Tônico cerebral
para uma mente
mais saudável e

Ação rápida
e eficaz

Melhora
da função
cognitiva

Aumento da
longevidade
cerebral

Previne a
neuroinflamação

Estimula a
memória, concentração
e aprendizado

Estimula a
plasticidade
cerebral

Ação
neurorregeneradora

AtiveNeuro é um ingrediente natural capaz de atuar na
longevidade cerebral através de ação neuroprotetora e
prevenção neuroinflamatória. Surge como uma alternativa
segura, que melhora o estado de alerta e concentração,
promove o aumento do desempenho cognitivo, da
memória recente e tardia, aprendizado e memória lógica.
Além disso, apresenta benefícios relacionados à neuroplasticidade, antienvelhecimento cerebral, prevenção
de doenças neurodegenerativas e por fim, propriedades
antioxidantes.

A função cognitiva define a forma como aprendemos,
armazenamos e aplicamos os conhecimentos adquiridos.
Em outras palavras, cognição é a habilidade que temos
de assimilar e processar as informações que recebemos
de diferentes fontes, a fim de converter em memória,
conhecimento e capacidade de atenção.
Ter uma memória que funcione bem é algo que todos nós
desejamos, à medida que envelhecemos. Pois infelizmente,
esse e outros processos cognitivos diminuem gradualmente com o passar dos anos. Além do envelhecimento
natural, pesquisas realizadas nas últimas décadas mostram
que aqueles que experimentam, de maneira persistente,
altos níveis de estresse, ficam especialmente vulneráveis.

AtiveNeuro possui propriedades imunomoduladoras,
atuando na melhora dos níveis de IL-1, além de atuar
no aumento da síntese de acetilcolina, através da suplementação de colina encontrada originalmente na planta
– a estes mecanimos sugeridos são atribuídas as performances em aprendizado e memória.

Pensando em atender esta demanda, a Organic traz com
exclusividade para o Brasil o AtiveNeuro, com origem no
extrato de Tinospora cordifolia, padronizado em 2,5% de
princípios amargos, que age na melhora cognitiva.

AtiveNeuro, é o melhor aliado para boas memórias!
Posologia: 500mg ao dia.
In vivo – Avaliação da capacidade de melhorar a memória
De acordo com a avaliação dos pacientes e análises bioquímicas, não foram encontrados efeitos adversos significativos
relatado durante a pesquisa. Além disso, os pacientes relataram sensação de maior frescor/vigor cerebral, após ingestão
de AtiveNeuro, o que sugere um efeito de curto prazo. AtiveNeuro administrado 500mg por dia foi comprovadamente
eficaz na melhora do aprendizado e memória verbal, bem como memória em comparação ao placebo em voluntários.
AtiveNeuro administrado 500mg por dia
foi comprovadamente eficaz para aumentar:
N = 30 pessoas
Entre 18
e 30 anos

Duplo cego
controlado
por placedo

Durante
21 dias

500mg
1X ao dia

• O Aprendizado verbal
• A Memória verbal
• A Memória lógica

In vitro – Ação neuro-regenerativa contra excitotoxicidade induzida por glutamato
Um estudo realizado na Universidade Guru Nanak Dev, localizada na Índia, utilizou glutamato monossódico para induzir
lesão neurotóxica em neurônios cerebelares primários. Quatro extratos foram obtidos a partir do fracionamento de
extrato etanólico aquoso, previamente relatado de Tinospora cordifolia e testado para atividade neuroprotetora. Dentro
destes extratos, as principais obtenções foram: extrato de hexano, extrato de clorofórmio, acetato de etila e extrato de
butanol, sendo que entre estas quatro frações, o extrato de butanol de AtiveNeuro exibiu potencial neuroprotetor por
prevenir degeneração de neurônios induzida por glutamato.
O extrato de butanol de AtiveNeuro exibiu potencial neuroprotetor por prevenir degeneração de neurônios
induzida por glutamato.
Foram estudadas e avaliadas diferentes expressões como:
• atividade dos neurônios
• atividade apoptótica
• crescimento de neurites
• atividade inflamatória do ciclo celular
AtiveNeuro evita o aumento e inibe o início
de inflamação, estresse e danos à membrana
mitocondrial induzidos pelo glutamato.
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Resultados
AtiveNeuro normalizou o estresse induzido por
desregulação na expressão de marcadores neuronais
(MAP-2, GAP-43, NF200) e marcador anti-apoptótico
(Bcl-xL). E as células expostas ao glutamato monossódico
mostraram expressão aumentada de processos
inflamatórios (NF-κB, AP-1) o envelhecimento dos tecidos
do organismo (senescência) dos marcadores (HSP70,
Mortalin), bem como a extensão do dano mitocondrial.
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