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ГТФ или глюкозо-

толерантния фактор 

първоначално е 

бил изолиран от 

бирената мая. 

Днес е 

известно, че 

тази 

тривалентна 

форма се 

състои от хром, 

витамин В3 

(никотинова 

киселина) и три 

аминокиселини. 

Съществуват и други 

форми на хрома, съдържащи витамин 

В3 (хром полиникотинат), аминокиселини, дрожди или 

други органични хелати (като пиколинова киселина), които 

също са с висока бионаличност. 

 Установено е, че тривалентния хром повишава 

ефективността на инсулина, като по този начин влияе върху 

метаболизма на въглехидратите, мазнините и белтъчините. 

Хромът е известен с положителния си ефект върху 

наднорменото тегло, диабета от втори тип и понижаването 

на кръвните мазнини (холестерол и триглицериди). 

Хром 

КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР – Хромът е 

ефективен както при хипергликемия, така и при 

хипогликемия. Заедно с инсулина той спомага за 

усвояването на глюкозата от клетките. Без наличието на 

хром действието на инсулина става невъзможно и нивата на 

кръвната захар се повишават. Хромната недостатъчност е 

характерна за инсулинонезависимия диабет (тип 2). 

РЕГУЛАЦИЯ НА ХОЛЕСТЕРОЛА – Обогатяването 

на диетата на пациенти с диабет от втори тип с 

допълнителен прием на хром има за резултат понижаване 

на нивата на неусвоена глюкоза, подобряване на 

глюкозната толерантност, понижаване на нивата на 

инсулин и на нивата на хорестерол и триглицериди, и 

същевременно повишаване на нивата на HDL холестерол. 

Хромът също така понижава кръвните липиди при здрави 

индивиди (този ефект е най-изразен при хора със 

субоптимален хромен статус). 

КОНТРОЛ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО – По време на 

едно изследване хора с наднормено тегло, които в 

продължение на два месеца приемали 600 мг хром дневно и 

спортували умерено, намалили значително обема на 

телесните мазнини като същевременно запазили много по-

голяма част от мускулната си тъкан, в сравнение с плацебо 

групата. Хромът е ефективно средство в контрола на 

телесното тегло, поради способността му да регулира 

нивата на кръвната захар и да ограничава желанието за  

захар. 

ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ – 

Хромът може да спомогне за повишаване на нивата на 

дехидроандростерон, важен хормон, забавящ процесите на 

стареене, на който в напоследък учените обръщат все 

повече внимание. Високите нива на инсулин подтискат 

производството на дехидроандростерон в организма, а 

приемът на хром го увеличава. Наличието на този хормон в 

тялото намалява прогресивно с възрастта. Според 

изследователските данни той подобрява мозъчната и 

имунната функция, намалява умората и оказва антираков 

ефект (резултати са публикувани в изданието Foundation of 

Advanced Science and Experimental Biology Journal, 1992, 

vol. 6). 

АКНЕ – Клиничният опит на някои дерматолози показва, 

че инсулинът е ефективен при лечението на акне, което 

предполага нечувствителност на кожата към глюкоза и/или 

инсулин. Допълнителният прием на хром предизвиква 

значително подобрение в състоянието на пациентите с 

акне. 

 

Цинк 

АНТИОКСИДАНТЕН ЕФЕКТ – Цинковата 

недостатъчност се свързва с развитието на диабет, както и с 

някои други характерни за тази болест рискови фактори, 

като хипертония, хипертриглицеридемия и др., които 

предполагат умерена инсулинова резистентност. 

Последните клинични изследвания доказват благотворния 

антиоксидантен ефект от цинковата терапия, както и от 

терапията с комбиниран прием на цинк и хром върху 

състоянието на болни от диабет от тип 2. Тези резултати са 

изключително важни от гледна точка на вредните 

последици на оксидативния стрес при хора с диабет. 
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Алфа-липоева 

киселина 

ВЪГЛЕХИДРАТЕН 

МЕТАБОЛИЗЪМ – Алфа-

липоевата киселина участва в метаболитния процес на 

превръщане на въглехидратите в енергия. При този процес 

захарите се трансформират в пирогроздена киселина. 

Пируватът се разгражда от ензимен комплекс, който 

съдържа липоева киселина, ниацин и тиамин. 

 

АНТИОКСИДАНТЕН ЕФЕКТ – Положителният ефект 

от алфа-липоевата киселина, се дължи на антиоксидантните 

свойства на липоевата киселина и способността й да 

подобрява метаболизма на кръвната захар, да ограничава 

гликолизата на белтъчините, да увеличава притока на кръв 

към нервите и да стимулира възстановяването на нервните 

влакна. 

 

Възможни приложения 

Контрол на наднорменото тегло, инсулинова резистентност 

(Метаболитен синдром), диабет тип 2, хипогликемия, 

диабет вследствие на дълготрайна употреба на стероиди, 

периферна невропатия, атеросклероза, повишени нива на 

кръвните липиди, акне, загуба на тегло. 

 

 

Взаимодействия 

Рафинираната захар и храните от бяло брашно в съчетание 

с ниска физическа активност понижават нивата на хром в 

организма. Калциевият карбонат и антиацидите могат да 

влошат абсорбцията на хрома. 

Според резултатите от скорошно изследване хората, 

които всяка вечер приемат 50 микрограма хром, съобщават 

за по-здрав сън, по-ярки и цветни съновидения и понижена 

нужда от сън.  

Множество експерти в сферата на 

нутриционалната медицина препоръчват прием на 400-600 

мкгр. хром при третиране на гликемични разстройства като 

нарушена глюкозна поносимост. 

 

Опаковка:  

30 вегетариански капсули 

90 вегетариански капсули 

 

 

Дозировка 

1 капсула дневно по време на хранене 

 

Състав: 1 капсула дневно предоставя: 

Хром (пиколинат)  200мкг 

Цинк (пиколинат) 10мг  

Алфа липоефа киселина 10мг 

 

Полезна информация 

За успешен контрол на наднорменото телесно тегло 

приемайте комплекс фитонутриенти и незаменими мастни 

киселини. Ограничете наситените мазнини. Увеличете 

растителните храни. Пийте 1,5 л вода дневно. Избягвайте 

рафинираните храни. Правете всекидневно аеробни 

упражнения и тренировки за издръжливост 2-3 пъти 

седмично. 

 

Забележка: В обработените храни, като бялата захар и 

бялото брашно, характерни за западната диета, почти 

липсва хром, което обяснява разпространението на 

глюкозната непоносимост и гликемичните нарушения. 
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