_mf

 

(83) 3507-1955 | (83) 98134-9484

atendimento.konjacmassamf@gmail.com

loja.konjacmassamf.com


