


ЕВОЛЮЦИЯ В ПОДХОДА КЪМ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

Резултатът от годините 
опит и научно-

изследователска дейност 
на Aboca е 

иновационният продукт иновационният продукт 
от 2012 година



ИНОВАЦИОНЕН ПРОДУКТ

КОНТРОЛ НА ГЛИКЕМИЧНИЯ ПИК В 
ЛЕЧЕНИЕТО НА НАДНОРМЕНО ТЕГЛО 
И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

Медицинско изделие клас IIa
-Сертификат от Istituto Superiore di Sanita n 138 QPZ
1316 11 от 7/10/2011
Предназначен за
- Наднормено тегло и затлъстяване
- Намаляване на обиколката на талията, също и при 
хора с нормално тегло
Максимална безопасност
-Благодарение на механичното действие
Добре разтворим във вода
-Може да се приема разтворен в топла вода



ИНОВАЦИОНЕН ПРОДУКТ

ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО ОТКРИТИЕ ДО КЛИНИЧНАТА 
ПРАКТИКА: ПОВЕЧЕ ОТ 1 МИЛИОН ЕВРО ИНВЕСТИРАНИ В ПРОУЧВАНИЯ

НОВ ПРОДУКТ: Медицинско изделие Клас IIa

НОВ ТАРГЕТ: ОТ НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ДО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 
СЪЩО И ПРИ ДЕЦА ОТ 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

НОВ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: КОНТРОЛ НА 
ПОСТПРАНДИАЛНАТА ГЛИКЕМИЯ

МАКСИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ: БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
МЕХАНИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ Е ПОДХОДЯЩ И ЗА ДЕЦА



ПОВЕЧЕ ОТ 1 МИЛИОН ЕВРО 
ИНВЕСТИРАНИ В ИЗСЛЕДВАНИЯ:

ОТ НАУЧНО ОТКРИТИЕ ДО КЛИНИЧНА 
ПРАКТИКА

ИНВЕСТИРАНИ В ИЗСЛЕДВАНИЯ:
- ЕКСКЛУЗИВЕН ПАТЕНТ: POLYCAPTIL
(ПОЛИКАПТИЛ)
- МАХАНИЗМЪТ НА ДЕЙСТВИЕ И 
ЕФИКАСНОСТТА СА ТЕСТВАНИ И 
ДОКАЗАНИ В ИЗКУСТВЕН ГАСТРО-
ИНТЕСТИОНАЛЕН МОДЕЛ
- 2 ТЕСТА ЗА ЕФИКАСНОСТ И 
БЕЗОПАСНОСТ



НАУЧНА ОСНОВА

1. След всяко хранене, особено 
когато е богато на въглехидрати

2.Концентрацията на въглехидрати в червата 
нараства

3.Глюкозата (преобразувани 
при храносмилането 
въглехидрати) бързо 

Ролята на гликемичния пик в лекуването на 
наднормено тегло и затлъстяване

въглехидрати) бързо 
навлиза в кръвта, 
генерирайки бързо 
увеличаване на захарта 
(гликемичен пик)

4.Тялото трябва бързо да 
елиминира излишъка от 
глюкоза в кръвта и, за да 
направи това, произвежда 
голямо количество инсулин, 
който намалява кръвната захар.



НАУЧНА ОСНОВА

4.Тялото трябва бързо да елиминира 
излишъка от глюкоза в кръвта и, за 
да направи това, произвежда голямо 
количество инсулин, който намалява 
кръвната захар.

Резултат:

Високият гликемичен пик е в основата на натрупването 
на мазнини и образуването на мастна тъкан

1- Чувство за глад, 
което се завръща 
скоро след хранене 
поради липса на 
глюкоза в кръвта.

2. Преобразуване на 
глюкозата в мазнини и 
тяхното последващо 
отлагане в адипозната 
тъкан (липогенеза). 
Натрупване на нови 
мазнини и мастна тъкан.



КАК ДЕЙСТВА
Libramed  регулира гликемичния пик 
срещу наднормено тегло и 
затлъстяване

2. Libramed образува гел с 
мрежеста структура, която 

забавя и намалява 
усвояването на 
въглехидрати.

3.Глюкозата (произведена при храносмилането на 3.Глюкозата (произведена при храносмилането на 
въглехидратите) е по-малко и по-бавно усовена от 
кръвта избягвайки, по този начин, гликемичния пик

4. Тялото е способно да
използва правилно
глюкозата, която се намира в 
кръвта. 



Резултат:

4. Тялото е способно да
използва правилно
глюкозата, която се намира в 
кръвта.

ПО-БАВНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ 
ОТ МАЗНИНИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ 

КАК ДЕЙСТВА

Libramed също:
• Намалява усвояването на мазнини
• Подобрява чревния транзит

ПО-БАВНО 
ЗАВРЪЩАНЕ НА 
ЧУВСТВОТО НА 
ГЛАД

ОТ МАЗНИНИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ 
В АДИПОЦИТИТЕ, ЧРЕЗ 
АКТИВИРАНЕ НА ЛИПОЛИЗАТА 
И БЛОКИРАНЕ НА 
ЛИПОГЕНЕЗАТА.  

С активиране на липолизата 
адипоцитите освобождават 
мазнините и намаляват 
обема си 



ЕКСКЛУЗИВЕН ПАТЕНТ: POLICAPTIL GEL RETARD

Libramed действа благодарение на Policaptil gel Retard 

100% натурален комплекс от полизахариди “прави и разклонени” макро-молекули 
разработени от научно-изследователския център на Aboca 

(европейски патент n. 1 679 009)

Policaptil създава гел с мрежовидна структура в червата, която, благодарение на залепващ 
по лигавицата и реологичен ефект (увеличаване на вискозитета), може да има специфичен 

ефект върху различните хранителни вещества.

Въглехидрати

Мазнини

Храносмилателни 
ензими

Чревни власинки



Патентованата формула 
на Policaptil използва 
предимствата на 
характеристиките на 
полизахаридните 
макромолекули, които 
биват набавени от 
фитокомплекси от фибри 
от апунция, целулоза, 

POLICAPTIL GEL RETARD: УСТРОЙСТВО

Хемицелулоза -

Целулоза - линейна

от апунция, целулоза, 
глюкоманан и от сушени 
при ниска температура
лечебна ружа, липа и
“Linen Mucilages”

Вискозитетните свойства на “Policaptil gel retard” са тествани, чрез 
изследвания “in vivo”, които са потвърдили увеличението на вискозитета 

на чревните течности.

Хемицелулоза -
разклонена

Пектин - силно 
разклонен



POLICAPTIL GEL RETARD : КАК РАБОТИ

Policaptil “улавя” и задържа 
хранителни вещества 
намиращи се в чревния 
лумен, намялвайки 
количеството на усвоените 
вещества, както и скоростта 
на усвояването, 
благодарение на 3 действия

1- ЗАБАВЯЩ ЕФЕКТ: 
Намалява скоростта на разпространение и 
усвояване на хранителни вещества
2 - СПИРАЩ ЕФЕКТ: 
Атаката на храносмилателните ензими и 
усвояването става по-трудна more difficult the 
attack of the enzymes of 
digestion and absorption
3. ЕФЕКТ НА ОТДЕЛЯНЕ ESPULSION/EJECT 
EFFECT: 
Улеснява изхвърлянето чрез екскрементите 



ОТ ПЛАНИНИ ДО ХЪЛМОВЕ

Необходимо е да избягваме поспрандиалните 

гликемични пикове, ДА ПРЕДОТВРАТЯВАМЕ 
ГЛИКЕМИЧНИЯ ПИК, който се наблюдава в тънките 

черва. За целта може да използваме натурални 

хранителни вещества като водо-разтворимите фибри 

за да намалим нивото на гликемичния пик. 

Може да си представим високия гликемичен пик като Може да си представим високия гликемичен пик като 

планина, докато ниските стойности на гликемичния 

пик, постигнат чрез въздействие върху тънките черва,

може да бъде възприет като хълм. 

За да намалим теглото си и да се предпазим от затлъстяване е 
необходимо да преминем от високите планини на хипер-

гликемията към хълмовете на ниските стойности на кръвна захар 
след всяко хранене. 


