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Aperitive sărate cu brânză

Rețetă 8 biluțe
DD 100g brânză de vaci proaspătă sau cottage cheese

DD 100g brânză de capră

DD o lingură de mărar proaspăt tocat

DD un vârf de cuțit de sare

DD piper (după gust)

DD 20g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se amestecă fie într-un blender, fie într-un bol brânza de 
capră cu brânza de vaci proaspătă și cu condimentele.

Se pune amestecul format 1h la frigider.

După ce a stat 1h la frigider, se ia câte o lingură din acest 
amestec, se formează biluțe între palme și se dă prin 
Brain Proficiency.
Acest proces se aplică până la formarea de 8 biluțe.

Mod de servire: aperitiv sau gustare
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Biluțe energetice 
cu zmeură aromată

Rețetă 8 biluțe
DD 120g cottage cheese sau brânză proaspătă de vaci

DD 70g zmeură congelată

DD 40g făină de cocos

DD 3 picături de esență de portocală

DD 2-3 frunze de mentă tocate

DD scorțișoară după plac

DD 20g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se adaugă toate ingredientele într-un blender și se 
mixează timp de 4 minute.

Se pune amestecul la frigider timp de 1h. 

După ce a stat amestecul la frigider, se ia câte o lingură 
din amestec, se formează biluțe între palme și se dau prin 
Brain Proficiency.

Mod de servire: desert, gustare
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Shake fructat și revigorant

Rețetă o porție
DD 100g zmeură proaspătă sau congelată

DD 50g banană (nu foarte coaptă)

DD 200g lapte vegetal (cocos sau migdale, la alegere fără   
 zahăr adăugat)

DD 15g pudră proteică de cânepă

DD 15g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se adaugă toate ingredientele într-un blender și se 
mixează până la obținerea consistenței dorite.

Mod de servire: gustare, mic dejun
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Chia pudding 
cu Brain Proficiency

Rețetă pentru o porție
DD 40g semințe de chia

DD 90g lapte vegetal (fie cocos, fie migdale, neîndulcit)

DD 100g căpșuni

DD 40g iaurt grecesc (2-10% grăsime) sau vegetal

DD o linguriță de miere de albine

DD esență de vanilie, sare și scorțișoară

DD 10g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se amestecă într-un borcan semințele de chia cu 50g 
căpșuni tăiate cubulețe, sare, scorțișoară, miere și 
lapte vegetal. 

Se pune la frigider peste noapte pentru a se forma budinca. 

La servire adaugați un strat de iaurt peste budincă, 50g 
căpșuni tăiate și Brain Proficiency. 

Mod de servire: gustare, mic dejun
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Banana split

Rețetă pentru o porție
DD 1 banană medie și nu foarte coaptă

DD 100g iaurt grecesc 2-10% grăsime sau vegetal

DD 60g căpșuni

DD 10g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se taie banana pe lungime în 2 bucăți cât mai egale, se 
așează pe o farfurie.

Peste cele 2 jumătăți de banane se adaugă iaurtul, 
căpșunile tăiate mărunt și Brain Proficiency.

Mod de servire: gustare, desert
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Smoothie bowl 

Rețetă pentru 2 porții
DD 200g fructe de pădure congelate
DD 130g iaurt grecesc 2-10% grăsime sau iaurt vegetal
DD jumătate de linguriță de scorțișoară
DD 20g unt de migdale 
DD 15g miere de albine
DD 5g semințe de in + cânepă decorticate
DD 5g fulgi de cocos
DD jumătate de kiwi

DD 15g Brain Proficiency

Mod de preparare
Se adaugă într-un blender fructele de pădure congelate 
împreună cu mierea, scorțișoara, untul de migdale, 
iaurtul grecesc și se omogenizează până la obținerea unei 
consistențe de înghețată. 
Amestecul se așează într-un bol. În acest moment 
se adaugă toping-ul – semințe, fulgii de cocos, 
Brain Proficency și jumătatea de kiwi. 
Se lasă la frigider sau se poate servi pe loc.

Mod de servire: mic dejun, gustare, desert
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Brain Proficiency + 
un pahar de apă

Mod de servire 
DD o lingură de Brain Proficiency 

DD un pahar de apă
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Bol de iaurt cu fructe și 
Brain Proficiency

Rețetă pentru o porție
DD 150g iaurt grecesc 2-10% sau iaurt vegetal

DD 150g amestec de fructe (mango, măr și căpșuni)

DD 15g Brain Proficiency

Mod de preparare
Într-un bol se adaugă iaurtul, fructele tăiate sub formă de 
cubulețe și 15g Brain Proficiency.

Mod de servire: desert, gustare
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Salată de fructe 
cu Brain Proficiency

Rețetă pentru o porție
DD 100g mango

DD 100g căpșuni

DD 50g măr

DD o linguriță de Brain Proficiency

DD zeamă de la o jumătate de lămâie (opțional)

Mod de preparare
Se taie sub formă de cubulețe sau fâșii fructele alese, se 
adaugă într-un bol. 

Aceste fructe se pot amesteca cu zeama de la o jumătate 
de lămâie. 

La final se adaugă Brain Proficiency.

Mod de servire: mic dejun, gustare
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Felii de mere cu 
unt de migdale 

Rețetă o porție
DD 3 rondele de mere

DD 3 lingurițe de unt de migdale

DD 15g Brain Proficiency 

DD scorțișoară (opțional)

Mod de preparare
Se taie un măr de dimensiune medie în 3 feliuțe pe 
orizontală și ungem pe fiecare felie untul de migdale. 
Peste fiecare felie unsă cu unt de migdale, adaugăm 5g de 
Brain Proficiency și scorțișoară.

Mod de servire: desert sau gustare
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Fișa tehnică 
Prezentare sintetică

Descriere generică
  Supliment alimentar

Brain Proficiency este o compoziție 
vegană pentru fortificarea sănătății și a 
capacităților intelectuale. Corectează 
cu predilecție deficiențele nutriționale 
corelate cu funcțiile neuronale. Susține 
biomecanica sistemului cognitiv. 
Completează potențialul organismului de 
a se adapta și performa.

 A se vedea menţiunea A

Domeniu de utilizare
  Recomandări specifice

1. Fortificare intelectuală
A se recomanda în perioadele de 
intensitate intelectuală, fizică 
și/sau afectivă.
Memorie · Concentrare · Atenție · Bună
dispoziție · Coordonare · Combatarea 
stresului · Răbdare · Fluență verbală · 
Echilibru psihic · Claritate mentală · 
Tinerețea creierului

2. Prevenție a patologiilor neurologice
A se recomanda în caz de predispoziție 
genetică la patologii neurologice.

Alzheimer · Parkinson

3. Patologii neurologice
A se recomanda pentru completarea și 
susținerea tratamentului medicamentos.
Atac cerebral · Scleroză multiplă în plăci ·
Parkinson · Alzheimer · Epilepsie · 
Dislexie · Autism · Deficit de atenție · 
Sindrom depresiv-anxios · Sindrom de 
oboseală cronică

Modalităţi de administrare
  Recomandări generale

1. Echilibru
În vederea întreținerii unei nutriții 
eficiente a funcțiilor cognitive.
1 lingură/zi, de preferință înainte de masă, 
cu 200 ml de apă

2. Susținere
În perioadele de stimulare fizică, 
intelectuală și emoțională intensă.
3 lingurițe/zi, de preferință înainte de 
fiecare masă, cu 200 ml de apă

A se vedea menţiunea B

Caracteristici importante
  Repere

Greutate netă
— 237 g ℮
Necesară consumului zilnic timp de
3 săptămâni.
Durată de consum recomandată
— Între 9 și 12 săptămâni
Fortificare intelectuală susținută.
Inginerie nutrițională
— Per lingură
Totalitatea nutrienților indispensabili
intelectului.
A se reține
— Inovații nutriționale
Ansamblu de nutrienți esențiali · Raport 
ideal între omega 3 și 6 · Index glicemic 
moderat · Rată sporită de absorbție · 
Biodigestibilitate ridicată · Exclusiv vegan 
· Nepreparat termic ·Adaptat biomecanicii 
sistemului cognitiv ·Deplin natural

15 ingrediente naturale
— Diversitate unică
Superalimente · Oleaginoase · Fructe 
uscate ·Miere de salcâm · Ulei de cocos
Nutrienți indispensabili
— Compatibilitate funcțională
Aminoacizi · Acizi grași esențiali · 
Antioxidanți
Nu conține
— Securitate alimentară
Gluten · Produse de origine animală ·
Alcool · Uleiuri hidrogenate · Zahăr ·
Aditivi alimentari
Complexitate organoleptică
— Resurse naturale
Miros plăcut · Gust plăcut, ușor dulceag ·
Textură granuloasă · Culoare mozaicată,
brun-roșcată · Consistenţă solidă
Securitatea produsului
— Nivel ridicat
Borcan de sticlă · Închidere ermetică ·
Cutie protectoare

Protecţia consumatorului
  Aspecte importante

Indicații
A se considera că alimentația copiilor cu 
vârsta sub 4 ani, a femeilor însărcinate, 
care alăptează sau care doresc să rămână 
însărcinate constituie o ramură specifică a 
științei nutriționale, implicând adaptarea 
administrării potrivit recomandării 
nutriționistului ori a dieteticianului
de specialitate. A nu se administra 
persoanelor cu alergii la oricare dintre 
ingredientele produsului.

Potențiali alergeni
Susan alb · Miere de salcâm
Durabilitate
6 luni de la data lotului · 1 lună de la data
deschiderii
Depozitare
În spaţii uscate, curate, aerisite, izolat de 
surse puternice de căldură, în ambalajul 
original, la o temperatură constantă de 
aproximativ 20 0C.

Menţiuni
A   Brain Proficiency nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi 
un stil de viaţă sănătos. Nu îşi propune să 
prevină, trateze sau să vindece vreo boală.

B   În vederea adaptării modalităţii de
administrare la alte situaţii specifice, a se 
considera recomandarea nutriţionistului 
ori a dieteticianului de specialitate.
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