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PresentacióPresentació
(Bioconsum)
Les botigues associades a Bioconsum estem compromeses amb la 
difusió de com tenir cura de la vostra salut. Per aquest motiu, anem 
posant al vostre abast diferents suports informatius. Teniu dispo-
nible a les nostres botigues les postals dels productes de la nostra 
marca pròpia Rel, on podeu conèixer les propietats dels aliments i 
una recepta. També disposeu de la web d’aquesta marca a www.rel.
bio on podeu trobar moltes receptes per menjar sa. També ens tro-
bareu a les xarxes, en el facebook i en el twitter. Finalment, anem 
desenvolupant llibrets vinculats amb diferents aspectes sobre com 
tenir cura de la salut.

Ara, amb la col·laboració de Solgar i Alternatur, hem desenvolupat 
un petit llibret sobre la memòria i com podem tenir cura d’ella. Es 
tracta d’oferir coneixements bàsics que ens ajudin a entendre com 
funciona el nostre cervell i com podem ajudar a millorar el seu ren-
diment. Ho fem amb una visió integral que enllaça l’estil de vida, 
l’alimentació i en els casos necessaris la suplementació. Com sem-
pre, volem tenir també una visió pràctica, i per això incorporem tres 
receptes que incorporen aliments molt interessants per al nostre 
cervell i trucs sobre com cuinar-los mantenint les seves propietats i 
millorant la seva qualitat organolèptica.

Esperem que la informació que us oferim sigui útil i recordeu que 
els professionals de les botigues associades a Bioconsum estem 
sempre al vostre abast per poder compartir i transmetre el nostre 
bagatge per tenir cura de la salut.  

Cuida el teu cervell, la teva memòria i la teva salut. No te n’oblidis!

www.bioconsum.com



El nostre cervell

El cervell humà és un gran desconegut, 
encara en l’actualitat. Cert és que les 
modernes tècniques de neuroimatge han 
permès conèixer una mica més el funcio-
nament del nostre cervell.
Anem per parts, el cervell és el comparti-
ment més rellevant de l’encèfal amb ca-
racterístiques anatòmiques i funcionals 
pròpies, com ara recepció i elaboració d’es-
tímuls i funcions psíquiques complexes.
De manera popular, s’estableix un símil 
entre l’activitat del cervell i les executa-
des per xarxes informàtiques avançades. 
Per què aquesta similitud? La veritat és 
que el nostre cervell és un processador 
d’alt rendiment capaç d’analitzar i con-
frontar informacions procedents de l’ex-
terior i interior, les transforma en sensa-
cions i les emmagatzema com a records.
En el cervell es duen a terme processos 
d’elaboració del pensament, reacció mo-
tora i endocrina del cos.
El nostre cervell té una necessitat d’oxi-
gen (aproximadament del 20% del total 
que consumim) i de nutrients que per-
metin realitzar la síntesi de substàncies 
químiques que sustentin el correcte fun-
cionament psicobiològic.
La memòria, dependent de la interven-
ció de diferents mecanismes cerebrals, 
requereix circuits neuronals implicats en 
l’adquisició i consolidació de la mateixa. 
En l’actualitat, no es coneixen amb exac-
titud tots aquests circuits.
El que sí es sap és que el cervell a tra-
vés de connexions específiques és el 
responsable de la memòria. Per tant, si 
el nostre cervell està “sa”, la nostra 
memòria té més probabilitats de man-
tenir-se en “forma”.
El deteriorament cognitiu provocat per 
l’envelliment, els factors genètics o l’estil 

de vida, marquen variables cerebrals que 
poden desencadenar danys en la nostra 
memòria i malalties degeneratives com 
l’Alzheimer, demència senil...
La gran pregunta és: on es troba la me-
mòria? La memòria, no és una acció aï-
llada, és un conjunt de processos com-
plexos que es forgen en resposta a la 
comunicació i transmissió entre cèl·lules 
nervioses i factors externs que promo-
uen, mitjançant associacions de succes-
sos, la formació de noves memòries. No 
es pot parlar d’una memòria única.
La memòria es divideix tipològicament, 
en declarativa (curt termini o operativa) 
i no declarativa referida al temps de re-
tenció (llarg termini).
Les regions cerebrals involucrades són 
principalment el lòbul temporal (hipo-
camp) i cerebel, al costat de moduladors 
que intervenen en l’estructura inicial de 
producció i alliberament de substàncies 
en el moment de formar-se la memòria.
Per a la formació i manteniment de la 
memòria calen, a més, mecanismes neu-
roquímics de l’aprenentatge. Tots dos 
són processos relacionats, susceptibles 
de veure alterats en funció de diversos 
estímuls ambientals.



El procés d’envelliment serà un factor 
clau que determini la salut de la nos-
tra memòria i del nostre cervell. L’alta 
necessitat d’oxigen cerebral fa intuir la 
taxa d’oxidació associada. És cert que 
el nostre organisme compta amb nu-
trients i enzims antioxidants que, en 
bon equilibri, s’encarreguen de man-
tenir el sistema oxidació-antioxidació 
en correcte funcionament.
La necessitat d’una alimenta-
ció adequada i equili-
brada a cada etapa 
de la vida és un 
factor clau per al 
manteniment d’un 
cervell sa i fun-
cional.
L’envelli-
ment, com 
a procés 
natural de 
l’organis-
me, fa que 
disminueixi el 
nombre de cè-
l·lules actives 
i augmenti l’oxi-
dació, com ja hem 
dit. La progressiva

 degeneració cerebral pot con-
duir a pèrdua de facultats, 
entre elles de la memòria.
De forma associativa altres 

incidències, de caràc-
ter cardiovascular i 

endocrí, poden afec-
tar el funcionament 
cerebral, com passa 
amb l’arteriosclero-

si que provoca menor afluèn-
cia de sang i augment de la 

tensió. Aquests factors poden 
incidir en danys cerebrals que 

afectarien directament a la 
posada en marxa dels nostres 
mecanismes de consolidació 

de la memòria.
Hi ha tot un sistema hor-

monal, la secreció està 
sota la influència del 
sistema nerviós i de 
veure’s alterat, pot im-

plicar diferents proces-
sos conductuals i afectar 

el funcionament del nostre 
cervell. Qualsevol alteració 

en la psicoquímica cerebral 
pot afectar la nostra memòria 

de forma col·lateral.

Una correcta alimentació, estil de vida i estat psíquic poden per-
metre una memòria amb capacitat per retenir i utilitzar la infor-
mació de forma adequada en temps i forma.

Consells pràctics d’estil de vida

Cuida la teva memòria: Cuida la teva memòria: 
No ho oblidis!No ho oblidis!



• Mantenir un pes adequat. L’obesitat 
s’ha vist que està associada al deterio-
rament cognitiu. Un quadre metabòlic 
associat a obesitat, segons estudis pu-
blicats a la revista Neurology 2012, po-
den disminuir les capacitats cognitives.
• Caminar. S’estima que un dels exer-
cicis més adequats a la salut global 
del nostre organisme és caminar diàri-
ament 30 minuts. Aquesta acció, fàcil 
de realitzar, ajuda a tenir una bona cir-
culació, mantenir el pes, reduir l’estrès 
..., factors que poden alterar els circuits 
neuronals involucrats en l’adquisició de 
la memòria.
• Dormir bé. Dormir poc o dormir mala-
ment està associat a falta d’atenció, con-
centració i memòria. Un descans repara-
dor pot intervenir en la correcta gestió 
d’accions conductuals i cognitives.
• No sopar abundantment, ni molt tard 
per no interferir en la conciliació del son.
En persones grans cal posar especial in-
terès a seguir un protocol d’ajuda amb 
exercicis relaxants, infusions de plantes 
tranquil·litzants... que redueixin l’im-
pacte d’algunes medicacions, que com 
a tractament continu, tenen efectes 
secundaris alterant el son. Fer atenció 
a dolors, principalment articulars que 
afecten el descans i altres paràmetres 
que permetin, que no dormir bé, afecti 
els circuits cerebrals.
• Estudiar, recordar històries del nostre 
passat, llegir, explicar contes. En per-
sones joves estudiar és una pràctica fre-
qüent que manté el sistema d’aprenentat-
ge en forma i conseqüentment la posada 
en marxa de processos concrets cerebrals, 
relacionats amb la memòria. Tant la me-
mòria com l’aprenentatge pateixen modi-
ficacions en funció d’estímuls ambientals.
En fase d’envelliment avançat anotar el que 
s’ha fet durant el dia, explicar històries, pel-
lícules i contes a altres persones permet 
que s’exerciti i mantingui la memòria.
• Reduir l’estrès. Tota situació d’es-
très està intervinguda per l’alteració de 
substàncies químiques que alteren el 

nostre estat cerebral. La possible an-
sietat associada, genera un augment 
de problemes emocionals, afectant el 
nostre entorn cognitiu i per què no, la 
nostra memòria. A llarg termini, l’es-
très crònic és un dels possibles factors 
d’augment d’oxidació cerebral, alteraci-
ons cardiovasculars, alteracions bioquí-
miques en la producció equilibrada de 
neurotransmissors.
La meditació, ioga, exercicis de correc-
ta respiració poden ajudar-nos a reduir 
l’estrès i els seus efectes col·laterals so-
bre la memòria.
• Música. Forma part d’un conjunt d’ac-
cions beneficioses sobre la nostra salut. 
Escoltar certa música pot relaxar-nos, 
cantar les nostres cançons favorites re-
quereix la posada en marxa d’exercicis 
de memòria. Tant és així, que forma part 
de teràpies específiques de treball amb 
persones autistes, afectats d’Alzheimer, 
i altres demències.
En programes específics de neurore-
habilitació la música es proposa com a 
moduladora dels processos d’atenció i 
modulació cognitiva, directament rela-
cionada amb la memòria (codificació, 
emmagatzematge i recuperació).
• Jocs de taula i d’entrenament cere-
bral. S’està perdent el costum d’una de 
les activitats, tant familiars com socials, 
que més poden aportar al suport i man-
teniment de la nostra memòria, mots 
encreuats, sudokus, exercicis de càlcul 
mental, jocs d’enginy, escacs, jocs de 
taula, cartes... Els més grans han gaudit 
més d’aquestes activitats durant la seva 
vida i els han de mantenir per enfortir la 
memòria.
Avui dia, també trobem altres alterna-
tives que promouen accions neurològi-
ques però han de ser observades amb 
molta atenció, em refereixo a l’entorn 
tecnològic. Només utilitzarem aquells 
jocs o programes dissenyats per a l’es-
timulació d’accions cognitives, deses-
timant aquells que no estiguin sota 
supervisió.

Alguns consells per cuidar la nostra memòria:



Nombroses dades d’estudis científics, ens expliquen que un dels 
grans plaers de la vida, el menjar, ens permet millorar la nostra 
memòria. Així és! Sense deixar de banda la part més sensorial i 
plaent de la gastronomia t’oferim unes recomanacions on podràs 
trobar aliments saludables i nutrients neuroprotectors idonis per 
a la teva memòria.
 
Abans de posar-nos a cuinar val la pena repassar alguns aliments 
que són útils per al nostre cervell, amb alguns consells pràctics de 
com incorporar-los a la nostra cuina diària i com manipular-los. Hi 
ha una infinitat d’aquests exemples en la nostra cuina que ajuden 
de manera efectiva en la nostra memòria com poden ser:

ALIMENTS I MEMÒRIAALIMENTS I MEMÒRIA

POLIFENOLS...
La quercetina (cebes), la genisteïna i la 
daidzeïna (soja), la rutina (pell de les 
pomes), la nobiletina i la naringenina 
(pell de fruits cítrics) revesterol del vi 
negre i alguns presents en espècies com 
el romaní.

alguns olis...
• Oli de coco: un cop obert tapar-lo, ten-

deix a absorbir totes les olors dels ali-
ments que es troben a prop. Aguanta 
temperatures de fins a 300 º C. Ideal 
per a tot tipus de coccions.

• L’oli d’oliva: per cuinar també, ja que 
aguanta temperatures raonables a la 
majoria de coccions (210ºC). Aguan-
ta bé fora de la nevera, millor en llocs 
frescos i fora de la llum.

• Olis de llavors: de lli (ric en omega-3), 
o el de sèsam (ric en omega 6). No són 
aconsellables per cuinar, i s’enrancien 
ràpidament en contacte amb la llum i 
la calor. Comprar envasos petits i re-
servar-los en la nevera un cop oberts. 
Ideal en cru, en amaniments

• Fruits secs i llavors: Especialment les 
nous, ametlles, avellanes, festucs, i 
llavors de sèsam, carabassa i gira-sol 
que podem torrar lleugerament, s’ha de 
procurar quan torrem que no canviï de 
color ni que fumegi. Per a això: les ne-
tejarem i les “assecarem” en una paella 



a foc suau sense gens d’oli, remenant 
per repartir millor la calor en les llavors. 
Quan veiem que comencen a saltar (uns 
2-3 minuts segons intensitat del foc), 
les refredem sobre un tros de paper de 
cuina i les guardem en un pot de vidre 
millor a la nevera o en un lloc fred (per 
evitar que es posin ràncies).

Dues llavors que no hem esmentat són les 
de chía o lli, que MAI s’han de torrar, i sem-
pre millor guardar-les en la nevera. Si les 
volem triturar per a una millor digestió, 
les hem de consumir immediatament

alguns cereals integrals...

Suggeriments generals per als cereals:
- Rentar molt bé el cereal amb aigua freda.
- Es poden bullir o cuinar en olla pressió. 

Cuinar a foc lent.
- Quan el temps de cuinat del cereal hagi 

passat (depèn de cada cereal, 45 min 
arròs, 20 min mill o quinoa, etc ...) i el 
líquid (normalment dues parts per una 
d’aigua ... en la majoria de casos ..)  

 s’hagi evaporat completament apagar 
el foc i deixar repassar uns 5 minuts 
abans d’abocar en un recipient de vidre.

- És important ser precisos en la quan-
titat d’aigua en cuinar perquè perden 
part de vitamines i olis.

algunes espÈcies

Podem destacar la cúrcuma, la canyella 
i el gingebre.
La cúrcuma té un gran potencial neuro-
protector. La curcumina no es dissol bé 
en l’aigua, un molt bon consell a l’hora 
d’utilitzar la cúrcuma és barrejar-la amb 
oli dins de la cuina habitual, d’aques-
ta manera aprofitarem millor les seves 
propietats i la seva absorció serà molt 
millor... Si ho combinem amb pebre, l’ab-
sorció és encara més efectiva. A l’hora 
d’utilitzar-la, s’ha de tenir en compte que 
és una mica picant, i lleugerament amar-
gant. Si volem que l’amarg no tingui tan-
ta presència li haurem de posar una mica 
de sal (el salat contraresta l’amargor).
Referent al gingebre, la millor manera 
d’utilitzar-és natural. Es pot incloure al 
principi de les coccions com si es trac-
tés d’all o ceba. Una altra manera de 
prendre’n diàriament pot ser en una in-
fusió amb llimona tant freda com calen-
ta. També es pot incorporar el seu suc 
al final de les coccions per donar un toc 
picant i aprofitar les seves propietats.
La canyella la utilitzarem tant en re-
bosteria com a cuina. Queda molt bé en 
cremes de cereals per esmorzar, o en gui-
sats o estofats. Una manera tradicional 
d’agregar a la cuina és a través de postres.



OLI DE COCO VERGE, EL OLI DE COCO VERGE, EL 
SUPERALIMENT PER LA NU-SUPERALIMENT PER LA NU-
TRICIÓ DEL CERVELLTRICIÓ DEL CERVELL

L’oli de coco s’ha utilitzat tradicional-
ment per nodrir la pell i el cabell, per les 
seves propietats antioxidants i antimi-
crobianes, a més de contenir vitamina 
E. Ara cada vegada hi ha més informació 
sobre els beneficis de l’oli de coco per 
prevenir o frenar la pèrdua de la memò-
ria, per atacar la depressió i els desor-
dres neurològics.
L’oli de coco s’extreu de la carn del coco 
de la palmera tropical “Cocos nucífera” 
i ha estat utilitzada en l’Índia com a part 
de la medicina tradicional Ayurvèdica, 
considerada la medicina natural més 
antiga del món.
El greix de l’oli de coco està compost 
per àcids grassos saturats de cadena 
mitjana: àcid làuric, càpric i mirístic, 
que li confereix propietats antioxidants 

i ajuden a l’absorció de minerals. El 50% 
és àcid làuric, que està present en la llet 
materna. De fet les úniques fonts na-
turals d’àcid làuric són la llet materna 
i l’oli de coco. Aquest compost és anti-
bacterià, antifúngic i antiviral.
Precisament la presència d’aquests 
àcids grassos saturats és el que ha por-
tat tradicionalment a la discussió sobre 
si el consum d’oli de coco és beneficiós 
o perjudicial per a la salut. En aquest 
sentit, és important tenir present que 
les poblacions que històricament con-
sumeixen aquest producte, tal com a 
la Polinèsia i a Malàisia, no presenten 
problemes cardiovasculars. A més, s’han 
realitzat estudis on el consum d’oli de 
coco ajuda a augmentar els nivells de 
HDL, l’anomenat colesterol bo.



Però anem a la seva actuació en l’àm-
bit cerebral. Els àcids grassos de cade-
na mitjana, presents en l’oli de coco, 
subministren una font secundària 
d’energia per al bon funcionament 
del sistema nerviós i neurològic. En 
malalties neurològiques, tal com l’Al-
zheimer, el metabolisme de la glucosa 
en el cervell decau la qual cosa genera 
una manca d’energia en l’àmbit cere-
bral que contribueix a la neurodege-
neració. Els àcids grassos de cadena 
mitjana presents en l’oli de coco sub-
ministren una font d’energia alternati-
va: les cetones.
En el llibre “Alzheimer`s Disease: 
What if there was a cure? The story of 
Ketones (2011), la Dra. Newport relata 
la seva experiència amb l’ús de l’oli de 
coco al tractament de l’Alzheimer del 
seu espòs amb resultats sorprenents. 
De fet, actualment s’està realitzant un 
estudi en el USF Health Byrd Alzhei-
mer ‘s Institute dels Estats Units sobre 
l’ús d’oli de coco al tractament de l’Al-
zheimer.
Però a més, la Dra. Newport indica que 

l’oli de coco ajuda en casos de demèn-
cia, Parkinson, ictus, retarda 

l’envelliment 
cerebral i 

fins i tot 
contribueix 
a la recupe-

ració després 
de traumatis-

mes cere-
brals.

Precisament en estar compost per 
greixos saturats, l’oli de coco és molt 
estable per la qual cosa és ideal per a 
cuinar. Es solidifica a partir de 25 ºC i 
en passar d’estat sòlid a líquid no can-
via les seves propietats. Per tant en 
incorporar a la nostra dieta, a més de 
servir per ser barrejat amb iogurt, en 
amanides o amb cereals, per exemple, 
podem utilitzar-lo en la preparació 
dels nostres plats preferits
Ara bé, és important saber que no tots 
els olis de coco són iguals: L’hidroge-
nat s’utilitza principalment en la brioi-
xeria industrial i és el que hem d’evi-
tar. Podem trobar també oli de coco 
refinat al qual se li ha eliminat l’aroma 
natural de coco; si optem per aquesta 
opció, és important assegurar-nos que 
el procés emprat ha estat mecànic i no 
químic, per la qual cosa és recomana-
ble només fer servir el que té el segell 
de producte ecològic. I finalment tro-
bem l’oli de coco ecològic verge prem-
sat en fred, el qual a més de les seves 
propietats, si ha estat extret de la carn 
de cocos madurs com és el cas de l’oli 
de coco de PlanetBio, aporta l’aroma 
del coco i un toc dolç , ideal per coure.
Una altra forma d’incorporar oli de 
coco a la nostra dieta és buscar pro-
ductes que ja continguin l’oli de coco 
ecològic verge, tal com les barretes de 
coco de LifeFood 100% RAW (crues), 
veganes, sense gluten, sense sucres 
afegits i BIO. Un aliment “viu” que ens 
aporta aquest superaliment per al nos-
tre cervell.



receptesreceptes
IOGURT DE COCO - KÈFIRIOGURT DE COCO - KÈFIR
• 400 g llet de coco (1 llauna)
• 200 g kèfir de cabra
• 20 g oli de coco
• 18 g suc de llima
• 1/2 culleradeta de llavors de chía REL
• Xarop d’atzavara REL al gust 
• ratlladura de mitja llima

Bullir fins a reduir la llet de coco 
al 50%. Això és important per 
concentrar el sabor i la densitat 
de la llet de coco. Retirar els 200g 
de llet de coco i deixar refredar, 
quan estigui tebi incorporar l’oli 
de coco i les llavors de chía.

Barrejar amb el quefir el suc de 
llima la ratlladura i el xarop d’at-
zavara. Reservar a la nevera unes 
dues hores. Mentre es va refre-
dant barrejar cada 15-20 minuts.

Reducció uns 20 minuts. Refredament una hora aprox. 
Comensals: 4 pax



Preparació: 20 minuts.
Comensals: 4 pax

CREMA DE FORMATGE

• 100g de formatge 
    cremós de cabra
• 100ml de crema de civada
• 5g. de cúrcuma
• 20ml. d’oli d’oliva verge extra.
• Sal i pebre

Ajuntar tot i emulsionar

SALTAT DE LLEGUMS I HORTALISSES SALTAT DE LLEGUMS I HORTALISSES 
SOBRE CREMA DE FORMATGESOBRE CREMA DE FORMATGE

SALTAT

• 400g. cigrons secs 
   prèviament cuits REL
• 100g. carbassa
• 100g. pastanaga
• 100g. pèsols
• 100g. ceba tendra
• 100g. carbassó
• 100g. pebrot vermell
• 2 alls tendres
• 40ml. oli d’oliva verge extra.

Vés incorporant les hortalisses a 
la paella segons duresa i punt de 
cocció, procurant que no quedin 
molt cuites, per últim afegir els 
cigrons i finalment salpebrar.

ACABATS

Escalfar la crema, posar en plat 
de sopa i servir les hortalisses so-
bre la crema.



Segueix-nos rel.bioLa web de recepte
s

per menjar sa

Pots trobar els 
productes Rel a 
les botigues de la 
xarxa Bioconsum, 
consulta-ho a:



L’alimentació és bàsicament el que ens ha d’aportar els nutrients 
necessaris per al nostre cervell però, tots sabem, que per diferents 
factors podem tenir carències d’alguns nutrients. El mateix procés 
d’envelliment pot requerir un augment d’antioxidants, a causa de la 
reducció en la producció d’enzims que realitzen aquesta acció i que 
són necessaris per a evitar l’oxidació cerebral i les conseqüències 
sobre les membranes cel·lulars.
La qualitat dels aliments consumits és molt important per a 
l’obtenció de nutrients. Per exemple, l’adquisició de seleni a partir 
de vegetals depenen del sòl de cultiu i les qualitats òptimes del 
mateix, els fruits secs han de ser naturals perquè puguin aportar 
tota la seva riquesa i un llarg etcètera d’alteracions que impedeixen 
l’aportació adequada de la seva càrrega nutricional.
A vegades cal recórrer als complements alimentaris per a compensar 
i potenciar la presència d’un nutrient. Anem a repassar alguns 
complements alimentaris interessants per cuidar la nostra memòria.

COMPLEMENTS ALIMENTARISCOMPLEMENTS ALIMENTARIS

Seleni
El seleni orgànic (L-selenometionina) 
ofereix major biodisponibilitat al nostre 
organisme que les fonts inorgàniques. 
Aquest mineral és part component 
d’enzims antioxidants com la glutatió 
peroxidasa que actua com a antioxidant 
protector de mercuri, plom i cadmi. En 
les últimes dècades, la comunitat cien-
tífica, ha pogut identificar que un alt 
contingut de metalls pesants en l’orga-
nisme suposa un aspecte, possiblement 
clau, en diferents alteracions cerebrals. 
És considerat mineral antienvelliment 
cerebral.
La dosi recomanada és de 100-200 
mcg sent la ingesta màxima en adults 
de 400 mcg.

Lecitina de soja
És un complement que aporta un con-
junt variat de nutrients, tots ells, ade-
quats per a la salut de la nostra memòria.
És rica en fosfolípids, components prin-
cipals de la membrana cel·lular cere-
bral. Un 75% dels lípids de membrana 
són fosfolípids. Dins el conjunt general 
de fosfolípids n’hi ha alguns de rellevàn-
cia especial com són la fosfatidilcolina, 
fosfatidilinositol i fosfatidiletanolami-
na, tots ells continguts en un comple-
ment de lecitina de soja de qualitat. A 
més, és rica en àcids grassos poliinsatu-
rats omega 6 i 3.
El conjunt de fosfolípids dóna suport 
als mecanismes d’aprenentatge i me-
mòria, manté l’estructura de membrana 



cel·lular i millora els signes adversos 
sobre el nostre cervell, produïts per es-
très i fatiga mental.

Fosfatidilserina
Un pas més, dins el conjunt de fosfolí-
pids, és la fosfatidilserina. Aquests com-
plements proporcionen aquest fosfolípid, 
principal al cervell i utilitzat per a la inte-
gritat, fluïdesa, transducció de senyals, 
comunicació cel·lular ... La fosfatidilseri-
na millora la memòria i agudesa mental, 
especialment en aquells casos de pèrdua 
de memòria relacionada amb l’edat.
Cal tenir en compte que no pot com-
binar-se amb anticoagulants, sense 
supervisió mèdica.

Colina
Coneguda com a vitamina B7 o B4, se-
gons la bibliografia, no és una autèntica 
vitamina. El nostre organisme pot sinte-
titzar-la en el fetge, no en quantitat sufi-
cient, pel que té una consideració d’es-
sencial, igual que altres vitamines. A més 
de l’aportació bàsica proporcionada pels 
aliments, quan utilitzem un complement 
de colina pretenem potenciar algunes de 
les funcions bàsiques i necessàries en el 
conjunt del sistema nerviós.
Necessària per a la formació del neuro-
transmissor acetilcolina, essencial per a la 
memòria, aprenentatge i atenció, control 
nerviós i impuls nerviós i formació de mi-
elina (beina formada al voltant dels nervis).
Es recomana, en adults, una dosi diària 
de 500 mg preferentment al matí, per-
què en algunes persones els pot inter-
ferir en el son.
No es pot prendre en casos de depressió 
maníaca ni depressió clínica.

Àcids grassos omega 3 DHA
DHA, àcid docosahexaenoic, forma part 
de la cadena de síntesi dels àcids gras-
sos i té una consideració essencial en 

el suport cerebral. Un complement de 
DHA pot ser imprescindible, com a su-
port a la nostra memòria, ja que encara 
que l’organisme sintetitza DHA a par-
tir de les fonts riques en àcids grassos 
omega 3, l’aportació principalment es 
realitza en forma d’àcid alfa linoleic, des 
del qual el nostre organisme va conver-
tint a aquesta forma.
La concentració aproximada de DHA en 
el nostre cervell és del 97% sobre el to-
tal d’altres àcids grassos. És component 
dels lípids de la membrana del sistema 
nerviós central, fonamental per al man-
teniment de l’atenció i concentració. Un 
dèficit de DHA pot induir a declivi cogni-
tiu i es considera que la seva aportació 
pot contribuir a la detenció d’afeccions 
degeneratives neuronals, relacionades 
amb l’edat.
La dosi recomanada és variable i oscil·la 
entre els 100 mg i els 800 mg.

Cúrcuma, Curcuma longa
La cúrcuma és àmpliament coneguda 
com a espècia. Ha estat utilitzada en 
la medicina ayurvèdica des de fa cen-
tenars d’anys per les seves variades 
aplicacions en el camp de la salut. En el 
context que ens ocupa, podem destacar 
que els principis actius, curcuminoides, 
pigment que dóna la coloració groguen-
ca, són els responsables dels beneficis 
d’aquesta planta.
Dins de l’àrea neurodegenerativa, se-
gons estudis recents, es considera que 
la cúrcuma pot reduir l’acumulació de 
proteïnes específiques en malalties com 
l’Alzheimer. També s’ha determinat que 
la seva acció antiinflamatòria, antioxi-
dant i sobre el sistema immunològic pot 
aportar beneficis en diverses afeccions i 
danys neurodegeneratius, sobretot com 
a prevenció d’aquests esdeveniments.
La dosificació estarà subjecta a la forma 
en què es presenti aquesta planta, extrac-
te concentrat, extracte estandarditzat, 
solubilitzat ...



Resveratrol
És un polifenol que es troba en diferents 
espècies de plantes com raïm, cacauets, 
nabius i en concentració elevada en una 
planta concreta, Polygonum cuspida-
tum. Aquesta planta és utilitzada per a 
la confecció de complements alimenta-
ris, ja que la seva riquesa en resveratrol 
és elevada i en altres compostos com 
estilbens i polidatinas, entre d’altres.
Alguns estudis suggereixen que pot con-
tribuir a un increment en la funció de 
connectivitat, entre l’hipocamp i l’escorça 
prefrontal medial. Segons aquestes da-
des pot intuir-se que la complementació 
amb resveratrol millora el rendiment de 
la memòria, en associació amb un millor 
metabolisme de la glucosa en gent gran.
La seva capacitat antioxidant és neuro-
protectora i contribueix a la reducció de 
neurotoxicitat i placa amiloide. El seu 
objectiu és donar suport saludablement 
a l’envelliment neurològic.
La dosi recomanada dependrà de la pre-
sentació del complement.
No s’ha de prendre en combinació amb 
fàrmacs anticoagulants, antiplaqueta-
ris, antiarítmics, immunosupressors, an-
tihistaminas, benzodiazepines i en càn-
cer de mama, sense supervisió mèdica.

Ginkgo biloba
Arbre d’origen asiàtic, utilitzat a la Xina, 
principalment. Els seus principis actius 
es decanten per una acció circulatòria. 
Es considera un tònic cerebral, per tant, 
important per donar suport a la memò-
ria i procediments involucrats. Els seus 
components terpenoides i flavonoides, 
trobats en les fulles, ajuden a millorar 
l’activitat intel·lectual. Els mecanismes 
per realitzar aquesta gestió es duen a 
terme mitjançant l’augment del flux ar-
terial, capil·lar i venós, protegeix els va-
sos de l’oxidació i contribueix a millorar 
diferents trastorns funcionals.
No s’ha de prendre al costat de fàrmacs 
anticoagulants, sense supervisió mèdica.

Complements de vitamines B
Totes i cadascuna de les vitamines B, 
de forma individual, tenen la seva im-
portància en la salut del nostre sistema 
nerviós. Algunes d’elles, tenen funcions 
específiques en la salut cerebral, de ma-
nera que el recomanable seria utilitzar 
un complement que les contingui totes, 
de manera equilibrada i que en sinergia 
millorin l’entorn neurològic.
La vitamina B1 o tiamina és necessària 
per a la funció nerviosa i per l’alliberament 
del neurotransmissor acetilcolina, la qual 
cosa dóna suport al rendiment mental. La 
falta de vitamina B3 o niacina, produeix 
degeneració neurològica amb desorienta-
ció, confusió ... És a dir, té una importància 
imprescindible en el nostre cervell. La B6, 
B12, B2 participen en la síntesi d’energia 
cerebral i teixit nerviós, així com produc-
ció de neurotransmissors, requerides per 
evitar desordres neurològics.

Vitamina C
Quan parlem d´aquesta vitamina, la pre-
gunta seria: i per a què no serveix la Vita-
mina C? És una vitamina que s’extreu de 
fonts molt variades d’aliments i que s’eli-
mina diàriament. La necessitat d’aquesta 
vitamina és variable, depenent sobretot, 
de l’estil de vida de cada individu.
És coneguda com la vitamina estructu-
ral del teixit conjuntiu i protectora anti-
oxidant. Necessària per retardar l’enve-
lliment neuronal, es concentra en gran 
quantitat en les glàndules suprarenals, 
on es produeixen les nostres hormones 
de l’estrès. Una bona aportació de vita-
mina C pot ajudar-nos a reduir els parà-
metres que l’estrès provoca en alterar la 
nostra concentració i memòria.
Poden trobar complements alimentaris 
de vitamina C en diverses presentaci-
ons: àcid ascòrbic, ascorbat càlcic o for-
mes neutres.
La dosificació recomanada depèn de 
cada individu però, en general, s’utilit-
zen de 500 a 1000 mg.




