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NUTRACELL DIGEST

NUTRACELL DIGEST – COMPOSIÇÃO 

Alguns cães apresentam maior sensibilidade no sistema digestivo, sem, entretanto, 
apresentar qualquer doença grave. O excesso de conservantes ou ingredientes não-
naturais podem estimular os incômodos gastrointestinais, entretanto, alguns produtos 
podem auxiliar a digestão e facilitar o trânsito e absorção dos alimentos.

Pensando nesses animais, Nutracell Digest foi desenvolvido, de forma biotecnológica e 
com produtos naturais, visando suplementar esses indivíduos, proporcionando a eles 
melhor qualidade de digestão e bem-estar. Nutracell Digest foi desenvolvido por meio 
da combinação de diversos tipos de lactobacillus e enterococcus, bactérias benéficas 
ao intestino, que auxiliam a absorção de nutrientes e digestão; extrato de alcachofra, 
farinha de chia, salsinha e vitaminas para darem suporte ao organismo como um todo. 

A Alcachofra (Cynara scolymus L.), um dos principais componentes de Nutracell 
Digest, é uma planta herbácea perene pertencente à família Asteraceae, originária 
da região mediterrânea. Os principais compostos fenólicos presentes nessa hortaliça 
são os ácidos hidroxicinâmicos e os flavonoides (Jiménez-Moreno et al., 2019). Além 
dos compostos fenólicos bioativos, a alcachofra também é rica em inulina, fibras 
e minerais. Todos esses compostos são responsáveis pelas suas propriedades 
nutricionais e farmacêuticas, o que faz o seu uso ser relevante para o desenvolvimento 
de nutracêuticos, aditivos alimentares ou alimentos funcionais. Os componentes 
alimentares funcionais da alcachofra são frutanos do tipo inulina e diversos metabólitos 
secundários, especialmente compostos polifenólicos.

Os alvos para seus efeitos funcionais são a fisiologia gastrointestinal, as funções 
imunológicas, a biodisponibilidade de minerais e o metabolismo dos lipídios (Lattanzio et 
al., 2009). A alcachofra é um exemplo de uma importante fonte natural de antioxidantes. 
Muitas pesquisas se concentraram na atividade antioxidante dos extratos das folhas de 
alcachofra, pois possuem baixo teor de gordura e altos níveis de minerais (potássio, 
sódio e fósforo), vitamina C, fibras, polifenóis, flavonas, inulina e hidroxicinamatos - 
derivados do ácido cafeoilquínico (Salem et al., 2015). Essa hortaliça é utilizada como 
fitoterápico há anos e, atualmente, vem sendo utilizada na alimentação, rações e 
várias outras indústrias, pois apresenta efeitos benéficos de hepatoproteção, diurético 
e antioxidante  (Biel et al., 2020). Alguns autores enfatizam que a suplementação 
alimentar de longo prazo com extrato de alcachofra melhora significativamente o perfil 
lipídico do sangue (Giacosa et al., 2015).

Os antioxidantes contidos no extrato também podem proteger o fígado dos efeitos 
nocivos de toxinas, metais pesados e outros produtos químicos (Biel et al., 2020). 
Assim, os subprodutos da alcachofra podem ser aproveitados como fonte consolidada 
de ingredientes bioativos e as pesquisas para sua recuperação, caracterização e 
aplicações são muito incentivadas (Mejri et al., 2020).



A alcachofra, um dos ingredientes selecionados para compor Nutracell Digest.

Já a chia (Salvia hispanica L.) é uma oleaginosa que se destaca pelo seu alto valor 
nutritivo. Ela contém alta concentração de proteínas que são compostos orgânicos 
complexos essenciais ao corpo humano (Marineli et al., 2014). A qualidade da proteína 
refere-se à sua capacidade de atender às necessidades nutricionais do organismo por 
meio de aminoácidos essenciais e nitrogênio não essenciais, para a síntese protéica 
(Jood & Singh, 2001). Em estudo realizado por da Silva e colaboradores (2016), animais 
alimentados com chia apresentaram menor ganho de peso, eficiência alimentar e de 
peso, além de menor volume de fígado, ou seja, apresentaram-se mais saudáveis que 
os animais que não receberam a chia na alimentação.

A redução do volume de hepatócitos em animais alimentados com chia esteve 
diretamente associada à diminuição da concentração de glóbulos de gordura no fígado. 
Concluiu-se, nesse estudo, que a espessura da camada muscular intestinal e o HDL 
foram maiores nos animais alimentados com chia. O consumo de chia apresentou boa 
digestibilidade proteica, efeito hipoglicêmico, melhorou o perfil lipídico e reduziu a 
deposição de gordura hepática, além de promover alterações no intestino tecido que 
favoreceu sua funcionalidade.

A semente de chia possui propriedades que auxiliam a digestão.



A salsinha (Petroselinum crispum), outro composto presente em Nutracell Digest, é 
uma erva aromática usada há séculos para dar sabor e aroma a pratos e saladas (Gadi 
et al., 2009). Além disso, a salsinha é hoje plantada em todo o mundo devido ao seu 
uso na indústria de alimentos, fabricação de perfumes, sabonetes e cremes (Mahmood 
et al., 2014). Essa erva é rica em vários antioxidantes, incluindo óleos voláteis (apiol, 
limoneno e eugenol), flavonóides (luteolina, glicosídeos de apigenina e quercetina), 
carotenóides, ácido ascórbico, tocoferol, taninos, esteróis, vitaminas A, C e K, potássio, 
cálcio e magnésio (Tang et al., 2015). Devido ao conteúdo de flavonóides, carotenóides 
e ácido ascórbico, é um potente eliminador de radicais livres e tem potencial anti-
inflamatório (Fejes et al., 1998).

Em estudo sobre as atividades da salsa no intestino, verificou-se que os animais 
que receberam dieta com o composto apresentaram a camada de muco que cobre 
a superfície epitelial do trato gastrointestinal mais espessa, o que é um excelente 
resultado, visto que essa é uma importante camada protetora (Akıncı et al., 2017). 
Os autores sugerem que o efeito de suporte da salsa na barreira do muco gástrico 
desempenha um papel importante em seu efeito benéfico na melhoria do dano oxidativo. 
Em conclusão, a adição de salsa fresca à dieta de animais foi eficaz na redução do dano 
à mucosa gástrica induzido pelo estresse ao apoiar o sistema enzimático antioxidante 
celular (Akıncı et al., 2017).

Salsinha, uma das matérias-primas utilizadas em Nutracell Digest.



Nutracell Digest foi desenvolvido por meio da combinação de diversos tipos de 
lactobacillus e enterococcus, bactérias benéficas ao intestino, que auxiliam a absorção 
de nutrientes e digestão; extrato de alcachofra, ingrediente natural que rico em 
polifenóis e flavonoides, responsável por melhorar o processo digestivo, reduzindo o 
desconforto após a alimentação; farinha de chia, para melhorar o trânsito intestinal e 
diminuir a inflamação; salsinha, rica em antioxidantes que auxiliam o sistema digestivo; 
vitaminas para dar suporte ao organismo como um todo. 

Visando encontrar os melhores ingredientes para compor Nutracell Digest, a Champion 
investiu em estudos biotecnológicos para garantir a função e a segurança do produto. 
Cães com dificuldades digestivas carregam grande desconforto e até podem ter déficit 
na absorção dos nutrientes dos alimentos. Tudo isso culmina em uma inflamação 
do organismo e das células intestinais. Para avaliar qualidade de Nutracell Digest, 
o laboratório de biotecnologia BioInnova realizou um estudo de quantificação de 
citocinas (proteínas) liberadas por células-tronco mesenquimais quando cultivadas 
com ou sem a presença de Nutracell Digest. A interleucina 6 (IL6) o Fator de Necrose 
Tumoral – alpha (TNF-alpha) indicam a presença de intensa inflamação, que pode ser 
causada pela alimentação em animais mais sensíveis. Nutracell Digest promoveu a 
diminuição dessas citocinas, mostrando ser um excelente agente anti-inflamatório 
agindo diminuindo tanto IL6 quanto TNF-alpha.

TESTES PARA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DE NUTRACELL DIGEST
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Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.

Figura 1: dosagem das citocinas IL6 e TNF-alpha realizadas em laboratório de biotecnologia com Nutracell 
Digest. Em (A), é observada a diminuição de IL6 e em (B) de TNF-alpha nas células-tronco mesenquimais. 
Conclusão: os resultados indicam que Nutracell Digest tem alto potencial para reduzir a inflamação do 
organismo.



Os testes de segurança do produto envolveram a análise de genotoxicidade e 
mutagenicidade. O teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, avaliou a 
capacidade do produto 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 2).

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

Já a análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de Nutracell Digest 
de reverter a mutação presente em bactérias específicas, indicando se o produto tem 
ou não potencial para induzir mutações de ponto nos organismos. Pelos resultados, foi 
possível observar que o produto Nutracell Digest não causou reversão das mutações 
nas bactérias testadas, se mostrando potencialmente seguro (Figura 3). 

Figura 3: placas do teste de AMES: placa controle com 143 colônias (A) e placa com Nutracell Digest com 141 colônias (B). 
Quantidade aproximada de unidades formadoras de colônias, indicando que não há potencial para causar mutagenicidade.



Nutracell Digest apresentou excelentes resultados de potencial para diminuir a 
inflamação. Como esse é um fator primordial em cães com sensibilidade digestiva, 
a diminuição do processo inflamatório causada por Nutracell Digest pode auxiliar 
fortemente a digestão e absorção de nutrientes, dando mais nutrição, conforto e bem-
estar aos cães que o consomem. Ainda, por ser um suplemento alimentar seguro em 
testes realizados, não tem qualquer potencial para causar danos aos animais.  

CONCLUSÕES
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