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NOOTRÓPICOS 

COGNIZIN | NOOPEPT | HOMOTAURINA 

COGNIZIN® CITICOLINE 
Um ativo de saúde para o cérebro que fornece suporte nutricional para 

atenção, foco e memória* 

 

O que é Citicolina? 

Um nutriente natural encontrado no cérebro. 

 

O que a Citicolina faz? 

Citicolina aumenta uma substância importante no 

cérebro chamada fosfatidilcolina, que é fundamental 

para o funcionamento saudável do cérebro. 

 

O que é Cognizin® Citicoline? 

Uma forma clinicamente testada de citicolina que  

pode suprir seu cérebro com a nutrição de que ele  

precisa para se manter firme. 

 

 

 

 

 

 

COGNIÇÃO 

MEMÓRIA 

FOCO 
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Principais estudos que mostram o suporte de foco e atenção do 

Cognizin® Citicoline *: 

 

O efeito de Cognizin® Citicoline na síntese celular e na energia cerebral  
Pesquisadores observaram aumentos na atividade cerebral entre adultos de meia-

idade que tomaram 500mg de Cognizin® por seis semanas * 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O efeito do Cognizin® Citicoline no foco e atenção 
Cognizin® a 250mg / dia melhora a atenção e o foco nas mulheres de meia-idade* 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Silveri MM et al. A citicolina aumenta a  

bioenergética do lobo frontal, medida por espectroscopia de ressonância magnética de fósforo. RMN Biomed. 2008; 21 (10): 1066-75. 

2. McGlade E. et al., Melhor desempenho atencional após a administração de citicolina em mulheres adultas saudáveis. Ciências Alimentares e Nutricionais. 2012; 3: 769- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognizin® aumentou a formação 

de membranas do cérebro em 

26% e restauração da energia do 

cérebro em 13,6%. *  

26% de Aumento em 

Rotatividade de 

Membranas 

Aumento de 13,6%  

Utilização de energia 

(Energia cerebral) 

Placebo 

6 semanas 500mg/dia Cognizin@ 

Mulheres que tomam 250mg 

de Cognizin® Citicoline 

experimentar menos omissão 

e comissão erros em 

comparação com placebo.* 
 

Diminuição de 

Erros de Omissão 

Diminuição de Erros 

 de Comissão 

Placebo 

6 semanas@250mg/dia Cognizin@ 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/
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NOOPEPT 
• Nootrópico 

• Melhora a cognição e memória 

• Neuroprotetor 

Noopept é um dipeptídeo constituído por prolina e glicina, sintetizado como um 

análogo de outro nootrópico popularmente conhecido, o piracetam. Apesar de 

apresentar efeitos e mecanismo de ação semelhantes a este último, Noopept é 

estruturalmente diferente dos racetams.  

Essa diferença permite que o Noopept apresente alta biodisponibilidade para o sistema 

nervoso central, de forma que os efeitos esperados são produzidos utilizando-se 

menores concentrações em relação ao piracetam.  

Evidências na literatura demonstram que Noopept estimula os fatores neurotróficos 

que regulam a sobrevivência, o crescimento, a plasticidade sináptica e a síntese de 

novos neurônios. Além disso, atuando como modulador dos receptores 

glutamatérgicos do tipo AMPA, Noopept atua favorecendo não só o processo de 

aprendizagem, mas também a formação e armazenamento de memórias. 

 

POSOLOGIA - sugestão: 

10 a 30 mg/dia 

 

 

HOMOTAURINA 
• Neuroprotetor 

• Melhora a função cognitiva 

• Reduz o declínio cognitivo associado à idade 

A Homotaurina está naturalmente presente em certas espécies de algas marinhas 

vermelhas e encontra-se comercialmente disponível na forma sintética, análoga a forma 

encontrada na natureza. Estruturalmente relacionada ao aminoácido taurina - um 

aminoácido abundante no tecido cerebral – a Homotaurina apresenta um carbono a 

mais na cadeia, sendo capaz de atravessar efetivamente a barreira hematoencefálica, 

onde exerce efeitos neuroprotetores. 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/
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À semelhança da taurina, a Homotaurina apresenta enxofre em sua constituição, 

promovendo defesas celulares frente ao estresse oxidativo induzido pela oxidação das 

catecolaminas. Além disso, a Homotaurina atua na prevenção da neurotoxicidade 

induzida pelo peptídeo A- que pode levar à formação das placas senis, resultando em 

resposta inflamatória e morte neuronal, alguns dos achados neuropatológicos que 

caracterizam a doença de Alzheimer. Em função da interação com o sistema 

GABAérgico, a Homotaurina pode ainda modular diferentes vias biológicas, 

incluindo os processos de cognição, memória e aprendizagem. 

 

POSOLOGIA - sugestão: 

50 a 150 mg/dia 

 

 

 

 

 

Para mais informações, fale conosco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências Bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fontes: Cognizin - KYOWA HAKKO U.S.A. Noopept e Homotaurina – Active Pharmaceutica 
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