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Obsahuje Gymnému lesní přispívající k udržení

normalní hladiny 
 cukru v krvi

Aimil BGR-34EU je Ajurvédský doplněk stravy 
složený z rostlin a rostlinných extraktů: Gym-
néma lesní (v hindštině Gurmar neboli zabiják 
cukru) přispívá k udržení normální hladiny 
glukózy v krvi, napomáhá normálnímu me-
tabolismu glukózy a přispívá ke kontrole 
hmotnosti. 

normální hladina 

cukru v krvi

Před použitím si přečtěte  
informace na krabičce.
Informujte se na www.aimil.eu  
nebo u svého lékaře.
corporate@aimil.eu
tel.: 731 645 239

Pohled Ajurvédy na diabetes mellitus 
neboli cukrovku.
Cukrovka jako taková je porucha dóši 
Kapha. Kapha je dóša, která se sklá-
dá z prvků vody a země. Je fyzickým 
základem pro energii ostatních dóš, 
přivádí do organismu vodu, vyživuje 
klouby, kůži a zabezpečuje imunitu. 
Kapha řídí strukturu buněk (zde také 
pramení problém s inzulínovou rezis-
tencí), tělesné funkce, růst, metaboli-
smus tuků a poskytuje stabilitu mysli. 
Dóša Kapha sídlí v horní části žaludku, 
a dalšími místy pro Kaphu jsou hlava, 
hruď, šíje, klouby. Lidé s dominantní 
dóšou Kapha mají sklony k většině ci-
vilizačních chorob, zejména k obezitě, 
cukrovce, vysokému krevnímu tlaku 
způsobenému zanášením cév, také 
často trpí rýmou a ucpanými dutina-
mi a podobnými „radostmi“. Nemoci 
způsobené Kaphou mají obvykle vleklý 
charakter.
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  Vyvážené Ajurvédské rostlinné složení.

                  Ajurvéda = harmonie
                            Ajurvéda = dlouhověkost

GymnémA lesní 
(GymnemA sylVestre)

    „metAbolismus Glukózy“

Gymnéma lesní (Gymnema Syl-
vestre) Přispívá k normální hladině 
cukru v krvi a ke kontrole tělesné 
hmotnosti a k metabolismu tuků.

křídlok vakovitý obsahuje bio-
flavonoidy. Bioflavonoidy  jsou látky 
rostlinného původu, které najdeme 
ve všech rostlinných buňkách a jsou 
pro naše tělo nepostradatelné. 

Dřišťál chitria / osinatý (Ber-
beris aristata) přispívá k udržení 
normální hladiny glukózy v krvi. 
První zmínky v ajurvédských textech 
ohledně používání dřišťálu jsou da-
továny více než tři tisíce let zpět. 

Mořena srdčitá (rubia cordi-
folia) obsahuje antioxidanty a při-
spívá k normální funkci vylučovací 
soustavy (ledviny) a k normálnímu  
metabolismu cukrů.

Pískavice řecké seno (Trigo-
nella foenum-graecum) obsahu-
je antioxidanty, přispívá k normální 
hladině glukózy v krvi a normální ph 
rovnováze. 

chebule srdčitá (Tinospora 
cordifolia) obsahuje antioxidan-
ty, přispívá k normální funkci mo-
čových cest a hladině cukru v krvi. 
Chebule srdčitá se také nazývá 
indický ženšen a hindsky ašva-
gandha.

Ayurvéda nám poskytuje znalosti a vědomosti, jak předcházet nemocem a hlavně 
jak odstranit jejich příčiny, pokud k nim i přes prevenci dojde. Ajurvéda je jedna 
z nejstarších známých lidských léčebných praktik a technik. Od počátku věků, léči-
telé praktikující Ajurvédu objevili mnoho léků na choroby, které jsou známé a při-

vedli je k dokonalosti - žádné vedlejší účinky. Od středověku ajurvédští léčitelé/lékaři (v Indii je Ajurvéda uznávaná 
jako medicína tedy lékaři) vyvinuli řadu léčivých přípravků a postupů pro léčení různých nemocí. Ajurvéda (celostní 
přístup) se pro udržení výborného zdravotního stavu zaměřuje také na další formy: cvičení - jógu, masáže, meditaci 
a správné stravovací návyky. Učí jak pečovat o mysl a tvrdí, že „šťastná mysl“ vám umožní zůstat v klidu a zdravá/ý.
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Adaptogenní 

účinek

C o n t r i b u t e s  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  e ff e c t i v e

BLOOD GLUCOSE
M E TA B O L I S M
a n d  R e s t o r e  Q u a l i t y  o f  L i f e

120
Cellulosekapseln

Gewicht 58,8 g

P�anzen- 
extrakte

Nahrungsergänzungsmittel  120 kapseln 

 120 kapseln

wissenschaftlich
getestet
Toxizitätstests
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5000 Jahre der traditionellen indischen Medizin

Power of
Ayurveda

Andere Inhaltsstoffe:  Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose; 
Verdickungsmittel: Carrageen; Antibackmittel: Talkum; Schmiermittel 
und ein Bindemittel: Polyäthylenglykol 600. Beinhaltet nicht: 
Süßstoffe, Farbstoffe, Gluten, Weizen, Soja, Zucker. Gewicht: 58,8 g 
(120 Kapseln). Die Kapseln sind für Vegetarier / Veganer geeignet. 

Mindestens haltbar bis Ende: Datum, an der Seite der Verpackung. 
Lagerung:  an einem trockenen Ort lagern, vor Hitze, direkter Son-
neneinstrahlung und Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren. Achtung: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die 
empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Nicht geeignet für Kinder, 
schwangere Frauen und stillende Mütter. 
Herkunftsland: Aimil Pharmaceuticals (I) Ltd, A-13/2, Naraina Industrial 
Area, Phase-I, New Delhi-110028, Herstellungslizenz-Nr. DL-194 A&U. 
Importeur: Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o., Holzova 10b, 628 00 Brno
Nur für EU.

Begrannte Berberitze Färberwurzel (Manjistha)

Färberwurzel (Manjistha)

Guduchi Guduchi

Gurman

trägt zur normalen 
Funktion des 

kardiovaskulären 
Systems bei

unterstützt das Im-
munsystem und wirkt 

als Alterungsverzögerer

stärkt das Immun-
system und wirkt  
als Antioxidanst

Unterstützt die 
Normalisierung des 

Blutzuckerspiegels bei

Körpergewicht- 
und Fettstoffwech-

selkontrolle

unterstützt den 
Gesamtzustand des 
Körpers. Unterstützt 
die Normalisierung 
desen Blutzucker-

spiegels

Zutaten:   2 Kapseln 4 Kapseln
Begrannte Berberitze
(Berberis aristata): 23,3 % 200 mg 400 mg
Wasserextrakt (23:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Stielfraktion  100 mg 200 mg
Padoukbaum (Malabarkino)
(Pterocarpus marsupium): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (8:1)   100 mg 200 mg
Gemahlene Markfraktion   30 mg 60 mg
Gurmar
(Gymnema sylvestre): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (8:1)   100 mg 200 mg
Gemahlene Blätterfraktion   30 mg 60 mg
Färberwurzel (Manjistha) 
(Rubia cordifolia): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7,5:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Würzelfraktion  30 mg 60 mg
Bockshornklee
(Trigonella foen. graecum): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Samenfraktion  30 mg 60 mg
Guduchi  
(Tinospora cordifolia): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Stielfraktion   30 mg 60 mg

Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten:

Charge Nr.: EUB-02
Produktionsdatum:
01.2017
Mindesthaltbarkeit bis:
12.2019

Empfohlene Tagesdosis: Im ersten Monat 1 Kapsel zweimal täglich 
eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Ab dem zweiten 
Monat zwei Kapseln zweimal täglich eine halbe Stunde vor den Mahl-
-zeiten einnehmen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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