
Suplementos com eficácia e segurança
comprovadas cientificamente.
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NUTRACELL CALM

NUTRACELL CALM COMPOSIÇÃO

Alguns cães apresentam um nível muito intenso de atividade. Outros, de ansiedade. 
Filhotes e cães que ficam muito tempo sozinhos ou entediados costumam apresentar 
comportamentos que incluem roer móveis, lamber os membros, se coçar sem razão 
aparente. Fatores externos de estresse ou até mesmo de alimentação podem estar 
relacionados a essas atitudes. Pensando em melhorar a qualidade de vida desses 
animais por meio da diminuição da atividade ou dos sintomas de ansiedade, Nutracell 
Calm foi desenvolvido, com ingredientes naturais calmantes para dar mais equilíbrio 
emocional e comportamental aos cães muito ativos ou ansiosos. 

Os ingredientes naturais selecionados para compor Nutracell Calm desempenham 
diversas funções: a passiflora e a camomila agem como calmantes; o extrato de 
maracujá é um excelente antioxidante; o L-triptofano é um aminoácido essencial que 
auxilia o corpo a produzir a serotonina (neurotransmissor relacionado ao bem-estar); 
serenzo para combater a ansiedade e sintomas do estresse e vitaminas para auxiliar o 
organismo no processo de equilíbrio.

Passiflora é o gênero da família Passifloraceae, seus frutos são popularmente 
conhecidos no Brasil como maracujás e apresentam uma frequente utilização como 
ansiolíticos e tranquilizantes (DerMarderosian & Beutler 2002). Suas propriedades 
são caracterizadas com capacidade altamente antioxidante, o que torna as diferentes 
espécies de Passiflora como um produto à base de ervas altamente promissor. Passiflora 
incarnata Linnaeus (Passiflora incarnata) tem sido usada como planta medicinal para 
o tratamento de distúrbios do sono, ansiedade e inquietação na fitomedicina da Europa 
Ocidental desde meados do século 19 (European Medicine Agency Science Medicines 
Health, 2014). A utilização medicinal da passiflora vem sendo testada, tais como os 
efeitos do extrato da planta e sua ação antioxidante. 

Em recente estudo, 3 grupos de camundongos testados, sendo o primeiro grupo tratado 
com doses de ansiolítico alloxan (150 mg/kg), o segundo com 200 mg/kg do extrato 
de passiflora e o terceiro grupo com a combinação de alloxan e extrato, sendo estes 
administrados intraperitonealmente. Os resultados apontaram que os animais que 
foram tratados com o extrato apresentaram melhores taxas de controle glicêmico, 
taxas de lipoproteína de densidade reduzida, colesterol total e creatina, houve também 
combate de espécies reativas de oxigênio e agregação em plaqueta em comparação 
aos animais não tratados com o produto, concluindo que o extrato apresenta benefícios 
à saúde (Salles et al., 2020). Ferrari e colaboradores (2004) afirmaram que o óleo 
extraído a partir das sementes do maracujá possui um alto teor de ácidos graxos 
insaturados presentes (cerca de 87,54%), concluindo que o produto natural tem um 
grande potencial como suplementação na alimentação humana e animal. Em seu 
estudo também foi verificado que o farelo obtido com a moagem das sementes e a 



extração apresentou taxas significativas de fibras e teor proteico. As sementes de 
maracujá possuem grandes fontes de ácidos graxos essenciais, inclusive o ácido 
linolênico (ômega-3) (Leonel et al., 2000).  Estes ácidos graxos são fundamentais pois 
desempenham funções importantes na manutenção das membranas celulares, funções 
cerebrais e também na transmissão de impulsos nervosos (Martin et al., 2006). Assim, 
a utilização do extrato da passiflora e extrato do maracujá tem sido promissora em 
tratamentos de doenças e comorbidades. Atuando como fitoterápicos e alimentos ricos 
em vitaminas, proteínas e ácidos essenciais ao organismo humano, eles contribuem 
para uma alimentação saudável e seu consumo contribui positivamente para a saúde.

Já a camomila, também presente em Nutracell calm, é uma das ervas medicinais mais 
primitivas conhecidas pela humanidade (Srivastava et al., 2010), sendo uma planta 
herbácea nativa da Europa e da Ásia Ocidental. Infusões e óleos essenciais de flores 
frescas ou secas têm propriedades aromáticas, aromatizantes e corantes. Ambos 
são usados em vários produtos, incluindo sabonetes, perfumes, loções, pomadas, 
produtos para o cabelo e chás de ervas (Mann e Staba, 1986). Os principais constituintes 
incluem os terpenóides α-bisabolol e azulenos, incluindo o chamazuleno. Sugere-se 
que a camomila exerça efeitos ansiolíticos pela ligação de flavonóides e apigenina 
aos receptores GABA-A no cérebro (Adib-Hajbaghery & Mousavi, 2017). Também se 
presume que ela seja um tranquilizante e indutor do sono eficaz e seguro, sendo que 
estudos já demonstraram melhora significativa da qualidade do sono ao usar camomila 
(Hieu et al., 2019).

O L-triptofano, também constituinte de Nutracell 
Calm, é um precursor da serotonina, e tem 
sido usado como suplemento alimentar em 
muitos países há muitos anos (Murphy et al. 
2006). A serotonina (5-hidroxitriptamina), é um 
dos neurotransmissores, e está envolvida no 
processamento de emoções, memória, atenção 
e informações (Riedel et al. 2003). Estudos 
mostraram que o aumento da serotonina no 
cérebro melhora o humor, reduz os distúrbios 
emocionais em indivíduos saudáveis e a 
diminuição da serotonina cerebral causa 

Flor do maracujá (passiflora) e maracujá, cujos extratos são utilizados em Nutracell Calm

A camomila, conhecido calmante natural, é um
dos componentes de Nutrtacell Calm.



depressão e ansiedade (Van Praag, 2004 ) A síntese de serotonina no cérebro há muito 
é reconhecida como sendo influenciada pela alimentação, o que tem sido atribuído ao 
aumento do uso de triptofano (Young 2013), por ser um precursor da serotonina, e um 
dos aminoácidos essenciais que não pode ser sintetizado no corpo e deve ser obtido da 
dieta (Mohajeri et al. 2015).

O extrato laranja Citrus sinensis é consumido em todo o mundo como uma excelente 
fonte de vitamina C, um poderoso antioxidante natural que auxilia o sistema imunológico 
do corpo (Etebu & Nwauzoma, 2014).  Vários tipos de compostos químicos foram 
identificados em frutas, cascas, folhas, suco e raízes de C. sinensis, que incluem os 
seguintes grupos: flavonóides (Saleem et al., 2010), esteróides (Trovato et  al., 2000), 
hidroxiamidas, alcanos e ácidos graxos (Rani et al., 2009), cumarinas (Li et al., 2007), 
peptídeos (Matusbara et al., 1991), carboidratos (Kolhed & Karlberg, 2005), carbamatos 
e alquilaminas (Soler et al., 2006), carotenóides (Aschoff et al., 2015), compostos 
voláteis e elementos nutricionais, como potássio, magnésio, cálcio e sódio (Kelebek 
& Selli, 2011). C. sinensis tem sido usado tradicionalmente no auxílio do tratamento 
de distúrbios intestinais (como cólicas, constipação, cólicas e diarreia), distúrbios 
respiratórios (como tosse, resfriado, bronquite e tuberculose), obesidade, hipertensão e 
transtornos de ansiedade, depressão e estresse, tudo isso devido às suas capacidades 
antioxidantes (Mirhosseini et al., 2008).

O extrato de laranja utilizado na composição de Nutracell é o Serenzo, produto
padronizado, que age na modulação do cortisol, diminuindo o estresse.



TESTES PARA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DE NUTRACELL CALM

Os ingredientes que compõem Nutracell Calm não foram apenas extensivamente 
estudados, mas também testados. Durante a produção de Nutracell Calm, a Champion 
investiu em estudos biotecnológicos para garantir a função e a segurança do produto. 
Cães muito estressados ou ativos podem apresentar o organismo com inflamação 
causada por agentes oxidativos. Assim, a função antioxidante de Nutracell Calm foi 
estudada e avaliada in vitro. Dessa forma, foi realizado o teste de inibição de oxidação 
pela dosagem de óxido nítrico de células-tronco mesenquimais cultivadas com e sem 
a presença de Nutracell Calm em diferentes concentrações. O resultado mostrou que 
Nutracell Calm desempenhou excelente efeito de inibição de oxidação, ou seja, se 
mostrou um excelente antioxidante natural.

Já os testes de segurança do produto envolveram a análise de mutagenicidade e 
genotoxicidade. A análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de 
Nutracell Calm de reverter a mutação presente em bactérias específicas, indicando se 
o produto tem ou não potencial para causar mutações de ponto nos organismos. Pelos 
resultados, foi possível observar que o produto Nutracell Calm não causou reversão 
das mutações nas bactérias testadas, se mostrando potencialmente seguro (Figura 2). 
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Figura 1: percentual de inibição de oxidação apresentada por diferentes concentrações do Nutracell Calm. 
Esse produto se mostrou um excelente antioxidante, sendo potente combatente dos efeitos causados pelo 
estresse oxidativo no organismo. 



Figura 2: placas do teste de AMES: placa controle com 137 colônias (A) e placa com Nutracell Calm com 139 
colônias (B). Quantidade aproximada de unidades formadoras de colônias, indicando que não há potencial para 
causar mutagenicidade.

Figura 3: lâmina do teste de micronúcleos in vitro. Células tratadas com Nutracell Calm apresentando 2 núcleos 
e sem a presença de micronúcleo (indicador de genotoxicidade).

Já o teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, avaliou a capacidade 
de Nutracell Calm de interagir com o DNA de células e provocar danos a elas, o que 
poderia ser observado pela falha no processo de divisão celular com o aparecimento 
de pequenos núcleos nas células (micronúcleos). A frequência de aparecimento de 
micronúcleos foi baixa, indicando que não há a interação do produto com o DNA capaz 
de causar danos de genotoxicidade (Figura 3).



Nutracell Calm apresentou excelentes resultados de inibição de oxidação, 
demonstrando sua eficácia como agente oxidante. Ainda, a combinação com produtos 
calmantes naturais aumenta a sua ação em cães muito agitados ou estressados. Por 
fim, esse produto apresentou resultados de segurança que garantem que a sua ação no 
organismo é potencialmente benéfica.
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