
Suplementos com eficácia
e segurança comprovadas
cientificamente.





Durante a produção de Nutracell Calm, os
ingredientes foram extensivamente estudados e
testados. A Champion investiu em estudos
biotecnológicos para garantir a eficácia
e a segurança do produto.

Cães muito estressados ou excessivamente ativos podem apresentar inflamações
no organismo causadas por agentes oxidativos. Assim, a função antioxidante de 
Nutracell Calm foi estudada e avaliada in vitro.

Foi realizado 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.
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Figura 1: percentual de inibição de oxidação apresentada por diferentes concentrações do 
Nutracell Calm. O produto apresentou excelente efeito antioxidante e excelente potencial de 
redução dos efeitos causados pelo estresse oxidativo no organismo.

Os testes de segurança do produto envolveram a análise de genotoxicidade e mutagenicidade. A 
análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de Nutracell Calm de induzir 
mutação em bactérias específicas. 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). Tanto o resultado de genotoxicidade quanto de 
mutagenicidade foram negativos, garantindo a segurança de Nutracell Calm.

Conclusão: os resultados indicam que Nutracell Calm tem alto potencial antioxidante,
podendo auxiliar o organismo a se reequilibrar.

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.



A formulação de Nutracell Orto foi extensivamente pesquisada e
testada: a Champion em parceria com o laboratório de biotecnologia
BioInnova, realizou estudos biotecnológicos para garantir a
função e a segurança do produto.

Visando fornecer um produto que previna maiores problemas articulares, que realmente apresente 
efeitos benéficos às articulações, foram realizados testes de dosagens de citocinas liberadas pelas 
células-tronco mesenquimais quando em contato com Nutracell Orto.

A interleucina 10 (IL 10) é um indicador de diminuição da inflamação e se mostrou aumentada nas 
amostras que continham o Nutracell Orto, mostrando que esse produto promoveu a redução da 
inflamação. Já o TNF-alpha é um marcador presente em articulações inflamadas e se mostrou 
diminuído quando Nutracell Orto foi utilizado. Assim, esse produto se mostrou importante agente 
anti-inflamatório para as articulações, promovendo o aumento de IL10 e diminuição de TNF-alpha. A 
avaliação de segurança de Nutracell Orto envolveu a análise de genotoxicidade e mutagenicidade. A 
análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de produto de induzir mutação em 
bactérias específicas. Já o teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, avaliou a capacidade 
de Nutracell Orto 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). Tanto o resultado de genotoxicidade quanto de mutagenicidade foram negativos, 
garantindo a segurança de Nutracell Orto.
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Figura 1: dosagem dos marcadores de inflamação TNF-alpha e IL10, 
realizadas em laboratório de biotecnologia com Nutracell Orto. Em (A), 
observa-se a diminuição de TNF-alpha (citocina pró-inflamatória, que 
indica que há inflamação) produzido pelas células tratadas com Nutracell 
Orto. Em (B), é observado o aumento de IL10 (citocina anti-inflamatória, 
que indica que a inflamação está sendo combatida).

Conclusão: os resultados indicam que Nutracell Orto tem alto 
potencial para dar suporte para as articulações se manterem 
saudáveis.

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.



Ao selecionar os componentes de Nutracell Derm,
investiu-se em pesquisas para garantir a qualidade
das matérias primas utilizadas. Assim, estudos de
dosagem de citocinas foram realizados em
laboratório de biotecnologia.

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. 
Foram realizados testes para garantir que Nutracell Derm não cause nenhum dano nas 
células dos cães. Os testes de mutagenicidade (AMES) e genotoxicidade (micronúcleos 
in vitro) trouxeram resultados que garantem a segurança do produto.

Nutracell Derm foi desenvolvido com base em fundamentação científica e testes 
laboratoriais. Todos os componentes do produto têm efeitos comprovados. 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 e seguras para os cães.



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.

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.
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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.



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 (citocinas 
pró-inflamatórias, que indicam que há inflamação) nas células-tronco mesenquimais. 

Os testes de segurança do produto envolveram a análise de genotoxicidade e mutagenicidade. A 
análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de Nutracell Digest de induzir 
mutação em bactérias específicas. Já o teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, 
avaliou a capacidade de Nutracell Digest 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). Tanto o resultado de genotoxicidade quanto de 
mutagenicidade foram negativos, garantindo a segurança de Nutracell Digest.

Conclusão: os resultados indicam que Nutracell Digest tem alto potencial
para reduzir a inflamação do organismo.

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.
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Em busca pelos melhores ingredientes para
compor Nutracell Vita, a Champion investiu em
estudos biotecnológicos para garantir a função
e a segurança do produto.

O animal com baixa energia geralmente apresenta inflamações no organismo, que acabam causando a 
falta de energia, mal-estar e em alguns casos, até dores crônicas. Após a seleção dos ingredientes e 
formulação de Nutracell Vita, foram feitos testes in vitro para comprovação de ações indicadas e 
segurança.

No estudo realizado no laboratório de biotecnologia, BioInnova, foram realizadas dosagens das citocinas 
(proteínas) liberadas pelas células-tronco mesenquimais quando cultivadas com a presença de Nutracell 
Vita ou sem a presença desse produto (controle). A interleucina 10 (IL 10) é um indicador de diminuição da 
inflamação e se mostrou aumentada nas amostras que continham Nutracell Vita, mostrando que esse 
produto promoveu a redução da inflamação. Já a interleucina 2 (IL 2) indica a presença de intensa 
inflamação e, já é sabido que a inflamação é causadora de mal-estar e consequente falta de energia e até 
dores crônicas. Nutracell Vita promoveu a diminuição dessa citocina, mostrando ser um excelente agente 
anti-inflamatório agindo tanto aumentando IL10 quanto diminuindo IL2.

Já os testes de segurança do produto envolveram a análise de genotoxicidade e mutagenicidade. A análise 
de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de Nutracell Vita de induzir mutação em bactérias 
específicas. Já o teste de genotoxicidade realizado, micronúcleos in vitro, avaliou a capacidade de Nutracell 
Vita 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). Tanto o 
resultado de genotoxicidade quanto de mutagenicidade foram negativos, garantindo a segurança de 
Nutracell Vita.
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Figura 1: dosagem das citocinas IL10 e IL2 realizadas em laboratório de 
biotecnologia com o Nutracell Vita. Em (A), é observado o aumento de 
IL10 (citocina anti-inflamatória, que indica que a inflamação está sendo 
combatida). Em (B), observa-se a diminuição de IL2 (citocina 
pró-inflamatória, que indica que há inflamação) nas células tratadas 
com Nutracell Vita. 

Conclusão: os resultados indicam que Nutracell Vita tem alto 
potencial para reduzir a inflamação do organismo. 

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.




