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Suplementos com eficácia
e segurança comprovadas
cientificamente.



Nutracell é uma linha de
suplementos com eficácia e
segurança comprovadas.



O que devemos esperar da linha de
suplementos mais inovadora do
mercado, desenvolvida pela Champion
em parceria com o laboratório
de biotecnologia BioInnova? 



Investimentos em estudos biotecnológicos

Formulações testadas e aprovadas in vitro

Ingredientes naturais e super premium

Promove ativação celular

Testes de eficácia e segurança
Crueldade free





- Alecrim - potente agente anti-inflamatório e antioxidante;

- Colágeno hidrolisado - melhora a elasticidade e nutrição da pele;

- Semente da abóbora e ômega 3 - antioxidantes que
previnem o envelhecimento precoce das células;

- Fosfolipídeo de caviar - estimula a produção de colágeno e elastina e
também atua como antioxidante;

- Vitaminas C e do complexo B - dão aporte nutricional para o bom
funcionamento das células da pele;

Nutracell Derm foi desenvolvido por meio da combinação de:

Uma alimentação adequada e balanceada é fundamental
para manter a pele saudável. Nutracell Derm foi desenvolvido
com base em fundamentação científica e testes laboratoriais
in vitro, sendo capaz de proporcionar uma pele saudável,
pelos sedosos e brilhantes.



Cães apresentando comportamento mais quieto e/ou apático
podem necessitar de maior aporte de energia. Nutracell Vita,
através da combinação de ingredientes naturais selecionados,
atua diretamente nas células dos cães, estimulando-as
à atividade e fornecendo maior bem-estar e vitalidade.

Nutracell Vita foi desenvolvido
por meio da combinação de:

- Cártamo - potente anti-inflamatório repleto de ácidos graxos;

- Cenoura, acerola, ômega 3 e selênio - excelentes antioxidantes,
auxiliam na atividade celular e fortalecem o sistema imunológico;

- L-triptofano - aminoácido utilizado em biossíntese de proteínas;

- Vitaminas C e do complexo B - fortalecem o organismo.

-  Passiflora e camomila - agem como calmantes;

- Extrato de maracujá - excelente antioxidante;

- L-triptofano - aminoácido essencial, auxilia o
corpo a produzir a serotonina;
- Serenzo - atua no combate à ansiedade
e aos sintomas do estresse;

- Vitaminas - para auxiliar o organismo
no processo de equilíbrio.

Nutracell Calm foi desenvolvido
por meio da combinação de:

Proporcionar equilíbrio
emocional e comportamental

para cães muito ativos e/ou ansiosos
melhora a qualidade de vida destes

animais. Nutracell Calm, através da
combinação de ingredientes naturais
e calmantes, proporciona diminuição

dos níveis de estresse, da atividade
excessiva e dos sintomas de ansiedade.





Cães mais ativos e idosos costumam apresentar maior
sensibilidade nas articulações, seja pelo esforço durante
a movimentação mais vigorosa ou pelo desgaste
causado naturalmente pela idade. 

- Colágeno – para a reposição do colágeno danificado das
articulações, mantendo-as fortes;

- Enxofre – para efeito anti-inflamatório e antioxidante;

- Manganês - auxilia a formação de cartilagens e ossos;

- Curcumina - anti-inflamatório articular natural;

- DL-metionina e diversas vitaminas- dão suporte ao organismo
para que se mantenha saudável.

Nutracell Orto, suplemento alimentar para cães de todas as idades
e raças, foi desenvolvido combinando ingredientes selecionados para fornecer
aporte nutricional para as articulações se manterem saudáveis e para
prevenção de lesões mais graves:






