
Reduz a glicemia de 
jejum em até 20%

Alternativa no 
tratamento da 

síndrome do ovário 
policístico (SOP)

Melhora do diabetes 
tipo 2 e síndrome 

metabólica

Atuação sobre SGLTs 
1 e 2 e resistência 

insulínica



GLICOLINE® é um fitoativo exclusivo obtido de duas espécies vegetais e padronizado em 60% de berberina e 40% de florizina. Possui 
atividade hipoglicemiante e é indicado em quadros de diabetes do tipo 2, síndrome metabólica e síndrome do ovário policístico. Seu 
mecanismo de ação é multialvo e envolve a redução da resistência insulínica, com melhora da captação de glicose para o interior das 
células por diferentes mecanismos, dependentes e não dependentes de insulina, o que favorece o efeito hipoglicemiante e a redução de 
comorbidades, como a retinopatia diabética e outras.

Estudo clínico realizado em pacientes com diabetes tipo 2 e 
dislipidemia avaliou, em comparação ao placebo, os efeitos 
do tratamento oral com berberina, presente em GLICOLINE®, 
durante três meses. Foram observadas reduções de 12% na 
hemoglobina glicada, 20% na glicemia de jejum e 26% na 
glicemia pós-prandial (figura 1) (ZHANG et al., 2008).

Um estudo pré-clínico avaliou o efeito hipoglicemiante 
da florizina, um dos componentes de GLICOLINE®, no 
teste de tolerância à glicose oral. Após trinta minutos 
da administração da glicose, já foi observado o efeito 
hipoglicemiante, mantido durante todo o período de duas 
horas de avaliação (figura 2) (WRIGHT et al., 2018).

GLICOLINE® possui ação hipoglicemiante semelhante à metformina, reduzindo a 
resistência insulínica, estimulando a captação de glicose pelo músculo, tecido adiposo e 
fígado, por meio da ativação da AMPK (proteína quinase ativada por AMP), além de reduzir 
a gliconeogênese hepática. É também capaz de bloquear os cotransportadores de glicose 
dependentes de sódio (SGLT1 no intestino e SGLT2 no túbulo proximal renal), reduzindo a 
absorção intestinal e estimulando a eliminação da glicose pela urina (WANG et al., 2018; 
KATSUDA et al, 2015).

Mulheres com síndrome do ovário policístico (SOP) podem apresentar resistência 
insulínica, o que leva à hiperinsulinemia e consequente aumento da produção de 
hormônios androgênicos pelo ovário e redução da produção hepática da proteína ligadora 
de hormônios sexuais (SHBG), o que leva a um acúmulo de pequenos folículos ovarianos 
que não progridem até a ovulação. GLICOLINE® possui ação metformina-like, o que reduz 
a resistência insulínica e contribui com o tratamento da SOP (XIE et al., 2019).
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Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 500 mg de GLICOLINE®, 
de uma a duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de GLICOLINE®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes. Utilizar 
com cautela em pacientes que já fazem uso de outros hipoglicemiantes.
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Vendas: 19 3429 1199/florien.fitoterapia @florienfitoativo

*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).

florien.com.br

ESTUDOS CIENTÍFICOS

Figura 2: Variação temporal da glicemia causada pela 
florizina, em comparação com o controle.

Figura 1: Variação percentual de parâmetros glicêmicos do 
grupo tratado com berberina durante 3 meses.
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