
PROSPECT – VĂ RUGĂM SĂ-L CITIȚI CU ATENȚIE! 

OPTIM Memory - capsule a cate 529mg. 

Ce este OPTIM Memory? 

OPTIM Memory – este un preparat pe baza de Bacopa Monnieri (Bacognize®) si o formula de 
curcumin cu bio-disponibilitate mult ameliorata (Longvida®) destinat sustinerii activitatii 
sistemului nervos odata cu inaintarea in varsta sau în perioadele de stress si suprasolicitare 
intelectuala. 

Cutie de carton cu 30 capsule vegetale (2 blistere x15cps). 

Ingrediente / capsula 529mg: Bacognize® / extract etanolic 10-20:1 (dioxid de siliciu) din parti 
aeriene de Brahmi (Bacopa monnieri) cu 12% bacozide – 150mg; capsula: 
hidroxipropilmetilceluloza; agent de incarcare:celuloza microcristalina; agenti antiaglomeranti: 
acid stearic, dioxid de siliciu; Longvida® / extract din rizomi de Turmeric (Curcuma longa) – 
200mg cu 23% curcumine; maltodextrina; emulsifiant: lecitina de soia; antioxidant: palmitat de 
ascorbil.  

Supliment alimentar creat din componente care: 

✓ Sustin functia (functionarea) sistemului nervos (Longvida®). 

✓ Contribuie la un bun echilibru nervos / favorizeaza un bun echilibru mental 
(Longvida®). 

✓ Are proprietati antioxidante semnificative (Longvida®). 

✓ Sutine memoria, ajutand la o mai buna concentrare si memorare (Bacognize®). 

✓ Ajuta la mentinerea memoriei si la pastrarea funcțiilor cognitive afectate de inaintarea 
in varsta (Bacognize®). 

✓ Ajută la mentinerea unei bune circulatii periferice si , in general, la circulatia normala a 
sangelui asociata cu performanta cerebrala (Bacognize®).  

 

Cine și când poate utiliza OPTIM Memory? 

OPTIM Memory este destinat adultilor, ingredientele sale participand la sustinerea proceselor 
metabolice cerebrale care ar putea suferi deteriorari odata cu inaintarea in varsta sau cu 
expunerea la stres si surmenaj psihic. Copiii ar putea utiliza produsul doar la indicatia medicului!  

Cum se utilizeaza OPTIM Memory? 

In primele doua saptamani, cate o capsula la 12 ore, apoi doar cate 1 capsula pe zi, de preferat 
inaintea unei mese, cu un pahar de apa, pe perioada de minimum a 3 luni sau la indicata de 



specialist. Este posibil ca acesta sa va recomande o administrare intensiva. Respectati-i 
indicatiile!  
 

Desi OPTIM Memory este un preparat fara gluten, fara zahar adaugat si fara ingrediente 
provenite din organisme modificate genetic, este nevoie de a tine cont de anumite 
precautii de utilizare! 

Precauții 

A nu se depăsi doza recomandata pentru consumul zilnic decât la indicația specialistului.  

Nu este recomandat a fi utilizat pe perioada sarcinii si alaptarii. Nu este recomandat a fi utilizat 
de persoanele care au litiaza biliara sau care sunt alergice la soia. 

Acest preparat nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat si un mod de viata sanatos 
si nu poate fi considerat o sursă unică de hrană! A nu se lăsa la îndemâna si la vederea copiilor 
mici.  

Contraindicații - Hipersensibilitatea la oricare dintre ingrediente. Daca consumul acestui 
produs provoaca fenomene neplacute, intrerupeti utilizarea și adresați-vă medicului sau 
farmacistului. Consultati medicul sau farmacistul  in cazul utilizarii concomitente cu medicatie 
anticoagulanta. 

Condiții de păstrare  - A se pastra in cutia de carton originala, la loc uscat, la temperatura 
camerei. 

Valabilitate – A se consuma, de preferință, inainte de sfarsitul lunii inscripționate pe ambalaj. 

Producator: HEDELAB SA (Belgia) pentru LABORATOIRE OPTIM-BIONOTO Sprl (Belgia). 

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, București, 
Luptătorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 
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