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Wiek Wykres 1

Fosfatydyloseryna: Neuroserine®
Niezbędny składnik odżywczy o właściwościach nootropowych

Jako fosfolipid i składnik błony biologicznej fosfatydyloseryna odgrywa  
kluczową rolę w sygnalizacji komórkowej. W ciele człowieka, fosfatydylosery-
na występuje przede wszystkim wewnątrz błony komórkowej, gdzie moduluje 
aktywność kanałów jonowych i receptorów.

50 % endogennej fosfatydyloseryny organizmu znajduje się w mózgu. Wspo-
maga ona syntezę neuroprzekaźników, wysyła i odbiera sygnały elektryczne 
oraz umożliwia składnikom odżywczym i tlenowi dostęp do komórek mózgo-
wych. Jednocześnie, fosfatydyloseryna zapobiega przedostawaniu się szkodli-
wych substancji do komórek mózgowych i wspiera komunikację z systemem 
odpornościowym.

Wraz z wiekiem, ilość fosfatydyloseryny w organizmie maleje, co skutkuje  
pojawieniem się zaburzeń poznawczych. Obserwuje się je przez pogorszenie 
pamięci, słabą koncentrację lub deficyty uwagi. 

Wykres 1 pokazuje, że ilość fosfolipidów w mózgu maleje wraz z wiekiem. Chociaż niedobór fosfatydyloseryny jest głównie po-
łączony, ze związanym z wiekiem, spadkiem zdolności poznawczych to nadal istotne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu 
fosfatydyloseryny we wszystkich grupach wiekowych, by móc czerpać korzyści z utrzymania i poprawy zdolności poznawczych. 
Neuroserine® to fosfatydyloseryna otrzymywana z lecytyny sojowej lub słonecznikowej, która może spowalniać, zapobiegać, a 
nawet odwracać osłabienie funkcji poznawczych.

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, w którym wzięło udział 51 ochotników z chorobą Alzheimera w wieku od 55 do 
57 lat, testowano przez okres 12 tygodni wpływ dziennego spożycia 100 mg fosfatydyloseryny. Okazało się, że doprowadziło to 
do poprawy różnych zdolności poznawczych. *1

W innym badaniu z udziałem 494 ochotników, w podeszłym wieku, przyjmowanie 300 mg fosfatydyloseryny przez 6 miesięcy 
doprowadziło do znacznej poprawy we wszystkich obszarach zdolności poznawczych – w tym uczenia się, świadomości, umie-
jętności zachowania się, motywacji i pamięci. *2

Również u dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) spożycie 200 mg fosfatydyloseryny 
doprowadziło do poprawy funkcji poznawczych w porównaniu z placebo (przyjmowanie przez 2 miesiące, 36 ochotników). *3



Handelsname Źródło Zawartość  
Fosfatydyloseryny Forma

Neuroserine® S 20F Lecytyna sojowa 20% Płynna

Neuroserine® S 20P Lecytyna sojowa 20%
Proszek, lekko żółtawy do brązo-
wego

Neuroserine® S 50P Lecytyna sojowa 50%

Neuroserine® S 70P Lecytyna sojowa 70%

Neuroserine® SUN S 20P Lecytyna słonecznikowa 20%
Proszek, jasnobeżowy do ciemno-
beżowegoNeuroserine® SUN S 50P Lecytyna słonecznikowa 50%
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Neuroserine® jest dostępny w następujących wariantach:
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Przygotowane przez
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
PL-01-797 Warszawa
Tel.: +48 22 418 40 00
Mail: info@impag.pl, Web: www.impag.pl 

IMPAG Group
• Szwajcaria/Zur ych
• Niemcy/O f fenbach
• Francja/Nanc y 

• Polska/Warszawa
• Austria/Wiedeń
• Hiszpania/Barcelona                  

Fosfatydyloseryna: Neuroserine®
Niezbędny składnik odżywczy o właściwościach nootropowych

Zalecane dawkowanie
W badaniach klinicznych wykazano, że dzienne spożycie od 100 do 300 mg fofatydyloseryny przyczynia się do poprawy funkcji 
poznawczych. 

Możliwe aplikacje
Sproszkowane formy Neuroserine nadają się do twardych kapsułek, tabletek i saszetek. Płynna forma jest odpowiednia do 
miękkich kapsułek żelowych.


