
DİABET XƏSTƏLƏRİ ÜÇÜN VİTAMİNLƏR 

Diabet xəstələri üçün vitaminlər –  şəkərli diabet xəstələri üçün qidaya bioloji aktiv 
əlavə, əlavə vitamin, sink və xrom mənbəyidir.
Şəkərli diabet zamanı orqanizmdə maddələr mübadiləsi pozulur, bu isə bəzi vitamin və 
mikroelementlərə tələbatı artırır. İnsan orqanizmi onları sərbəst hasil edə bilmədiyi üçün 
xüsusi vitamin-mineral komplekslərinin əlavə qəbulu vacibdir.

Diabet xəstələri üçün vitaminlər bu xəstəlik zamanı maddələr mübadiləsinin 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla hazırlanıb və tərkibində yalnız şəkərli diabet zamanı 
tələbat olan vacib vitamin və mikroelementlər var.
BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir.
Həbin tərkibində aşağıdakı komponentlər var:

İnqrediyent
Gündəlik dozada (1 həb) 

miqdarı 
TQS∗ və ya AQS∗∗-

nin %-i  

C vitamini 90 mq 150∗(∗∗∗)

E vitamini 18 mq 180∗(∗∗∗)

B1 vitamini 2,4 mq 171∗(∗∗∗)

B2 vitamini 1,5 mq 94∗

B6 vitamini 6 mq 300∗(∗∗∗)

B12 vitamini 1,5 mkq 150∗(∗∗∗)

PP vitamini (niasin) 7,5 mq 42∗

A provitamini (beta-karotin) 2 mq 40∗∗

Fol turşusu 0,3 mq 150∗(∗∗∗)

Pantoten turşusu 3 mq 50∗

Biotin 30 mkq 60∗

Sink 12 mq 80∗

Xrom 0,2 mq 400∗∗(∗∗∗)

∗tövsiyə olunan qəbul səviyyəsindən;
∗∗ adekvat qəbul səviyyəsindən; 
∗∗∗yolverilən yuxarı səviyyəni keçmir

C, E və A vitaminləri antioksidləşdirici funksiyanı yerinə yetirir, sərbəst radikalları 
neytral hala salır və orqanizm hüceyrələrinin zədələnməsinin qarşısını alır.

B qrupu vitaminləri sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün vacibdir.
Sink və xrom mikroelementləri  karbohidrat mübadiləsinin tənzimlənməsi, insulinin 
əmələ gəlməsi və təsirinin gücləndirilməsi üçün lazımdır. 

Xrom  insulinin təsirini gücləndirməklə qanda qlükoza səviyyəsinin tənzimlənməsində 
iştirak edir; şirniyyata meyli azaldır; ürək əzələsi və qan damarlarının fəaliyyətinin 
tənzimlənməsində iştirak edir.

Sink antioksidləşdirici fəallığa malikdir, orqanizmin infeksiyalara qarşı dayanıqlığını 
artırır, dərinin regenerasiyası və yaraların sağalması proseslərinə təsir edir; insulin 
sintezini dəstəkləyir.

Bioloji Fəallığa Malik Qida Əlavəsinin istifadəsi üzrə təlimat

Dərman vasitəsi deyil



C vitamini ən güclü antioksidləşdiricilərdən biridir, oksidləşmə-bərpa reaksiyaları, 
karbohidrat mübadiləsi və toxumaların regenerasiyası proseslərində iştirak edir, 
orqanizmin infeksiyalara qarşı dayanıqlığını artırır, kapillyar keçiriciliyini normaya salır.

E vitamini antioksidləşdirici xüsusiyyətlərə malikdir və xırda qan damarları, ürək 
və gözlərin disfunksiyasında özünü büruzə verən bəzi şəkərli diabet ağırlaşmalarının 
qarşısını alır; immunitet sisteminin normal fəaliyyəti üçün vacibdir. 

A provitamini (beta-karotin)  oksidləşmə proseslərini optimallaşdırır və 
hüceyrələrin qocalma prosesini yavaşladır, gözün torlu qişasının normal fəaliyyətini 
təmin edir.

B1 vitamini  enerji mübadiləsi prosesində iştirak edir, sinir impulsunun keçirilməsi və 
sinir toxumasının regenerasiyasını sürətləndirir, neyrotrop fəallığa malikdir. 

B2 vitamini  normal görmə qabiliyyətinin dəstəklənməsi, hemoqlobin sintezi, 
oksidləşmə-bərpa proseslərinin tənzimlənməsində iştirak edir. 

B6 vitamini  mərkəzi və periferik sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün vacibdir.
B12 vitamini  sinir toxumalarının regenerasiyasını dəstəkləyir, qan əmələgətirmə 

proseslərini sürətləndirir.
PP vitamini (niasin)  hüceyrə tənəffüsü, karbohidrat və yağlardan enerji çıxarılması, 

həmçinin zülal metabolizmində iştirak edir. 
Fol turşusu amin turşuları mübadiləsi, zülal və nuklein turşuları sintezində iştirak 

edir, normal qan əmələgətirmə və yeni hüceyrələrin əmələ gəlməsi üçün vacibdir.
Pantoten turşusu  karbohidrat və yağ mübadiləsində iştirak edən A kofermentinin 

tərkibinə daxildir, stressə qarşı dayanıqlığı artırır.
Biotin yağ və nuklein turşuları, zülal sintezində iştirak edir, hüceyrələrin böyüməsinə 

kömək edir, qanda qlükoza səviyyəsini azaltmaqla insulinə bənzər təsirə malikdir.
İst�fadəyə da�r tövs�yələr:  böyüklərə - yemək zamanı 1 həb. İstifadə müddəti – 1 

ay. Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin.

Əks göstərişlər: BFMQƏ komponentlərin fərdi keçirilməzliyi. 
İst�fadə etməzdən əvvəl, ham�ləl�k və laktas�ya dövründə, xəstəl�k və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimdən məsləhət alın.
Dərman vasitəsi deyildir. Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.
Yararlılıq müddəti: 3 il.
Saxlanma şəraiti:  +25°C-dən artıq olmayan temperaturda günəş şüalarının birbaşa 
təsirindən uzaq və uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

İstehsalçı:  “Woerwag Pharma GmbH&Co.KG”, Calwer Strasse 7, 
71034, Boeblingen, Almaniya

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi:
14.01.2015-ci il tarixli RU.77.99.11.003.E.000200.01.15

İstehlakçıdan �dd�aların qəbulu üçün səlah�yyət ver�lən təşk�lat:  
“Vorvaq Farma HmbX və Ko.KQ” şirkətinin (Almaniya) nümayəndəliyi Moskva ş.
Faktiki ünvan: 
117587, Moskva ş., Varşava şossesi, ev 125J, korpus 6.
Telefon: + 7 (495) 382-85-56
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