
Detoxificante Celular
Descrição Química: Zinc bisglycinate, L-Glutamic acid, L-aspartic acid, L-Methionine, Peumus boldus, Baccharis trimera, Equisetum arvense, Morus nigra, Chlorella vulgaris.
CAS Number: 14281-83-5, 56-86-0, 56-84-8, 63-68-3, 84649-96-7, -, 71011-23-9, 90064-11-2, 223749-83-5

 DetOX IN é um detoxifi cante que elimina as toxinas e radicais livres resultantes de
situações como estresse, poluição, bebidas alcoólicas, má alimentação e exercícios físicos. 



A vida urbana e o cotidiano nos expõem à substâncias tóxicas que prejudicam o funcionamento
normal do organismo, por meio de alimentos ultraprocessados ou tratados com agrotóxicos, poluição, estresse, 
entre outros fatores.  As substâncias tóxicas são responsáveis por problemas generalizados, desde dificuldade 
em emagrecer, acne, envelhecimento precoce, até depressão e infecções. 
A detoxificação é o conjunto de reações bioquímicas intracelulares que visam a eliminação de toxinas das células, 
e consequentemente do organismo como um todo (Wootan and Phillips, 2010). 
É realizada por diversos órgãos do corpo: fígado, pele, rins, pulmões e intestinos. O organismo depende de 
reações que são catalisadas por enzimas metabólicas e que ativam os processos de detoxificação para reduzir e 
remover intermediários reativos ou radicais livres produzidos pelo metabolismo ou pela ingestão ou exposição 
à xenobióticos (Chen, 2012). 
O principal objetivo destas reações consiste em transformar as toxinas que normalmente são lipossolúveis em 
moléculas menos lipossolúveis ou hidrossolúveis, visando a sua excreção urinária ou biliar. (Di Giulio et al., 1995).
Algumas doenças estão relacionadas à produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERON), toxinas 
liberadas do metabolismo aeróbico e pelas situações descritas acima. A Figura 1 resume algumas dessas 
doenças.

DOENÇAS ASSOCIADAS À PRODUÇÃO DE ERON

Figura 1 - Doenças associadas à produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio.
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Toxinas ingeridas oralmente, a detoxificação pode ser realizada principalmente pelo fígado e intestino (Omaye, 
2004). No fígado estão localizadas aproximadamente 60% das enzimas de detoxificação e, no intestino 
encontram-se em torno de 20% (Krohn, Taylor & Frosser, 1996). 
O intestino atua inicialmente como uma barreira às toxinas ingeridas oralmente, suas células também são 
dotadas de mecanismos eficientes de eliminação destes xenobióticos. No fígado os hepatócitos, além de 
promoverem a eliminação dos xenobióticos absorvidos, ainda atuam na transformação e excreção de biotoxinas 
internas (produzidas pelas bactérias patogênicas e toxinas dos desequilíbrios metabólicos e dos erros inatos do 
metabolismo (Carvalho e Marques, 2010). 
O complexo citocromo P450 (CYPs) e as flavinoproteínas (FMO 1 à 4) promovem a eliminação dos compostos 
indesejáveis, antes que sejam depositados nos tecidos extra-hepáticos (Liska, Lyon & Jones, 2006).
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• Hábitos de vida (fumo, bebidas alcoólicas, açúcar, gorduras, etc);
• Alimentos processados (aditivos, conservantes, corantes, flavorizantes, etc);
• Alimentos de origem animal (hormônios, antibióticos, etc);
• Agrotóxicos;
• Produtos de limpeza e plásticos;
• Medicamentos de uso prolongado (antibióticos e bloqueadores da bomba de prótons);
• Toxinas provenientes de micro-organismos e doenças;
• Produtos de higiene pessoal e cosméticos (tinta de cabelo, esmalte, maquiagem, etc);
• Contaminantes ambientais (metais pesados e poluição atmosférica).

COMO AS TOXINAS SÃO ADQUIRIDAS?

Muitas vezes esse processo natural não é suficiente para eliminar estas substâncias, sendo necessário realizar 
um processo de desintoxificação por meio da alimentação. Antioxidantes obtidos de alimentos são importantes 
no combate aos radicais livres. 
No entanto, a agitação do dia-a-dia dificulta a obtenção de todos nutrientes a partir da alimentação. Por isso, 
para promover a ingestão de saúde, a Biovital criou o DetOX IN.
DetOX IN é um produto detoxificante composto por aminoácidos, ervas fitoterápicas e o elemento mineral 
Zinco, um cofator enzimático essencial para as enzimas detoxificantes. Essa formulação ajuda na metabolização 
e eliminação das toxinas, reequilibrando e restaurando o organismo, especialmente por proporcionar melhor 
funcionamento intestinal do fígado e rins, principais responsáveis pela eliminação de compostos tóxicos. 
DetOX IN é rico em antioxidantes que ajudam a sequestrar os radicais livres e minimizar os danos causados 
por eles.
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BENEFÍCIOS DA DETOXIFICAÇÃO DO ORGANISMO
Pele mais vibrante e saudável
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Figura 2 - Benefícios da Detoxificação.



A Chlorella vulgaris é uma microalga verde utilizada há muito anos em países orientais.
Contêm clorofila, fibras, elevadas concentrações de minerais e vitaminas, e proteínas, as quais 
apresenta todos os aminoácidos essênciais para a nutrição humana 11. 
O uso desta microalga está baseado nas propriedades biológicas evidenciadas como, atividade 
antiaterogênica relatada em estudo in vivo, além das propriedades anti-inflamatória, estímulo 
ao sistema imunológico e anti-tumoral. Há relatos da atividade in vitro inibidora de produtos 
avançados de glicação e estudos in vitro e in vivo comprovando sua propriedade antioxidante 
superior ao BHA (butil hidroxianisol) e BHT (butil hidroxitolueno), dois antioxidantes muito 
utilizados, sendo a maior ação antioxidante já relatada em literatura de extratos biológicos ou 
componentes puros 12,13,14.  
Nesse estudo (Rodriguez-Garcia, I., & Guil-Guerrero, J. L., 2008) avaliaram os extratos de 
microalgas quanto a suas atividades antioxidantes. 
Foi utilizado um modelo de B-caroteno-linoleato, que consiste basicamente na determinação 
da diminuição de perdas de B-caroteno em uma emulsão. A diminuição da degradação de 
B-caroteno nesse sistema é acossiva a atividade antioxidante.
Foram utilizadas três espécies de algas: P. cruentum, P. tricornutum and C. vulgaris.
Os resultados mostraram que o extrato de C. vulgaris, em diferentes concentrações, apresenta 
uma maior atividade antioxidante que os demais extratos e maior que os compostos puros BHT 
e BHA (Figura 3). Os valores são expressos em AAC (coeficiente de atividade antioxidante), o 
qual quanto maior seu valor, maior é a atividade antioxidante.

Chlorella vulgaris

ATIVOS PROPRIEDADES
Aminoácidos

(Ácido Glutâmico, Ácido 
aspártico e metionina)

Detoxifica, metaboliza e elimina toxinas, auxilia respostas imunológicas, fonte de energia, ajuda na memória e 
concentração, estimula a produção de colágeno, evita a fadiga, aumenta a sensação de bem-estar 1,2,3,4

Amora
Morus Nigra

Propriedade  antioxidante frente aos radicais superóxidos (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), hidroxila 
(OH•) e ao oxigênio singlete (O2), inibe a peroxidação lipídica, e potente atividade quelante5.

Boldo do Chile 
Peumus boldus

Propriedades anti-inflamatória, antipirética, capacidade citoprotetora e potencial antioxidante, componente 
fenólico se liga ao radical livre e protege o sistema biológico22,23,24.

Carqueja 
Baccharis trimera

Constituída majoritariamente por saponinas e componentes fenólicos. Características antioxidantes, protege 
as membranas lipídicas. Estudos in vitro e in vivo sugerem o estímulo à atividade detoxificante e antioxidante17,18.

Cavalinha 
Equisetum arvense

Possui propriedade antioxidante, sequestrante de radicais superóxido, além de ser diurética, antipirética, 
antitussígeno, anti-inflamatória, e ainda auxilia na absorção de cálcio 19,21.

Chlorella
Chlorella Vulgaris

Microalga verde com estudos in vitro e in vivo das propriedades anti-inflamatório, estímulo ao sistema 
imunológico e anti-tumoral. Há relatos da atividade in vitro inibidora de produtos avançados de glicação e 
estudos in vitro e in vivo comprovando sua propriedade antioxidante12,13,14.
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Tabela 1 - Componentes do DetOX IN e suas propriedades.

COMPONENTES DO DETOX IN



Estudos in vivo associam o consumo de Chlorella à redução do risco de deficiente cognitiva progressiva 13.
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Concentração (mg/ml)

Figura 3 - Atividades antioxidantes para BHT, BHA e extratos de microalgas.

Figura 4 - Efeitos do consumo de Chlorella no estresse oxidativo.

DAL101 = Ratos deficientes (Dieta normal)
+Chlorella = Ratos deficientes (Dieta com Chlorella)
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Um estudo (Nakashima, 2009) conduzido em ratos utilizando uma dieta Chorella mostrou uma tendência 
em reduzir o estresse oxidativo e prevenir significativamente o declínio da atividade cognitiva. Para o estudo, 
foram utilizados ratos deficientes da enzima aldeído desidrogenase 2, uma importe enzima mitocondrial capaz 
de detoxificar aldeídos reativos gerados de períxidos lipídicos. Foi utilizado o marcador 4-hidroxi-2 nonenal 
(4-HNE), por ser um aldeído que reage rapidamente com as biomoléculas e danifica as células vivas.  Foram 
observados níveis aumentados de proteínas modificadas com 4-HNE no cérebro de pacientes com doença de 
Alzheimer e doença de Parkinson. 
Esses dados sugerem que antioxidantes que podem reduzir o estresse oxidativo desempenham papéis 
importantes na prevenção de comprometimento cognitivo e neurodegeneração.
Os ratos foram alimentados com suplementos de Chorella durante 16 meses. Os resultados mostraram que o 
número de células HNE positivas foi reduzido na região dentada do hipocampo do giro (Fig. 4), sugerindo que 
a dieta com Chlorella melhora o estresse oxidativo.
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A amora (Morus nigra) é conhecida por conter considerável quantidade de componentes 
fenólicos como, antocianina, flavonóis, ácido elágico e procianidina.
Contêm também quantidades razoáveis (em mg/100g) de cálcio (32); fósforo (21); potássio 
(196); magnésio (20); ferro (0,57); selênio (0,60) e vitamina C (21); além de vitamina A, 
vitamina E, folatos, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, vitaminas B6 e B12; 
ácidos graxos saturados; ácidos graxos monoinsaturados; e ácidos graxos polinsaturados 15.
A composição da amora proporciona muitas propriedades biológicas, como antioxidante 
frente aos radicais superóxidos (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), hidroxila (OH•) e ao 
oxigênio singlete (O2), além de proteger contra radiação, vasodilatador, quimioprotetor, 
inibe a peroxidação lipídica, e potente atividade quelante 5. 
Sua utilização vem se expandindo devido as propriedades anticancerígena, pela ação do 
ácido elágico e também no combate a osteoporose devido a sua concentração elevada 
de cálcio. Atua como tônico muscular nas práticas desportivas, pois possui alto teor de 
potássio. Contém pectina em abundância, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis 
de colesterol no sangue.
Um estudo (Naderi et al, 2004) avaliou a atividade antioxidante de três extratos de amora: 
suco, extrato hidroalcóolico e extrato polifenólico. 
A atividade oxidante foi avaliada perante dano peroxidativo aos eritrócitos humanos 
(hemólise). Todos os extratos mostraram um efeito inibitório significativo na hemólise 
induzida por H2O2 (Figura 5), sem vantagem significativa entre si. Este efeito é associado à 
existência de compostos em todos os extratos capazes de reagir com os radicais hidroxila 
gerados a partir de H2O2.

Amora (Morus nigra)

Figura 5 - Efeitos inibitórios de três diferentes extratos de Amora (Morus nigra) na hemólise de eritrócitos humanos.
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Há evidências de que as espécies reativas de oxigênio (ROS) podem estar envolvidas em 
mais de 100 doenças e eventos nosológicos, como câncer, arteriosclerose, artrite reumatoide 
e lesão pós-isquêmica de órgãos. Em muitos desses eventos, a origem das ROS parece 
estar diretamente relacionada à ativação de neutrófilos. Os neutrófilos são leucócitos 
polimorfonucleares que desempenham um papel crucial na defesa do organismo contra 
bactérias, fungos e protozoários e são as principais células efetoras da imunidade inata. 
Um estudo (Costa et al, 2010) avaliou as propriedades antioxidante de Baccharis trimera em 
neutrófilos de ratos. Foram avaliadas, por quimioluminescência, amostras de neutrófilos 
normais (Controle); adicionados de extrato de Baccharis trimera (B. trimera); com zymosan 
(Zymosan), um glucano que é um forte indutor da ativação de neutrófilos; e uma amostra com 
zymosan adicionada de extrato de Baccharis trimera (B. trimera + Zymosan). (Figura 6). 
Os resultados na Fig. 6 mostram que o extrato de Baccharis trimera (B. trimera) foi capaz de 
inibir significativamente a liberação de ROS, quando comparado ao metabolismo basal de 
neutrófilos (Controle). Os neutrófilos incubados com partículas de Zymosan foram capazes 
de aumentar significativamente a produção de ROS. No entanto, quando os neutrófilos 
foram pré-incubados com extrato de Baccharis trimera e depois incubados com partículas 
de zymosan, houve uma redução significativa na liberação de ROS quando comparadas 
às células incubadas apenas com partículas de Zymosan. Nesse contexto, os compostos 
naturais presentes no Baccharis trimera podem proteger o corpo dos radicais livres e retardar 
o progresso de muitas doenças crônicas. A capacidade do extrato de Baccharis trimera de 
modular a liberação e ou produção de radicais livres em neutrófilos, as principais células 
recrutadas durante a inflamação, sugere também uma função anti-inflamatória.

Carqueja (Baccharis trimera)
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Grupos experimentais

A  Carqueja (Baccharis trimera) é constituída majoritariamente por saponinas e 
componentes fenólicos, muito utilizada na medicina tradicional no tratamento de 
reumatismo, diabetes, disfunções diuréticas e digestivas, desordem hepática, feridas 
e úlceras. Apresenta propriedades biológicas estudadas in vitro e in vivo, como, anti-
inflamatória comparável ao medicamento indomentacina em baixas concentrações e 
analgésica, devido a inibição da síntese de prostaglandinas. 
Possui importante ação antioxidante, pela inibição da peroxidação lipídica e capacidade 
de sequestrar radicais livres. Além disso, possui potencial quelante de metais, os quais 
são responsáveis pela geração de espécies reativas que danificam a moléculas orgânicas 
essenciais 16. O extrato de carqueja apresenta as características antioxidantes necessárias 
para sistemas hidrofílicos e hidrofóbicos, com facilidade de doar elétrons e dessa forma 
proteger as membranas lipídicas 17. Estudos in vitro e in vivo sugerem o estímulo à atividade 
detoxificante e antioxidante pelo uso de B. trimera.

Figura 6 -  Efeito do extrato de Baccharis trimera na modulação ROS dos neutrófilos in vitro.
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Cavalinha (Equisetum arvense)

Boldo do Chile (Peumus boldus)

Aminoácidos

A Cavalinha (Equisetum arvense) é rica em flavonóides, esteróis, betacaroteno, vitaminas 
C e E, com elevadas concentrações de cobre e zinco, responsáveis por agir contra espécies 
reativas de oxigênio através da modulação da enzima superóxido dismutase.
E. arvense é usado na medicina tradicional para tratar várias doenças, como tuberculose, 
distúrbios renais e doenças da bexiga.
É usado como hemostático para menstruação abundante, hemorragias nasais, pulmonares 
e gástricas, unhas quebradiças e perda de cabelo, doenças reumáticas, gota, feridas e 
úlceras com cicatrização insuficiente, inchaço e fraturas e ulcerações por congelamento.
Além de ser muito empregada no tratamento de doenças, é também empregada na 
prevenção de doenças degenerativas 19,20. A Cavalinha possui propriedade antioxidante 
comparável ao ácido ascórbico puro (Vitamina C) com atividade sequestrante de radicais 
superóxido, além de ser diurética, antipirética, antitussígeno, anti-inflamatória, e ainda 
auxilia na absorção de cálcio 19,21.
A capacidade antioxidante de E. arvense foi avaliada em um estudo (Cetojevic-Simin et al., 
2010) pelo método de captura por spin-espectroscopia por ressonância de spin de elétron 
(ESR) e ensaio de peroxidação lipídica. Os resultados confirmaram que a planta suprimiu 
a formação de radicais lipídicos peroxil de maneira dependente da dose. Outro estudo 
(Dos Santos et al., 2005) mostrou que a administração crônica do extrato hidroalcóolico 
de E. arvense reverteu o comprometimento cognitivo em ratos idosos, relacionado às 
propriedades antioxidantes.

O Boldo do Chile (Peumus boldus) vem sendo usado na medicina popular em tratamento 
de dores de cabeça, ouvido, reumatismo, dores menstruais, inflamação urinária, sedativo e 
com atividade moderadamente hipnótica. 

Composto majoritariamente pelo alcalóide boldina, que representa 12-19% dos alcalóides 
totais, além de taninos, óleos essenciais e flavonóides, com elevada concentração de 
catequina, o que favorece sua capacidade antioxidante 22.
Apresenta propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas, capacidade citoprotetora e 
antioxidante, cujo componente fenólico se liga ao radical livre e protege o sistema biológico.

Os aminoácidos são unidades fundamentais das proteínas, e são empregadas na síntese 
de vários compostos biológicos importantes, diferenciando uns aos outros pela variação 
de estrutura, tamanho e carga elétrica. Os aminoácidos compõem as estruturas primárias 
das enzimas detoxificantes. Além disso, a metabolização de aminoácidos possui papel 
fundamental no ciclo da ureia. DetOX IN é composto por 3 aminoácidos: Ácido glutâmico, 
ácido aspártico e metionina. A suplementação de aminoácidos do DetOX IN é essencial 
para o desempenho eficiente das funções biológicas, especialmente durante o estresse 
metabólico, colaborando com as atividades do sistema imunológico. Há evidências que 
esta suplementação auxilia na manutenção de massa corpórea magra, na cicatrização de 
feridas, e efeito ergogênico 1,26,27. Ainda são considerados por alguns autores como sistema 
antioxidante “extra”, sequestrando resíduos, e podem atuar como fonte de energia de 
rápida atuação, além de constituirem o  colágeno. 

Tabela 2 - Produtos metabólicos e propriedades biológicas dos aminoácidos.

���������� ������� ����������������������
��������������� ��������� ��������������������������
����������������������	�
����������	�����

�������
������� ��
�
�����������
 ����������������������������


��������� ���������
����������� �������������������������������
�������
�	
��������������������
��������������
������



Detoxificante Celular

DESCRIÇÃO QUÍMICA
Zinc bisglycinate, L- Glutamic acid, L-aspartic acid, L- Methionine, Peumus boldus, Baccharis trimera, Equisetum 
arvense, Morus nigra, Chlorella vulgaris.

CAS Number: 14281-83-5, 56-86-0, 56-84-8, 63-68-3, 84649-96-7, -, 71011-23-9, 90064-11-2, 223749-83-5

Dosagem usual: 500 a 1000 mg por dia.
DOSAGEM USUAL

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
Detoxificante Intensiva

Detox in..................................................300mg 
Lactase........................................................40mg 
Chá verde pó inst......................................4g (1 sachê) 
Modo de uso: Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 
120ml de água fria.
Elimina toxinas, melhora a absorção de nutrientes, 
além de auxiliar na digestão de derivados lácteos.

Cápsula Detox Life
Detox in..................................................350mg 
Levedura de Cerveja..........................................100mg
5-HTP..................................................................50mg
Vitamina B5...........................................................3mg
Excipiente...............................................qsp 1 cápsula
Posologia: Ingerir 1 cápsula ao dia, no período da 
manhã.
Cápsula detoxificante, promotora de bem-estar e 
melhor funcionamento do organismo.

Chá Detoxificante Lipolítico e Drenante
Detox in..................................................500mg 
Cell Drain...........................................................300mg 
Cell Slim.............................................................350mg 
Chá gengibre inst..................................4g (1 sachê)
Modo de uso: Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 
120ml de água fria.
Detoxificante celular, auxilia na quebra da gordura 
localizada, drena o excesso de líquidos e melhora os 
contornos corporais.

Shake Drenante
Detox in..................................................300mg 
Cell Drain...........................................................200mg 
Aroma.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .qs
Nutrishake Lactose Free................qsp 20g (1 sachê) 
Modo de uso: Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 
200ml de leite de soja ou bebida de preferência. 
Ingerir no lanche da manhã ou tarde.
Shake detoxificante capaz de reduzir toxinas e 
acúmulo de líquidos em nosso organismo.

Para obter mais sugestões de formulações, entre em contato com o departamento técnico da Biovital.
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