
DDII AAMMEELL   cc aa pp ss uu ll ee   
(acest prospect este destinat în exclusivitate spec iali ştilor din domeniul s ănăt ăţii) 

Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid  
Mod de prezentare:  flacon cu 90 capsule a 660 mg; 
Compozi ţie:  arginin ă – 35,5 mg; glicin ă – 7,1 mg; L-carnitin ă – 35,5 mg; ornitin ă – 17,7 mg; acetilcistein ă – 
14,2 mg; acid fumaric – 35,5 mg; vitamina C – 10 mg ; vitamina B 6 – 330 µg; vitamina B 5 – 1 mg; vitamina B 12 – 0,16 
µg; acid folic (vitamina B 9)– 33 µg; metilparabensodic – 0,33 mg; sulfat de zinc – 6 mg; extract de l ăptuc ă – 152 
mg (con ţine: lactupicrin ă, glucochinin ă, s ăruri de magneziu, potasiu, fier, acizi volatili, pr ovitamina D); 
extract de afine – 345 mg (con ţine: antocianozide, tanin, crom, seleniu şi alte oligoelemente). 
Indica ţii terapeutice:  DDII AAMMEELL  este un preparat destinat terapiei complementare n utri ţionale naturale a 
diabetului zaharat de tip I şi II (insulino-dependent respectiv insulino-indepen dent), dar şi a altor tulbur ări 
metabolice comune precum: sindromul X metabolic, hi peruricemii şi gut ă, dislipidemii, hipercolesterolemii, 
toleran ţă alterat ă la glucoz ă etc.  

DDII AAMMEELL  este destinat atât persoanelor care necesit ă doar terapie dietetic ă special ă, cât şi persoanelor 
care primesc tratamente medicamentoase specifice, d ar au nevoie şi de echilibrare metabolic ă pe cale 
nutri ţional ă. Preparatul poate fi utilizat ca factor hipoglicem iant în diabetul zaharat tip II obez sau non-obez 
al ături de o diet ă respectat ă riguros. 
Administrare:  de regul ă sunt necesare câte 2 capsule cu 15 – 30 minute înainte  de fiecare mas ă principal ă. A nu 
se dep ăşi 6 capsule/zi! La copiii pân ă la 14 ani sunt necesare doar 1 cps x 3 ori/zi, pe când la copiii peste 14 
ani şi la adul ţi sunt necesare 1 – 2 cps x 3 ori/zi în func ţie de gravitatea dezechilibrului metabolic şi de 
asocierea sau nu cu alte tratamente medicamentoase specifice.  

Este de dorit ca preparatul s ă fie utilizat pe perioade cât mai lungi (minimum 2 – 3 luni). 
Propriet ăţi:  - L-carnitina – particip ă la transfromarea gr ăsimilor în energie. Stimuleaz ă secre ţia pancreatic ă de 
insulin ă, îmbun ăt ăţeşte activitatea miocardului şi a altor mu şchi. Cre şte depozitele de glicogen. - Arginina – 
particip ă la mobilizarea gr ăsimilor şi transfromarea lor în energie. Stimuleaz ă secre ţia pancreatic ă de insulin ă 
şi ac ţiunea ei anabolic ă, precum şi consumul muscular de glucoz ă. Este precursor al oxidului nitric (cel mai 
potent vasodilatator natural cunoscut). Este import ant ă în detoxifierea amoniacal ă de la nivel hepatic. Ornitină 
– stimuleaz ă secre ţia pancreatic ă de insulin ă, cre şte nivelul sanguin al argininei precum şi produc ţia de oxid 
nitric. Glicina – particip ă în procesele de stocare şi de degradare ale glicogenului din diverse ţesuturi, 
intervine în detoxifierea amoniacal ă de la nivelul creierului. Cisteina – este un antioxidant puternic care 
poten ţeaz ă sistemul imun, detoxific ă şi protejeaz ă ficatul, este chelator de metale grele, previne ox idarea LDL-
colesterolului şi formarea pl ăcilor de aterom. Pantotenatul de calciu (vitamina B 5) – este esen ţial în conversia 
gr ăsimilor şi zaharurilor în energie. Particip ă la reglarea glicemiei. Vitamina B6 – cre şte metabolismul 
glicogenului şi a acizilor gra şi. Regleaz ă nivelul colesterolului sanguin. Asociat ă acidului folic (viramina B 9) 
se pare c ă va face parte din viitoarea strategie mondial ă de combatere a bolii coronariene la femei. Este o 
vitamin ă indispensabil ă transform ării homocisteinei (aminoacidul rela ţionat cu cardiopatia ischemic ă şi maladia 
Alzheimer) în cistein ă. Îmbun ăt ăţeşte imunitatea şi optimizeaz ă metabolismul. Acidul folic (vitamina B 9) – reduce 
riscul de boli cardiace prin reducerea concentra ţiei sanguine a homocisteinei (compus rela ţionat cu cardiopatia 
ischemic ă şi maladia Alzheimer). Este antianemic, îmbun ăt ăţeşte imunitatea, ajut ă în procesele de recuperare şi 
optimizeaz ă metabolismul. Vitamina B12 – particip ă la optimizarea metabolismului lipidelor şi glucidelor. Este 
antianemic ă şi antideprimant ă. Împreun ă cu vitaminele B 6 şi B 9 administrate zilnic în doza fiziologic ă zilnic ă vor 



reprezenta o parte important ă din planul mondial de prevenire a bolilor cardiova sculare. Vitamina C – 
imunomodulator şi antioxidant ce protejeaz ă împotriva radicalilor liberi, compu şi rela ţiona ţi cu bolile 
degenerative. Protejeaz ă împotriva oxid ării celelalte vitamine, scade posibilitatea form ării trombilor, scade 
valorile plasmatice ale fibrinogenului şi colesterolului reducând astfel riscul de boli car diovasculare. Acidul 
fumaric – precum şi ceilal ţi antioxidan ţi existen ţi în DIAMEL sunt indispensabili în stoparea efectel or 
radicalilor liberi. „Activarea” lor conduce la cre şterea ac ţiunii antioxidante şi de mic şorare a stressului 
oxidativ exagerat ce apare în anumite procese. Zincul – particip ă la digestia glucidelor, este biocatalizator 
esen ţial în sinteza insulinei, mic şoreaz ă depozitele de colesterol, imunostimuleaz ă şi reduce posibilitatea 
apari ţiei infec ţiilor şi cancerelor. Potasiul – particip ă la conversia glucozei în glicogen şi regleaz ă anumite 
verigi metabolice, compensând în acela şi timp pierderile de potasiu provocate de hiperglic emie. Regleaz ă 
activitatea cardiac ă şi presiunea arterial ă. Magneziul – este necesar transform ării zaharurilor în energie, 
regleaz ă glicemia, normalizeaz ă nivelele colesterolului sanguin şi presiunii arteriale, diminueaz ă depunerile 
ateromatoase arteriale. Extractul de lăptucă – reduce glicemia cu mai mult de 30% la pacien ţii diabetici. 
Extractul de afine – con ţine polifenoli şi tanini (cu rol antioxidant şi de îmbun ăt ăţire a microcircula ţie), 
precum şi numeroase oligoelemente printre care şi crom. Cromul - contribuie la metabolizarea zaharurilor şi 
reducerea glicemiei. Scade apetitul şi dorin ţa pentru dulce, iar la nivel cardiovascular contrib uie la sc ăderea 
nivelelor sanguine ale colesterolului şi trigliceridelor, fluidizeaz ă sângele, reduce agregarea plachetar ă şi 
posibilitatea de formare a pl ăcilor ateromatoase.  

Mecanism de ac ţiune:  
1.  La nivel pancreatic – aminoacizii, sulfatul de zinc  şi vitaminele componente stimuleaz ă secre ţia de 

insulin ă la nivelul celulelor β pancreatice, ceea ce permite metabolizarea unor ca ntit ăţi crescute de 
glucoz ă. 

2.  La nivel celular periferic – excesul de radicali li beri caracteristic pacien ţilor diabetici, împiedic ă 
utilizarea eficient ă a insulinei. Prin antioxidan ţii con ţinu ţi, DDII AAMMEELL  neutralizeaz ă ace şti radicali, 
sc ăzând astfel rezisten ţa periferic ă la insulin ă. 

3.  La nivel digestiv – extractul de l ăptuc ă reduce absorb ţia intestinal ă a glucidelor, permi ţând sc ăderi ale 
valorilor glicemice cu pân ă la 30%. 

4.  La nivel renal – datorit ă unor deficite de reabsorb ţie, mul ţi diabetici pierd anumi ţi micronutrien ţi 
(pierderi rela ţionate cu vârsta pacientului şi vechimea afec ţiunii). DDII AAMMEELL  compenseaz ă aceste pierderi. 

5.  La nivel vascular – îmbun ăt ăţeşte microcircula ţia, amelioreaz ă disfunc ţia endotelial ă şi starea 
procoagulant ă indus ă de aceasta. Intervine şi în alte tulbur ări metabolice de tipul dislipidemiilor mixte 
(trigliceride şi colesterol crescut) şi hipeuricemiilor, cu sc ăderea considerabil ă a acestor constante la 
aproximativ 2 luni de utilizare. 

Reacţii adverse:  foarte rar reac ţii alergice cutanate. 
Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă data expir ării 
înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 
 


