
Nome Científico
Avena sativa L.

Dosagem Usual
Uso associado: 400 a 600 mg ao dia
Uso isolado: 600 a 800 mg ao dia

Atributos do produto
•	Extrato de uma variedade especifica de 

aveia verde silvestre.

•	Mecanismos de ação sinérgicos na melhora 
da saúde mental e performance cognitiva.

•	  Estímulo da memória recente e tardia.

•	Contribui para a melhora do desempenho 
cognitivo em situações de estresse.

•	Auxílio na melhora da atenção, 
concentração e agilidade.

•	  Contribui para o aumento da performance 
mental e redução do cansaço.

•	  Coadjuvante no gerenciamento do peso 
associado à deficiência de dopamina.

•	  Melhora a qualidade do sono.

•	Diminui a irritabilidade.

•	Pode ser indicado para veganos, 
vegetarianos e celíacos.

Neuravena® é o extrato da parte aérea de uma variedade especifica de aveia verde silvestre, 
cultivada em condições controladas, plantadas no outono e colhidas um pouco antes do flo-
rescer total na primavera. Composto por potentes bioativos, como avenantramidas, saponinas 
e flavonoides (vitexina e isovitexina), que garantem a melhora na concentração, desempenho 
da memória, aptidão mental e performance cognitiva principalmente em situações de estresse.

MECANISMO DE AÇÃO

Neuravena® combina diferentes mecanismos e ações exclusivas devido às variedades de bio-
tivos na sua composição que favorecem a melhora da saúde mental e a performance cognitiva.

Neuravena® atua como Inibidor da monoamina-oxidase B (MAOB) e inibidor da fosfodiesterase 
4 (PDE4), o resultado da inibição da degradação de neurotransmissores pela MAOB e do se-
gundo mensageiro AMPc favorecem várias ações, que vão desde o aumento da função dopami-
nérgica à vasodilatação cerebral, muito importantes para a função cognitiva, memória e humor.

Neuravena®

Aumento da performance cognitiva na memória recente e tardia

Mecanismo de ação de inibição da MAO-B

Avenantramidas

•	Auxilia na melhora do óxido nítrico (NO) em células do músculo liso da aorta 
humana e suprimi citocinas inflamatórias por inibir a ativação do fator de 
transcrição nuclear kappa B (NF-kB), os dois mecanismos podem provocar 
vasodilatação nas artérias cerebrais.

Flavonoides

•	Interagem e modulam a atividade de uma série de vias de sinalização celu-
lar e transdução, incluindo interações com receptores, diversas proteínas-
quinases neuronais e gliais e cascatas de sinalização de lipídeo-quinases. 

•	Controlam a transcrição gênica e respostas celulares (proliferação, apopto-
se, síntese de crescimento...)

•	Aumenta o fluxo sanguíneo e modula os neurotransmissores.

Saponinas
Triterpeno

•	Modula neurotransmissores por interação direta com os receptores e via 
de inibição de enzimas que catalisam a oxidação ou hidrolise dos neuro-
transmissores.

•	Efeito adaptogênico (semelhança estrutural aos hormônios estradiol e glu-
cocorticóides).
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Aumento da performance cognitiva na 
memória recente e tardia

Melhora da cognição e irritabilidade causado 
por estresse intenso
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Neuravena®...............................................................500 mg
Dimpless®......................................................................10 mg
I-Plus®.........................................................................200 mg
Fosfatidilserina.............................................................200 mg
Rhodiola rosea (5% de Rosavin)....................................100 mg

Neuravena®...............................................................300 mg
Dimpless®........................................................................5 mg
SerenzoTM.....................................................................125 mg
L-Theanina..................................................................150 mg

Administrar 1 dose ao dia.

Administrar 1 dose após o café da manhã e à noite.
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EFICÁCIA DO NEURAVENA®

Estudo IN VIVO
Eficácia de Neuravena® na função cognitiva de fumantes 
saudáveis

Estudo avalia os efeitos de 900 mg de Neuravena® na memória, durante 
28 dias em 8 voluntários homens fumantes saudáveis com idade entre 
32.5 ± 3.9 anos.  Estudo realizado em diferentes funções da memória, me-
mória verbal, visual e geral, testadas pela escala de memória de Wechsler 
revisada (WMS-R).

RESULTADOS

Neuravena® melhorou significativamente a memória geral em 11,3%, 
verbal em 11,7% e visual em 7,7%, comprovando o aumento da 
performance na memória.
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