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THÔNG TIN SẢN PHẨM  

VIÊN AN ĐƯỜNG ĐB 

1. Nguồn gốc: Viên an đường ĐB là sản phẩm của công ty TNHH nuôi trồng sản xuất & chế 

biến dược liệu Đông Bắc.  

2. Thành phần: Viên An Đường ĐB được phối chế từ 2 dược liệu chính là Dây thìa canh và 

Giảo cổ lam. 2 dược liệu này từ lâu nay đã nổi tiếng công hiệu trong điều trị tiểu đường. Đặc biệt 

là dây thìa canh. Bằng phương pháp và quy trình chuyên nghiệp, nhà sản xuất đã chiết xuất hoàn 

toàn chất quý trong 2 dược liệu, phối chế để phát huy tốt nhất công hiệu. 

3. Nguyên lý điều trị:  

Thành phần hóa học có hoạt tính sinh học chính của Dây thìa canh là hoạt chất GS4. Gồm tổ 

hợp nhiều acid gymnemic. Ngoài ra, cây còn chứa các thành phần khác như flavone; 

anthraquinone… Dịch chiết cây cũng cho thấy có thành phần alcaloid. 

Acid Gymnemic có tác dụng kích thích sản sinh tế bào Beta của tuyến tụy. Nhờ đó tăng sản 

sinh Insulin, tăng hoạt lực của Insulin. Giúp cơ thể tái thiết lập được khả năng cân bằng đường 

huyết tự nhiên. Acid Gymnemic còn ức chế hấp thu đường ở ruột do có cấu trúc phân tử gần giống 

với đường Glucose. Khi vào đến ruột sẽ cạnh tranh với đường Glucose; lấp đầy thụ thể ruột và 

ngăn không cho hấp thu đường từ ruột vào máu. Acid Gymnemic còn ức chế gan tạo mới Glucose 

vào máu. Đồng thời kích thích các enzyme chịu trách nhiệm tiêu thụ, sử dụng đường tại các mô 

cơ. Nhờ đó hoạt chất này đem lại hiệu quả giảm đường huyết. 

Giảo cổ lam chứa nhiều hợp chất Flavonoit và Saponin. Có chức năng hạ men gan, bồi bổ, 

giảm mỡ máu, giảm huyết áp và giảm đường huyết. Giảo cổ lam còn chứa chất phanoside giúp ổn 

định đường huyết; làm tăng mức độ nhạy cảm của tế bào với insulin; tăng khả năng sử dụng glucose 

của tế bào; ổn định nồng độ đường trong máu. 

4. Cách sử dụng:  

4.1. Cách dùng 

Chỉ định: Dùng cho người Tiểu đường, đường huyết cao, mỡ máu cao, cao huyết áp. 

Đối với bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị bệnh Tiểu đường theo liệu trình của Bác sĩ: 

Viên An Đường ĐB được sử dụng kết hợp trong quá trình điều trị. 
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Trong giai đoạn duy trì hoặc phòng ngừa bệnh Tiểu đường: khuyến khích sử dụng Viên An 

Đường ĐB để giảm đường huyết và mỡ máu. Tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. 

Chống cao huyết áp. 

4.2. Chống chỉ định 

a. Không sử dụng cho Phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Trẻ em dưới 6 tuổi không nên dùng.  

b. Người huyết áp thấp cẩn thận khi sử dụng. Đảm bảo uống sau ăn và không dùng kèm với 

các thuốc khác có khả năng làm giảm huyết áp. 

c. Người đang dùng thuốc chống đào thải khi cấy ghép không được sử dụng. 

d. Người bị chứng “hư hàn”: chân tay lạnh, chịu rét kém, hay đổ mồ hôi, mệt mỏi, đuối sức, 

hơi thở ngắn… hạn chế sử dụng. 

4.3. Liều dùng:  

a. Liều dùng: ngày dùng 4 – 6 viên chia làm 2 lần. Uống liên tục trong vòng 30 ngày. 

b. Thời gian sử dụng: có thể sử dụng 6 tháng/ lần hoặc 12 tháng/ lần hoặc nhiều hơn căn cứ 

vào nhu cầu thực tế. 

 

CHI TIẾT VỀ THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VUI LÒNG 

XEM TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐI KÈM SẢN PHẨM. 


