
OPTIM Memory – 30 sau 90 capsule 

 
 

✓ Supliment alimentar sub formă de capsule pe bază de Bacopa Monnieri (Bacognize®) 
și o formulă de curcumin cu bio-disponibilitate mult ameliorata (Longvida®) care 
acționeaza la nivelul sistemului nervos. 

✓ 100% din plante, fără gluten. 
✓ Cutia conține 30 sau 90 de capsule. 
✓ Utilizare: 2 capsule/zi timp de două săptămâni, continuând mai apoi cu 1 capsulă/zi. 

 
Produs al: Laboratoire OPTIM-BIONOTO Sprl - Belgia 

Deținător Notificare și Distribuitor în România: A&A Naturomedica Bio-dietetic Group srl, Luptătorilor 56, București. 

Prețurile actualizate:  
- Pentru Persoanele Juridice Revânzătoare: www.depozitbio.ro sau luați legătura cu Reprezentantul Medical Zonal 
- Farmacii / Centre de Sănătate / Magazine Specializate: în funcție de politica de adaosuri comerciale a fiecărei unități 
- Comerț on-line: sunați la +40721.328.509 sau accesați: https://naturomedica.ro/optim-memory-p1928/  

 

Care sunt beneficiile utilizării OPTIM Memory? 

Combinația Bacognize® cu Longvida® contribuie la ameliorarea concentrării, atenției și memoriei, ajutând atât la menținerea / 
promovarea unei judecăți clare cât și la îmbunătățirea energiei mentale. 
 
Care este mecanismul de acțiune al Bacognize®? 
 
Bacozidele, ingredientele active ale Bacopa, acționează în sens pozitiv asupra neurotransmițătorilor. Astfel, acestea cresc nivelele:  

- de serotonină - un neurotansmițător implicat și în procesele de memorie. 
- de acetilcolină – adevăratul neurotransmițător al memoriei și al învățării. 
- de acid γ-aminobutiric (GABA) – neurotransmițător care joacă un rol important la adulți, prevenind excitația prelungită a 

neuronilor. (Charles 2011; Rajan 2011) 
 
Extractul de Bacopa Monnieri utilizat în formula OPTIM Memory - Bacognize® - a fost validat și prin două studii clinice efectuate cu 
studenți voluntari și cu persoane cu vârsta peste 50 de ani. (Goswami 2011; Kumar 2016) 
 
Astfel, într-un studiu realizat pe 39 persoane cu Alzheimer incipient (vârsta medie de 65 de ani) care au primit timp de 6 luni câte 300 
mg de Bacognize® de două ori pe zi, s-au observat următoarele rezultate semnificative: 
- îmbunătățirea orientării spațiale și temporale, 
- îmbunătățirea atenției, 
- îmbunătățirea stării de dispoziției și scăderea iritabilității și insomniei. 

 
Într-un alt studiu, 42 de volutari studenți au primit timp de 6 săptămâni, fie de 2 
ori pe zi câte 150 mg de Bacognize®, fie un placebo. Rezultatele semnificative 
în grupul care a primit Bacognize® au fost reprezentate de: 
- îmbunătățirea concentrării și atenție, 
- îmbunătățirea memoriei imediate și a celei de lucru, 
- înțelegere lingvistică mai bună. 
 
 

Efectele administrării Bacopa Monnieri (Bacognize®) asupra scorului scalei de examinare a 
statului mini-mental (MMSES) - Goswami 2011 

 
 
Un alt studiu dublu-orb și randomizat, control vs. placebo, a fost efectuat la 36 copii cu tulburare de deficit de atenție (ADHD). Aceștia 
aveau o vârsta medie 8-9 ani. În acest sens, 19 dintre copii au primit la fiecare 12 ore, timp de 12 săptămâni câte 50 mg de extract 
alcoolic de Bacopa, urmat de 4 săptămâni de placebo. Restul de 17 copii au primit un placebo timp de 16 săptămâni. 

http://www.depozitbio.ro/
https://naturomedica.ro/optim-memory-p1928/


Ambele grupuri au fost evaluate la momentul inițial și la 4, 8, 12 și 16 săptămâni și s-au observat îmbunătățirile care au apărut în 
grupul cu Bacopa. Acestea s-au dovedit a fi semnificative în special pe repetarea frazelor, memoria logică și pe sarcinile de învățare și 
s-au menținut la 4 săptămâni după întreruperea tratamentului. (Negi 2000) 
 
Care sunt beneficiile aupra memoriei și funcției cognitive aduse de formulă de curcumin Longvida®? 
 
O echipă de cercetători de la Cedars - Sinai Medical Center din Los Angeles (Statele Unite) a demonstrat că curcumina Longvida®, 
conținută de OPTIM Curcuma și OPTIM Memory traversează bariera hematoencefalică. Acest fenomen se datorează procesului de 
micro-încapsulare solid-lipidică care crește bio-asimilarea și eficacitatea curcuminei de 65 de ori (Koronyo 2017). 
 
Un grup de cercetători de la Universitatea Swinburne din Melbourne, Australia, a publicat 
recent rezultatele unui studiu randomizat, dublu-orb, control vs. placebo (Cox et al. 2014) în 
care - pe parcursul a 4 săptămâni - cei 60 de participanți cu vârsta cuprinsă între 60 și 85 de 
ani au primit fie câte 400 mg/zi din complexul brevetat de curcumină LongVida SLCP, 
disponibil în OPTIM Curcuma (80 mg curcumină), fie 400 mg de placebo. 
Autorii au raportat că suplimentarea nutrițională cu curcumina Longvida® a îmbunătățit 
semnificativ - în comparație cu placebo - atât funcțiile cognitive acute cât și pe cele cronice, 
ieșind în mod deosebit în evidență efectele pozitive pe memorie, pe sarcinile de lucru, pe 
starea de oboseală generală și pe cea de calm. 

 

 

 
Care sunt cele mai frecvente întrebări? 
 
1. Care este diferența între Bancopa și Ginkgo Biloba? 

 
Bacozidele, ingredientele active ale Bacopa, au acțiune antioxidantă, au efect agonist asupra receptorilor 5HT1a (receptori ai 
serotoninei implicați în procesele de memorie) și, de asemenea, cresc nivelul de acetilcolină (neurotransmițătorul memoriei și al 
învățării) și pe cel al acidului γ-aminobutiric (GABA) care are un rol important în prevenirea excitației neuronale prelungite la adulți. Prin 
acesta, Bacopa ajută la sporirea concentrării (reducând neatenția), la creșterea memorie pe termen scurt și îmbunătățirea stării de 
dispoziție. Ginkgo Biloba contribuie la creșterea nivelului de oxigen din creier, are o bună activitate antioxidantă și exercită activitate 
vasoregulatoare asupra întregului sistem vascular: artere, capilare, vene. În plus, Ginkgo Biloba este și un inhibitor al agregării 
plachetare și, prin urmare, asocierea sa cu terapiile anticoagulante trebuie făcută cu prudență. 

 
2. Care sunt precauțiile care ar trebui luate atunci când se consumă OPTIM Memory? 

În absența studiilor relevante privind utilizarea turmericului și a bancopei în timpul sarcinii și alăptării, nu ar fi recomandată utilizarea 
OPTIM Memory în aceste ipostaze. Deoarece s-a demonstrat  - deși într-un mod inconsecvent - că Bancopa are un efect ușor sedativ 
(calmant), ar trebui să existe unele precauții atunci când este utilizată în combinație cu alte sedative cunoscute. La fel, ar trebui luate 
unele precauții de utilizare și la persoanele care urmează tratamente neuroleptice cu fenotiazine și cu hormoni tiroidieni. 

3. Bancopa poate avea și alte efecte adverse? 
 

Bacopa a fost utilizat în siguranță în medicina ayurvedică de câteva sute de ani. Consumul de doze de până la 100-200mg / zi de 
bacozide nu este asociat cu efecte secundare cunoscute (Asthana 1996). 

 
4. De ce tocmai o combinație între Bacognize® și Longvida®? 

 
Curcumina Longvida® din OPTIM Memory a fost dezvoltată de un grup de oameni de știință de la Universitatea din California - Los 
Angeles (UCLA). Studiile clinice au arătat că formula Longvida® crește biodisponibilitatea curcuminei în forma sa activă (liberă) și este 
capabilă să traverseze bariera hematoencefalică. (Gota 2010; Koronyo 2017) 
Un studiu clinic efectuat de Universitatea din Swinburne a arătat că curcumina Longvida® (400 mg / zi) îmbunătățește semnificativ 
memoria de lucru și reduce oboseala mentală (Cox 2014). În același timp, Bacopa acționează asupra neurotransmițătorilor care 
stimulează concentrarea, memoria și contribuie la o mai bună vigilență mentală. Combinarea acestor două extracte vegetale face 
posibilă acționea asupra mai multor factori care joacă un rol pozitiv în îmbunătățirea funcțiilor cognitive. 
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