
Suplementos com eficácia e segurança
comprovadas cientificamente.
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NUTRACELL DERM

NUTRACELL DERM- COMPOSIÇÃO

A pele é o maior órgão do organismo, sendo a principal barreira contra atritos, patógenos, 
perda excessiva de água, além de atuar na termo regulação e possuir receptores que 
permitem a percepção de dor, tato, temperatura e pressão. Portanto, a manutenção de 
uma pele saudável e bem cuidada é determinante para a saúde e bem-estar dos cães e 
os alimentos são parte fundamental nesse processo. 
Os nutrientes presentes nos alimentos são extremamente necessários para a 
manutenção da pele e pelos saudáveis e bem cuidados. As proteínas, vitaminas, 
minerais fornecem nutrientes para que a pele permaneça íntegra e conserve as suas 
propriedades e os pelos fiquem sedosos e bem cuidados. Porém, na maioria das dietas 
esses nutrientes presentes não são suficientes para fornecer todos os compostos 
necessários para esse fim, por isso a suplementação específica se torna tão essencial.

Pensando na importância de se manter uma pele bem nutrida e saudável, Nutracell Derm 
foi desenvolvido por meio de técnicas biotecnológicas, visando melhorar a qualidade 
das peles sensíveis e pelos delicados. Entre os seus componentes estão o alecrim 
(potente agente anti-inflamatório e antioxidante), o colágeno hidrolisado (composto 
que age melhorando a elasticidade e nutrição da pele), semente de abóbora e ômega 
3 (compostos antioxidantes para prevenir o envelhecimento precoce das células), 
fosfolipídeo de caviar (para estimular a produção de colágeno e elastina, além de ser 
também, antioxidante) e as vitaminas C e do complexo B (para dar o aporte nutricional 
para o bom funcionamento das células da pele). 

O Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é uma planta da região mediterrânea e pertence 
à família Lamiaceae. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm comprovado as 
propriedades farmacológicas e nutracêuticas do alecrim e de seus compostos químicos, 
como anti-inflamatórios, antitumorais, antimicrobianos e antioxidantes (Karadağ et al., 
2019). Essa vasta ação terapêutica dos componentes do alecrim pode ajudar a reduzir 
bactérias patogênicas, estimular circulação sanguínea, melhorar a absorção dos 
nutrientes, além de desempenhar ações antioxidantes e auxiliar na defesa imunológica 
(Zeng et al., 2015).  Todas essas funções são extremamente benéficas para a pele dos 
cães, que é constantemente agredida por contato com impurezas e fatores externos.



Alecrim, produto natural altamente benéfico para a pele.

Matriz extracelular da pele, com colágeno e elastina em sua composição.

Outro componente essencial para se ter uma pele saudável é o colágeno hidrolisado.  
A estrutura e a função da pele dependem de um complexo padrão de organização das 
macromoléculas da matriz extracelular, das quais o colágeno é o principal componente, 
pois é ele que torna a pele forte e rígida o suficiente para resistir a tensões mecânicas 
repetidas, mas flexível o suficiente para permitir fácil movimentação e flexão.

É o colágeno que mantém a integridade arquitetônica da pele e garante o seu bom 
funcionamento como barreira de proteção (Theocharidis & Connelly, 2017). O colágeno 
hidrolisado é um produto que, quando ingerido de forma regular, resulta em uma 
pele com aspecto saudável, resistente, hidratada além de pelos mais volumosos e 
brilhantes. Ele é uma proteína que é produzida naturalmente pelo organismo, porém, 
conforme a idade avança, a produção desse nutriente diminui e, a isso adicionadas 
as pressões constantes externas contra essas barreiras, torna a suplementação tão 
importante. Nutracell Derm foi desenvolvido com colágeno hidrolisado visando fornecer 
os benefícios de uma pele saudável e pelos fortes para o seu animal.    



A semente de abóbora possui diversos efeitos nutracêuticos, em decorrência da sua 
composição, repleta de ácidos graxos, carotenóides e proteínas (Lestari et al., 2018). 
Visando melhorar a qualidade dos pelos, Nutracell Derm contém semente de abóbora, 
componente que age nos folículos capilares, fazendo os pelos crescerem de forma 
saudável e reduzindo o processo de queda excessiva (Hajhashemi et al., 2019).

Por fim, os compostos ômega 3 e fosfolipídeos de caviar promovem intensos efeitos 
antioxidantes, prevenindo a morte celular precoce, fortalecendo e dando maior 
resistência à pele do seu animal. O ômega 3 é composto por ácidos graxos (EPA e DHA) 
e já muito conhecido pelos seus efeitos benéficos na saúde como um todo, sendo um 
dos nutrientes mais estudados nos últimos anos (Bauer, 2016). Sabidamente o ômega 
3 possui efeitos antioxidantes e até anti-inflamatórios, agindo no organismo como um 
todo, prevenindo diversas afecções, inclusive de pele. Já o fosfolipídeo de caviar, é um 
novo componente que vem ganhando muito espaço também devido às suas atividades 
antioxidantes para a pele, prevenindo os efeitos negativos causados pelo aumento da 
idade (Lee et al., 2020).

A semente de abóbora é um composto altamente nutritivo utilizado em 
Nutracell Derm.

O fosfolipideo obtido do caviar é utilizado na
formulação de Nutracell Derm



TESTES PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E 
SEGURANÇA – NUTRACELL DERM

Pesquisar sobre a segurança e eficácia dos produtos é parte importante no 
desenvolvimento deles. Por isso, a Champion se dedicou a realizar essas avaliações 
para garantir produtos de qualidade e seguros, e tudo isso sem utilizar animais, apenas 
cultivo de células, ou seja, testes in vitro. 
Devido ao efeitos anti-inflamatórios do alecrim, pesquisas são realizadas para analisar 
o efeito que esse composto natural causa na migração de células imunes (Silva et al., 
2015), a sua competência em controlar a síntese de citocinas pró-inflamatórias (aquelas 
que estimulam a inflamação e indicam que o local está inflamado), óxido nítrico, fatores 
de crescimento e prostaglandina (Yu et al., 2013).

Em um estudo, a atividade anti-inflamatória do extrato de alecrim foi avaliada utilizando 
cultivo celular. Foram feitos dois grupos de tratamento: células tratadas com extrato de 
alecrim e com agente inflamatório (lipopolissacarídeo – LPS) e sem LPS. Após 24 horas 
de tratamento, o sobrenadante celular foi coletado para ser feita a análise de citocinas 
pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α), que indicam que há inflamação em decorrência do 
seu aumento. Ao se comparar o grupo tratado somente com LPS e o tratado com LPS e 
alecrim, foi observado uma inibição significativa na produção das citocinas pelo alecrim 
(de Oliveira et al., 2017), indicando alto potencial anti-inflamatório.

Ao selecionar os componentes de Nutracell Derm, o grupo Champion investiu em 
pesquisas para garantir a qualidade das matérias primas utilizadas. Assim, resultados 
semelhantes de dosagem de citocinas foram encontrados pelo laboratório de 
biotecnologia que realizou os testes. Nutracell Derm foi avaliado quanto ao estímulo da 
produção de citocina anti-inflamatória (Interleucina 10 – IL10) e inibição da produção de 
citocina pró-inflamatória (Interleucina 6 – IL6). Os resultados mostraram que Nutracell 
Derm promoveu o aumento da IL10 e a diminuição da IL6, demonstrando o claro potencial 
anti-inflamatório de Nutracell Derm.
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Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.



Figura 1: dosagem das citocinas IL6 e IL10 realizadas em laboratório de biotecnologia com 
Nutracell Derm. Em (A), é observada a diminuição de IL6 (citocina pró-inflamatória, que indica que 
há inflamação) nas células tratadas com o produto. Em (B) observa-se o aumento de IL10 (citocina 
anti-inflamatória, que indica que a inflamação está sendo combatida). Conclusão: os resultados 
indicam que Nutracell Derm tem alto potencial para reduzir a inflamação. 

Figura 2: placas do teste de AMES: placa controle com 129 colônias (A) e placa com Nutracell 
Derm com 126 colônias (B). Quantidade aproximada de unidades formadoras de colônias, 
indicando que não há potencial para causar mutagenicidade.

Já os testes de segurança do produto envolveram a análise de mutagenicidade e 
genotoxicidade. A análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial do 
produto de reverter a mutação presente em bactérias específicas, indicando se o produto 
tem ou não potencial para causar mutações de ponto nos organismos. Os resultados 
mostraram que Nutracell Derm não causou reversão da mutação das bactérias, 
indicando não ter potencial para causar mutagenicidade e podendo ser considerado 
um produto seguro (Figura 2). 

Já o teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, avaliou a capacidade de 
Nutracell Derm 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).



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

Nutracell Derm foi desenvolvido com base em fundamentação científica e testes 
laboratoriais. Todos os componentes do produto têm efeitos comprovados de atuação 
na pele, sendo capazes de proporcionar uma pele saudável e pelos sedosos e 
brilhantes. Cada componente foi pesquisado e avaliado quanto à sua forma de atuação, 
e a composição final do produto traz os benefícios de produtos naturais com ações 
comprovadamente benéficas para os cães.
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