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wiąże się                       
z obwodowymi 
receptorami dla 
bezodiazepin 

i wspiera sygnalizację 
sterydów 

neuroaktywnych 

moduluje poziom 
dopaminy 

i serotoniny, dwóch 
neuroprzekaźników 
zaangażowanych w 
regulację naszego 

zachowania 

redukuje 
częstotliwość fal 

mózgowych beta-2 , 
wzmagających się                 

w sytuacjach 
stresowych, wspierając 

emocjonalną 
stabilizację 

i radzenie sobie ze 
stresem 

wspomaga 
odżywianie tkanki 

nerwowej                   
(Avena sativa, 

Passiflora incarnata) 

redukuje poziom 
TNF-α  i IL-6,  

cytokin związanych                
z występowaniem 

zaburzeń psychicznych, 
gdy ich poziom  jest 

długotrwale 
podwyższony 

(Zincum 
isovalerianicum) 

wywiera działanie 
przeciwlękowe dzięki 

flawonoidom: 
chryzynie 
i luteolinie                

(Passiflora incarnata) 

działa jak 
antagonista 
receptora  

adenozyny A1 i A2, 
wspierając sen i 

wyciszenie organizmu 
(Coffea arabica) 

moduluje sygnały 
GABA (częściowy 

agonista 
benzodiazepinowego 
GABA (A) receptora), 
wywierając działanie 

uspakajające bez 
efektu nasennego 



Neurexan wspomaga osiągnięcie stabilizacji 
emocjonalnej, dzięki redukcji fal 2 (fal stresu): 



Neurexan redukuje natężenie reakcji organizmu 
w obliczu ostrego stresu: 

„W porównaniu w grupą placebo, Neurexan znacznie 
osłabił wzrost poziomu kortyzolu 
w ślinie i osoczu oraz wzrost adrenaliny w osoczu 
wywołany stresem. Rezultaty te potwierdzają 
pozytywny wpływ leku na neuroendokrynną odpowiedź 
organizmu w obliczu ostrego stresu” 
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• Neurexan to lek o udowodnionym działaniu 

• Neurexan zawiera unikatowe, naturalne substancje czynne

• Neurexan zatem pomaga utrzymać aktywność w ciągu dnia 
i jednocześnie wspiera 

• Neurexan wycisza i wspomaga proces radzenia sobie 
ze stresem

• Neurexan nie wywołuje uczucia 

• dyskretna tabletka rozpuszcza się w ustach

• lek szybko działa 
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