
DIEBATON, natuurlijke totaalformule voor een betere glucosespiegel bij prediabetes en diabetes type 2 .

De belangrijkste maatregelen in de preventie en aanpak van diabetes type 2 zijn een gezonde voeding, meer 
bewegen en afvallen bij overgewicht. Daarnaast bestaan er ook fytotherapeutische en nutritionele maatregelen 
om de glucosespiegel beter te controleren. Een totaalcomplex dat niets aan het toeval overlaat, is DIEBATON van 
Mannavital: met wetenschappelijk onderzochte extracten van Chinese kaneel (CINNULIN®) en Gymnema (GS4 
PLUS®), met witte moerbeiblad en aangevuld met werkzame vormen van chroom, zink en biotine. DIEBATON werkt 
zowel via een afname van de insulineresistentie als via een toename van de residuele insulineafscheiding.

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  DIEBATON 

Actieve ingrediënten per dagdosis van 2 V-capsules:
-  500 mg Cinnamomum aromaticum/cassia (Chinese kaneel, bast), waterig 20:1 

extract, gestandaardiseerd op 1 % polyfenol type A polymeren (CINULLIN PF®)
- 400 mg Gymnema sylvestre (Gymnema, blad), gestandaardiseerd op 25 % 

gymnemazuren (GS4 PLUS®)
- 300 mg Morus alba (Witte moerbei, blad), 10:1 extract, gestandaardiseerd op  1% 

1-deoxynojirimycine
- 22,5 mg elementaire zink, aangevoerd door zinkbisglycinaat (gecheleerde zink, 225 % RI*)
- 1000 mcg D-biotine (2000 % RI*)
- 187,5 mcg elementaire chroom, aangevoerd door chroompicolinaat (479 % RI*) 
Gebruik: 2 V-capsules per dag, bij voorkeur bij het ontbijt en het avondmaal. Niet 
gebruiken als ook insuline wordt gebruikt, tenzij onder dokterscontrole en mits 
monitoring van de bloedsuikerspiegel met aanpassingen van de doses insuline.
*RI: referentie-inname

Belangrijkste indicaties van DIEBATON:

1. DIABETES TYPE 2 en voorstadia zoals PREDIABETES, INSULINERESISTENTIE, METABOOL SYNDROOM: voor een betere controle van de 
glucosespiegel en geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) 

2. PREVENTIE VAN DIABETISCHE COMPLICATIES (atherosclerose, retinopathie, nefropathie, neuropathie)   
3. DYSLIPIDEMIE (VERHOOGDE TRIGLYCERIDEN EN CHOLESTEROL) 
 
Diabetes type 2 is een typische welvaartsziekte, die in eerste instantie moet aangepakt worden door een betere levensstijl. Doorgaans begint diabetes 
type 2 met de zogenaamde “insulineresistentie”: cellen gaan zich minder vlot onder invloed van de insulineprikkel openen en glucose opnemen. 
Deze insulineresistentie kan een gevolg zijn van overgewicht (vooral centrale obesitas veroorzaakt een ontstekingsbeeld met afname van de 
insulinegevoeligheid) en/of een slechte voeding (te hoge glycemische lading en gebrek aan bepaalde nutriënten werken beiden insulineresistentie in 
de hand) en gebrek aan lichaamsbeweging (vermindert de gevoeligheid voor insuline). In een eerste fase zal de pancreas de hogere glucosespiegel t.g.v. 
insulineresistentie proberen op te vangen door meer insuline af te scheiden (‘hyperinsulinemie’), maar na een bepaalde tijd raakt de pancreas uitgeput, 
waardoor de insulineafscheiding afneemt, de glucosespiegel verder oploopt en diabetes type 2 een feit is (nuchtere glycemie > 125 mg/dl). DIEBATON 
is een middel dat zowel de insulineresistentie helpt af te nemen, als de residuele insulinesecretie helpt te bevorderen.

Dat Chinese kaneel, al eeuwenlang ingezet in Azië om de bloedsuikerspiegel te verlagen, wel degelijk zeer nuttig kan zijn bij type 2 diabetes, werd 
aangetoond in 2003 via een dubbel blind placebogecontroleerde studie (gepubliceerd in Diabetes Care) op patiënten met diabetes type 2, die ondanks 
orale antidiabetica een te hoge nuchtere glucose vertoonden. Zowel 1 als 3 g Chinese kaneel/dag zorgde na 8 weken in vergelijking met placebo tot een 
afname van de nuchtere glucose met 18 à 29 %1! Daarnaast leidde de Chinese kaneel tot een significante afname van LDL-cholesterol (7 à 27 %) en van 
triglyceriden (23 à 30 %), wat suggereert dat deze Chinese kaneel ook het cardiovasculaire risico van diabetes type 2 kan verminderen. Wereldautoriteit 
op gebied van kaneel, Dr. Richard Anderson, en zijn team konden aantonen dat een waterig extract uit Chinese kaneel (dus zonder de essentiële olie 
met potentieel prikkelende componenten) zorgt voor een afname van de insulineresistentie door o.a. een betere werking van de insulinereceptor en 
een beter glucosetransport in de cel, en dit vooral op basis van de polyfenol type A polymeren. Ook werd vastgesteld dat Chinese kaneel (Cinnamomum 
aromaticum/cassia) beter werkt dan Echte kaneel (Cinnamomum verum/zeylanicum). Dat Chinese kaneel ook al nuttig kan zijn in het voorstadium en 
dus in de preventie van diabetes, werd bewezen bij patiënten met metabool syndroom (een groep van risicofactoren die de wijzen op een verhoogde 
kans op diabetes type 2 en op hart- en vaatziekten) waarbij na 12 weken inname van CINULLIN PF (zoals in DIEBATON zit) de gemiddelde nuchtere 
glucosespiegel afnam van 116,5 tot 106,3 mg/dl en de gemiddelde systolische bloeddruk afnam van 133 tot 128 mm Hg-druk2. Er is bovendien een 
voordeel verbonden aan een kaneelextract in capsules: er gebeurt geen binding met speekseleiwitten die de werking van kaneel voor een deel teniet 
doen. Hoewel sommige studies met de minder werkzame Cinnamomum zeylanicum werden uitgevoerd, onderbouwen ook twee meta-analysen de 
werking van kaneel3,4.
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Ook Gymnema of Gurmar (Gymnema sylvestre), dat in de Ayruveda al lang bij “honingurine” wordt ingezet, kan significant de bloedsuikerspiegel 
verlagen bij type 2 diabetes. Hier wordt vooral de regeneratie van en de residuele insulinesecretie door de bètacellen van de pancreas bevorderd, wat 
een synergetisch effect kan opleveren samen met Chinese kaneel. In een klinische studie op 22 type 2 diabetici leidde de dagelijkse inname van 400 mg 
van een gymnema-extract met 25 % gymnemazuur (GS4 PLUS®, zoals in DIEBATON) gedurende 18 tot 20 maand naast orale antidiabetica tot een zeer 
significante afname van bloedglucosespiegel (met 29 %) en geglycosyleerd hemoglobine (van 11,91 tot 8,48) waardoor bij het beëindigen van de studie 
zelfs 5 patiënten de inname van conventionele medicijnen konden stoppen en enkel met het gymnema-extract een normale glucosespiegel behielden5. 
Ook zag men een significante afname van cholesterol en triglyceriden. In de controlegroep die alleen orale antidiabetica innam, zag men na 8 à 10 
maand geen significante veranderingen van nuchtere glucose, HBA1c, cholesterol en triglyceriden in vergelijking met het begin van de studie. Inmiddels 
hebben ook 3 systematic reviews de werking van Gymnema bevestigd6,7,8. 

Het blad van Morus alba (Witte moerbei) is eveneens veelbelovend bij diabetes type 2. Het werkt vooral via activatie van het enzym AMPK 
(adenosine monophosphate activated protein kinase) dat een cruciale regulator is van het vetzuren- en glucosemetabolisme in de cellen, waardoor: 
de insulinegevoeligheid verbetert, de glucoseopname wordt bevorderd en de synthese van glucose door de lever afneemt. Verder inhibeert 
1-deoxynojirimycine de werking van het enzym sucrase (dat sucrose splitst tot glucose en fructose) in de darmen en bevordert fagomine de 
insulinesecretie door de bètacellen. In een vergelijkende studie leidde witte moerbeiblad bij 9 type 2 diabetici patiënten tot een significante afname 
van zowel nuchtere als postprandiale bloedsuikerspiegel (resp. 24,6 en 19,9 %), van triglyceriden en cholesterol, terwijl bij de 9 patiënten op het orale 
medicijn glibenclamide alleen significant de postprandiale bloedglucosespiegel afnam (32,8 %)9. In een andere studie kon aangetoond worden dat 
witte moerbeiblad in vgl met placebo significant de vertering van sucrose kon afremmen, met als gevolg een lagere glucosepiek10 na inname van suiker. 

Tenslotte kunnen ook de nutriënten chroom, biotine en zink bijdragen tot een betere glucosespiegel bij diabetes type 2: deze micronutriënten zitten 
in DIEBATON, in hun werkzame, goed opneembare vorm (chroompicolinaat, D-biotine, zinkbisglycinaat). Chroom kan vooral de gevoeligheid van de 
insulinereceptoren verbeteren met daardoor een betere opname van glucose. Verschillende studies tonen deze werking aan, waaronder een meta-
analyse van placebogecontroleerde studies11. Biotine verbetert niet alleen de opname en werking van chroom, het verbetert ook de insulinegevoeligheid 
en verhoogt via glucokinase de verwerking van glucose in de lever. De werking van de synergie tussen chroom en biotine is trouwens aangetoond12,13.  
Ten slotte mag ook zink niet ontbreken in een formule voor diabetes type 2: het draagt bij tot de productie, opslag en afscheiding van insuline door de 
pancreas en draagt bij tot het koolhydratenmetabolisme. Zinkgebrek is geassocieerd met een grotere kans op diabetes type 214, meer zink in de voeding 
verlaagt het risico op diabetes type 215 en zink kan de evolutie van prediabetes tot diabetes type 2 afremmen16. 

Hoe DIEBATON combineren voor meer succes:
• met KYOLIC PLATINUM en/of VITAMINE K2 en/of CURCUMA PLATINUM of met KYOLIC EPA PLUS K2 voor het 

afremmen van atherosclerose
• met OPC PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of VITAMINE D3 PLATINUM en/of SELENIUM All 

Natural Antioxidant Complex voor het afremmen van retinopathie, nefropathie en neuropathie
• met CHLORELLA PLATINUM of MARCUS ROHRER SPIRULINA of OPC PLATINUM voor een betere controle over 

de glucosespiegel
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