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Brainberry® é um aprimorador de desempenho cognitivo com comprovação científica desenvolvido 
pela BioActor. É um ingrediente natural de frutas da planta Arônia, cultivada nas regiões frias dos países 
bálticos, padronizado em antocianinas ativas. Antocianinas são poderosos antioxidantes, onde estudos 
recentes mostraram que possuem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, melhorando 
o fluxo sanguíneo cerebrovascular e a eficiência sináptica. 

A BioActor apresentou em um estudo clínico (duplo-cego, controlado por placebo) com 102 indivíduos, 
que o Brainberry® melhora a concentração, a coordenação olho-mão e a precisão.

Brainberry® é um complemento ideal para profissionais com um estilo de vida agitado, estudantes, 
atletas, gamers e idosos.

ESTUDO CLÍNICO
O desempenho cerebral é necessário em todas as idades e pode ser influenciado pelo estilo de vida, 
alimentação e envelhecimento. O estilo de vida normalmente afeta o desempenho do cérebro em 
estudantes e jovens profissionais, enquanto populações de meia idade geralmente passam por algum 
processo de envelhecimento cognitivo. Em ambos os casos, a nutrição pode desempenhar um papel 
essencial no apoio à “aptidão cerebral”. Pesquisas de mercado destacam que o consumidor exige 
ingredientes para a saúde cognitiva que sejam seguros e naturais para melhorar o desempenho.

Os benefícios do Brainberry® foram avaliados em colaboração com o Centro Médico da Universidade de 
Maastricht e a Escola de Nutrição da Universidade de Maastricht. O pesquisador principal foi o Prof. Dr. 
Jogchum Platt, especializado em homeostase metabólica e nutrição.

Objetivos
O objetivo principal do estudo clínico foi investigar o efeito da ingestão oral de Brainberry® em três 
aspectos importantes do desempenho cognitivo: 
• Velocidade psicomotora,
• Concentração / atenção e
• Flexibilidade mental.

Os objetivos secundários foram os efeitos da suplementação com Brainberry® no fluxo sanguíneo, 
modulação de biomarcadores para estresse oxidativo e variação de humor.

Metodologia
Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, com duração de 12 semanas, foi projetado 
para examinar os efeitos do extrato de Brainberry® no desempenho cognitivo. O estudo foi realizado em 
102 indivíduos saudáveis. Os participantes foram divididos em três grupos. O primeiro grupo recebeu uma 
dose diária de 110 mg de Brainberry®, esse grupo foi denominado de grupo ALTA DOSE; o segundo grupo

O ATIVO DE SAÚDE CEREBRAL DA PRÓXIMA GERAÇÃO

Linha de Base Brainberry® Placebo
Gênero (m/f) 22 / 47 14 / 19
Idade 53 ± 5 53 ± 4
BMI (kg/m²) 29,45 ± 2,80 29,3 ± 3,10

Tabela 1 - Características basais
dos participantes do estudo.

recebeu uma dose de 65 mg de Brainberry®, 
esse grupo foi denominado de BAIXA DOSE; e o 
terceiro grupo recebeu placebo. A tabela 1 indica as 
características basais dos participantes do estudo.

Foram realizados 3 testes de desempenho cognitivo, 
além da avaliação da escala de humor e dos 
biomarcadores do estresse oxidativo.

GRUPO DE 
BAIXA DOSAGEM 

BRAINBERRY® (65 mg)

GRUPO DE 
ALTA DOSAGEM 

BRAINBERRY® (110 mg)
PLACEBO

N=35 N=35 N=32



Teste de Pegboard - Controle e Velocidade Psicomotora
O teste mede a velocidade psicomotora do participante e o controle olho-mão. O teste consiste em 25 furos 
com slots posicionados aleatoriamente. Os pinos com uma “chave” ao longo de um lado devem ser girados 
para coincidir com os furos, antes de inseridos. O teste requer coordenação visual-motora complexa.

Teste Stroop - Flexibilidade Cognitiva
O teste consistiu em três cartões, cada um 
contendo 100 estímulos. O primeiro cartão exibia 
cores (vermelho, amarelo, azul e verde) em 
forma de palavras, o segundo cartão mostrava 
retângulos coloridos e o terceiro cartão continha 
palavras coloridas, impressas em uma cor não 
correspondente a da sua escrita. Os participantes 
foram instruídos a nomear a cor em que a palavra 
foi escrita. A pontuação foi calculada com base no 
tempo em segundos necessário para a realização 
do terceiro cartão menos o tempo necessário 
para o segundo, bem como no número de erros 
cometidos durante cada etapa.

Resultados
Nos grupos de suplementação com 
Brainberry® (baixa e alta dose), 
a flexibilidade cognitiva, avaliada 
com o teste Stroop, melhorou após 
o período de estudo (17,7% de 
melhora), em comparação com o 
grupo placebo.

Teste Number Cross-out – Concentração e Precisão
O Teste Number Cross-out consiste em riscar ou sublinhar números específicos o mais rápido e preciso 
possível em um cartão contendo 800 números, dentro do prazo de três minutos. A partir desse teste, 
utilizando-se a pontuação de cada participante, ou seja, o número de acertos e o número de erros, foi 
possível determinar e calcular o escore de concentração TG-TF (total de acertos – total de erros).
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Resultados
A concentração e a precisão, avaliadas com 
o teste Number Cross-Out, aumentaram nos 
grupos que ingeriram Brainberry® diariamente 
(Baixa Dose - 65 mg e Alta Dose - 110 mg) após o 
período de 12 semanas. A suplementação com 
Brainberry®, mesmo em dose baixa, melhorou 
significativamente (43,8% de melhora) a 
concentração e a precisão dos participantes 
após 12 semanas. 

Resultados
Após 6 semanas de estudo, a 
velocidade psicomotora da mão 
dominante dos participantes  
que realizaram a suplementação 
diária com Brainberry®, tanto o 
grupo baixa dose (65 mg) quanto 
o grupo alta dose (110 mg), 
melhorou significativamente 
(6,9% de melhora)  em relação à 
linha de base comparando com o 
grupo placebo.

• 3 testes para desempenho cognitivo: Controle Psicomotor (Teste de Pegboard), Concentração e Precisão 
(Teste Number Cross-out) e Flexibilidade Cognitiva (Teste de Stroop);

• Humor dos participantes;
• Função hepática.

PARÂMETROS AVALIADOS
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A avaliação de humor dos participantes foi determinada por meio de uma escala visual analógica de humor. 
Essa é uma medida confiável e válida de oito estados de humor: medo, raiva, confusão, energia, felicidade, 
tristeza, tensão e cansaço. 

Em cada dia de teste, os níveis sanguíneos de 
bilirrubina, gama-glutamil transferase (GGT), 
fosfatase alcalina (ALP) e alanina aminotransferase 
(ALT) dos participantes foram determinados.

Resultados
O escore de humor para a felicidade aumentou após 12 semanas de suplementação com Brainberry®, mais 
notavelmente no grupo com baixa dose (65 mg).  Além disso, os níveis de tensão diminuíram levemente após 
6 e 24 semanas no grupo que realizou suplementação com alta dose de Brainberry® (110 mg). Os níveis de 
cansaço também diminuíram significativamente após 24 semanas de suplementação, principalmente no 
grupo de suplementação com altas doses (110 mg) de Brainberry®.

Resultados
Durante o estudo, os marcadores da função 
hepática permaneceram estáveis em todos 
os grupos experimentais. Além disso, após 24 
semanas o grupo que suplementou com altas 
doses de Brainberry® (110 mg) obteve uma ligeira 
diminuição dos níveis de bilirrubina.

AVALIAÇÃO DO HUMOR

FUNÇÃO HEPÁTICA
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Figura 3 - Cianidina 3-O-Galactosídeo
Principal antocianina do Brainberry.

Você sabia?
As antocianinas também são encontradas 
em frutas e vegetais, como uva, amora, cereja 
repolho roxo, berinjela, e são as principais 
moléculas responsáveis pela coloração desses 
alimentos.



Melhora o controle psicomotor;
Melhora a concentração;
Melhora a resolução de problemas;
Baixa dose diária;
Livre de estimulantes.

BENEFÍCIOS

Profissionais com estilo de vida agitado;
Envelhecimento saudável;
Estudantes;
Atletas & Gamers.

INDICADO PARA

Brainberry®......................65 mg
Extrato de guaraná 
ou cafeína........................100 mg
Suspensão p/ prep. de shot 
sabor frutas verm........qsp 20 ml

Brainberry®......................65 mg
Excipiente qsp............1 cápsula

BRAIN CAPS PILL OF HAPPINESSBRAIN FITNESS SHOT
Brainberry®....................110 mg
Excipiente qsp............1 cápsula

SUGESTÃO DE FÓRMULAS

DOSAGEM USUAL: 65 mg/dia a 110 mg/dia

A SUPLEMENTAÇÃO DIÁRIA COM BRAINBERRY® 
RESULTA EM MELHORA DA FUNÇÃO COGNITIVA

MODO DE AÇÃO
As antocianinas da Arônia atravessam a barreira hematoencefálica e contribuem para a perfusão cerebral. 
Além dos efeitos cerebro-vasculares, as antocianinas da Arônia fornecem efeitos neuroprotetores através 
da:
• Inibição de vias de sinalização, que são vitais para a sobrevivência e funcionamento dos neurônios e 

para regular a plasticidade do cérebro, sinapses;
• Capacidade antioxidante.

CONCLUSÃO
O estudo mostra que o Brainberry® tem um efeito benéfico no funcionamento cognitivo após curto 
prazo (6 semanas) e consumo a longo prazo (12 semanas). A suplementação com Brainberry® melhora 
significativamente a velocidade e controle psicomotores, a concentração e a flexibilidade mental em uma 
dose baixa de 65 mg. Brainberry® fornece benefícios à saúde do cérebro que são relevantes para todas as 
faixas etárias.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência: Pó vermelho escuro a roxo escuro
Odor e sabor: Característicos
Solubilidade: Solúvel em água
Umidade: Máximo 5%
Teor de polifenóis: 30,0 a 35,0%
Teor de antocianinas: 23,0 a 25,0%
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