
DIABETE$ nIIELLITU$

Suatu kumpulan gejala yang timbul pada
seseorang, disebabkan peningkatan gula (glukosa
darah) yang timbul akibat gangguan hormon
insulin.

Insulin dihasilkan oleh sel Beta Pangkreas,
memiliki fungsi penting untuk menjaga tingkat
kadar glukosa darah. Bila terjadi gangguan pada
pangkreas, maka insulin baik secara kualitas
maupun kuantitas akan terganggu dan kadar glukosa
darahcenderungnaik.

Penyebab Diabetes Mellitus
r Faktorlingkungan
v Mrus
v Obat obatan(golongankortikosteroid)
v Toksisitas / keracunan (insektisida)
v dan lain - lain

r Faktorgenetik/keturunan
r Faktorpemicu
v Kelebihanmakan
v Kegemukan
v Stress
s Penyakit Jantung, Liverkronis
n Perlu diwaspadai jika seorang ibu melahirkan

bayi denganberatbadan lebih dari 4 kg
v danlain- lain

Gej ala Diabetes Mellitus
r Akut/mendadak
v Gejalaawaladalah 3 P:

o Banyakmakan(Polifagia)
o Banyakminum(Polidipsia)
o Banyakkencing(Poliuria)
o Berat badan penderita biasanya tidak

mengalami perubahan karena insulin masih
mencukupi.

v Bila tidak segera diobati, insulin berkurang dan
timbul:
. 2 P (Polidipsia dan Poliuria)
o Nafsu makan berkurang (berat badan turun 5

- i 0 kg dalam wakta 2 -4 minggu)
. Mudahlelah
. Bila tidak segera diobati dapat timbul koma

(komadiabetik)

. Kronik/menahun
v Kesemutan, rasa tebal di kulit, kulit terasa

panas, atau seperli terlusuk - tusukjarum.
v Mudah lelah dan mudah mengantuk.
v Pandangan mata kabur, biasanya sering

berganti kacamata.
v Gatal disekitar kemaluan, terutama pada

wanita.
v Gigi mudah goyah dan mudah lepas.
v Kemampuan seksual menurun, bahkan

impotent.
s Ibu hamil sering mengalami keguguran.

Manajemen Terapi Nutrisi NASA

Natural Lecithin, terbuut dari oluhan kucung
kedelai, !ilng bermanfaat dalum menghudupi
cliabetes
I Natural Lecithin mempunyai antioksidan. Secara

alami antioksidan merupakan senyawa anti
radikal bebas, sehingga dapat membantu
mencegah dan melindungi sel Beta pangkreas
dari serangan radikal bebas. Oksidasi radikal
bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel
Beta pangkreas sehingga menurunkan
kemampuan untuk memproduksi insulin.

r Lecithin (phosphotidylcholine) secara alami
merupakan unsur dasar penlusun sel (menyusun
lebih dari 50 % komposisi sel), penambahan

Natural Lecithin dapat membantu memperbaiki
kerusakan pada sel Beta pangkreas yang rusak
sehingga mampu memproduksi insulin kembali
secaranormal.

r Diabetes merupakan penyakit yang dapat
mengakibatkan berbagai macam komplikasi.
Konsumsi Natural Lecithin secara teratur dapat
membantu mencegah terjadinya berbagai
komplikasi.

r Dosis dan aturan pakai dapat dilihat pada label
produk.

IYutural Chlorophyllin dirumu duri duun
Cuwi yang diakui mengandung
chlorophyll ucid dan mengandung zut gizi
!ilng daput bergunu bugi kesehatan
munusi&
r Natural Chlorophyllin berfungsi sebagai

antioksidan. Secara alami antioksidan
merupakan senyawa anti radikal bebas, sehingga
dapat membantu mencegah dan melindungi sel
Beta pangkreas dari serangan radikal bebas.
Oksidasi radikal bebas dapat menyebabkan
kerusakan pada sel Beta pangkreas sehingga
menurunkan kemampuan untuk memproduksi
insulin.

Kerusakan urat syaraf yang memelihara lambung
akan melemahkan fungsi lambung, sehingga
pengosongan sisa makanan dalam lambung
berlangsung lebih lama, kandungan serat larut
dalam Natural Chlorophyllin membantu
membersihkan lambung dan saluran pencernaan.

Serat lurut dalam chlorophyllin di dalam saluran
pencernaan membantu mempercepat proses
pengeluaran kotoran dan mencegah terserapnya
racun dari sisa makanan.


