
Suplementos com eficácia e segurança
comprovadas cientificamente.
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NUTRACELL VITA

NUTRACELL VITA - COMPOSIÇÃO

Muitos cães apresentam um comportamento mais quieto e, muitas vezes, isso pode ser 
causado pela falta de energia. A alimentação é de extrema importância no fornecimento 
de nutrientes para dar vitalidade aos animais, porém, muitas vezes somente ela não 
tem todos os compostos para suprir a necessidade. Alguns animais precisam de 
suplementos para dar mais energia e estimulá-los a praticar mais atividades, tirando-
os do sedentarismo. Pensando nisso, Nutracell Vita foi criado, com ingredientes 
selecionados que atuam diretamente nas células dos cães, estimulando-as à atividade 
e fornecendo mais bem-estar aos animais que o consomem.

Entre os ingredientes naturais que compõem Nutracell Vita, está o cártamo, usado 
como potente anti-inflamatório repleto de ácidos graxos; a cenoura, acerola, ômega 
3 e selênio, excelentes antioxidantes, que auxiliam a atividade celular e fortalecem o 
sistema imunológico; o L-triptofano, aminoácido utilizado em biossíntese de proteínas; 
vitaminas do complexo B e C, fortalecedoras do organismo.

O Carthamus tinctorius L., popularmente conhecido como cártamo, é uma espécie de 
planta do tipo herbácea pertencente à família das Asteraceae. Muitos são os produtos 
naturais e especiarias derivadas da planta, sendo estes muito utilizados ao longo da 
história, principalmente como matéria corante, aromatizante e medicinal (Koyama et al., 
2006). O óleo de cártamo é rico em ácidos graxos essenciais sendo composto por altos 
teores de ácido oleico e linoleico (70-75%) (Handam et al., 2009) predominando assim, 
em sua composição, os ésteres glicerídeos de ácidos graxos insaturados (90%). Além 
disso, o óleo de cártamo é uma fonte rica em α-tocoferois, desempenhando grande 
ação antioxidante no organismo (Ekin, 2005).  

Cártamo, um dos componentes de Nutracell Vita.



Já a cenoura, outro composto presente em Nutracell Vita, é uma raiz repleta de 
fitoquímicos com comprovada ação nutracêutica que traz benefícios para a saúde. 
Os fitoquímicos presentes na cenoura compreendem principalmente quatro tipos: 
compostos fenólicos, carotenóides, poliacetilenos e ácido ascórbico (Ahmad et al., 
2019). Já a acerola tem sido reportada como uma fonte rica em antioxidantes potentes 
como o ácido ascórbico e outros fitonutrientes assim como a cenoura: fenólicos e 
os carotenóides, os quais parecem ser candidatos promissores no combate a várias 
doenças associadas ao estresse oxidativo (Prakash & Baskaran, 2018). O papel dos 
compostos fenólicos na prevenção de doenças degenerativas, como câncer, doenças 
cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, tem sido relatado. O interesse 
por fenólicos alimentares aumentou muito nas últimas duas décadas, devido à sua 
capacidade antioxidante e sua função como uma defesa contra o estresse oxidativo 
causado pelo excesso de espécies reativas de oxigênio (Tsao, 2010).

A ingestão alimentar de carotenóides, tem sido relacionada à proteção do DNA, 
proteínas e lipídeos do dano oxidativo; bem como à manutenção da função normal 
do sistema imunológico, pele normal, membranas mucosas normais e visão normal 
(Elvira-Torales et al. 2019). O extrato de cenoura digerido, quando passado pelas células 
da mucosa do cólon, diminui o dano oxidativo ao DNA em 20,7%, protegendo as células 
do cólon contra o estresse de espécies reativas de oxigênio (Olejnik et al., 2016). Foi 
relatado que os poliacetilenos têm características de promoção da saúde e os dados in 
vitro sugerem que os extratos de plantas contendo poliacetilenos do tipo falcarinol têm 
ações anticâncer e anti-inflamatórias. A vitamina C (ácido l-ascórbico) desempenha um 
papel importante na biossíntese do colágeno, é essencial para a síntese da carnitina e 
das catecolaminas e está envolvida no metabolismo do colesterol em ácidos biliares. 
A vitamina C em solução aquosa elimina prontamente as espécies reativas de oxigênio 
e nitrogênio e faz parte da rede antioxidante do corpo. Ele desempenha um papel vital 
na absorção de Fe do intestino, reduzindo Fe3 + a Fe2 + e mantém a estrutura das 
proteínas de ligação ao Fe (Ahmad, 2019).

Cenoura e acerola, produtos naturais ricos em antioxidantes, que fazem parte da composição de 
Nutracell Vita.



Já o triptofano é um aminoácido derivado de planta essencial que é necessário para a 
biossíntese in vitro de proteínas. Após o consumo, é metabolicamente transformado em 
metabólitos bioativos, incluindo serotonina, melatonina, quinurenina e vitamina niacina 
(nicotinamida). O triptofano da dieta e seus metabólitos parecem ter o potencial de 
contribuir para a terapia de doenças cardiovasculares, função cognitiva, doença renal 
crônica, depressão, doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla, sono, função 
social e infecções microbianas. O triptofano também pode facilitar o diagnóstico de 
certas condições, como catarata humana, neoplasias do cólon, carcinoma de células 
renais e o prognóstico de nefropatia diabética (Friedman, 2018). 

Em relação ao selênio, este apresenta importante papel em diversas funções do 
organismo, como a defesa antioxidante e a formação dos hormônios tireoidianos. Alguns 
metabólitos parecem desempenhar um papel na prevenção do câncer. No sistema 
imunológico, o selênio estimula a formação de anticorpos e a atividade de células T 
auxiliares, células T citotóxicas e células Natural Killer (NK) (Mehdi et al., 2013), sendo 
um importante contribuinte para a atuação do organismo frente às adversidades.

Em busca de esclarecimentos sobre seus benefícios para o consumo, muitos estudos 
vêm sendo desenvolvidos, os mais recentes chamam atenção ao perfil de ácidos graxos 
presentes na gordura da dieta alimentar, uma vez que a presença destes ácidos na 
alimentação pode apresentar grandes efeitos benéficos na prevenção e tratamento de 
doenças crônicas e suas comorbidades. Com isto, os alimentos que apresentam estes 
ácidos em sua composição têm conquistado grande espaço no mercado e se tornado 
um grande foco da indústria alimentícia, onde ofertam produtos que possivelmente 
modificariam o equilíbrio entre a lipogênese e a oxidação lipídica, reduzindo ou 
revertendo assim os efeitos negativos ocasionados pela adiposidade abdominal. De 
acordo com os estudos, muitos são os benefícios da utilização do óleo de cártamo 
como suplementação alimentar, sua inserção na dieta tem enriquecido a mesma com 
vitaminas e ácidos essenciais para uma alimentação saudável, trazendo assim grandes 
resultados e influenciado positivamente na saúde. 

Em 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 inteleucina 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.

TESTES PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E 
SEGURANÇA – NUTRACELL VITA



Figura 2: placas do teste de AMES: placa controle com 156 colônias (A) e placa com Nutracell Vita 
com 152 colônias (B). Quantidade aproximada de unidades formadoras de colônias, indicando 
que não há potencial para causar mutagenicidade.

Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.
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. 

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 Vita 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 Vita não causou reversão das 
mutações nas bactérias testadas, se mostrando potencialmente seguro (Figura 2). 
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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). 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 Vita apresentando 2 e 3 
núcleos e sem a presença de micronúcleo (indicador de genotoxicidade).

Nutracell Vita apresentou resultados que demonstram seu potencial em reduzir o 
processo inflamatório e potencialmente melhorar a qualidade de vida dos cães que o 
consomem, melhorando o funcionamento geral do organismo. Ainda, a combinação de 
produtos selecionada para compor Nutracell Vita, mostrou ser segura, além de eficaz. 

CONCLUSÕES
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