
Informação 
nutricional

Por dose diária 
(2 cápsulas)

Ácido fólico
Vitamina B12
Vitamina B6
DHA
EPA

200 μg
2,5  μg
1,4 mg
900 mg
180 mg

100%
100%
100%

%DDR*

-
-
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Neuralex
900 mg DHA

Ne
u/

00
1/

Ju
n1

4

A idade não implica 
                 perda de memória

 
 

+ Painel de Teste de Consumidores de Análise Sensorial Descritiva 
aplicado a um suplemento alimentar. 

* Fonte: IMS, consultado em Março de 2014.

NEURALEX® é um produto desenvolvido pelo departamento de I&D de Italfarmaco Espanha. 
COMPROMISSO ITALFARMACO

Não utilizar como subsituto de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.

 

*DDR= Dose diária recomendada

cápsulas
por dia2

ÚNICO suplemento com 900 mg de DHA  
especialmente desenvolvido para contribuir para  
uma normal função cerebral nos adultos*

Embalagem de
60 cápsulas
Sem glúten
Sem açúcares
Sem sabor 
desagradável 
após a toma+



Em pessoas com 55 anos ou mais com Defeito Cognitivo 
Associado à Idade (DCAI), a suplementação com

 

melhoria 
equivalente a

3,4 anos1

900 mg/dia de DHA durante 6 meses:  

melhora  significativamente a    

memória  e a capacidade de aprendizagem1     

A diminuição da memória e da função cognitiva é considerada uma 
consequência normal do envelhecimento1. 

 

O DHA e o EPA são os ácidos gordos Ómega-3 mais importantes da nutrição humana2.

A diminuição de DHA no plasma está associada a uma deterioração cognitiva em 
idosos saudáveis1. ÚNICO suplemento com 900 mg de DHA especialmente desenvolvido para 

contribuir para uma normal função cerebral nos adultos*   
  

Neuralex
900 mg DHA

900 mg DHA:
Contribui para a manutenção

de uma normal função
cerebral

Vit. B6 e B12:
Contribuem para o normal
funcionamento do
Sistema Nervoso e para
uma normal função
psicológica

Vit. B9:
Contribui para uma 
normal função
psicológica

Estudo MIDAS (Memory Improvement with Docosahexaenoic Acid-DHA-Study).
Estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado com placebo realizado com 485 indivíduos.
Alzheimer’s & Dementia 2010 Nov; 6 (6): 456-64.

 


