
LITERATURA CIENTÍFICA

B I O V I T A L

DETOX IN
DETOXIFICANTE CELULAR

Descrição química: Magnesium glycinate (14783-68-7), Taraxacum officinale (68990-
74-9), Glutamic acid (56-86-0), Aspartic acid (56-84-8), Methionine (59-51-8).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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DetOX IN é um detoxificante que elimina as toxinas e radicais livres resultantes de situações como 

estresse, poluição, bebidas alcoólicas, má alimentação e exercícios físicos.

Detoxificação
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 dificul-
dade 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 inges-
tão ou exposição à xenobióticos (Chen, 2012).

O principal objetivo destas reações consiste em transformar as toxinas que normalmente são lipossolú-
veis 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.

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).

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 mi-
neral 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 cau-
sados por eles.

Como as toxinas são adquiridas?
• 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).
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Propriedades
Aminoácidos (Ácido Glutâmico, Ácido aspártico e metionina)
Detoxifica, metaboliza e elimina toxinas, auxilia respostas imunológicas, fonte de energia, ajuda na me-
mória e concentração, estimula a produção de colágeno, evita a fadiga, aumenta a sensação de bem-estar.

Bisglicinato de magnesio (magnesium glycinate) 
Consiste na associação entre o mineral (magnésio) e duas moléculas de aminoácido (glicina).

Dente de leão (taraxacum officinale)
Tem ação antioxidante (faz bem para a saúde da pele e dos cabelos), anti-inflamatória e diurética. Rico 
em vitaminas, inulina, fitoesterois, aminoácidos e minerais, principalmente potássio.

Componentes do DetOX IN
Bisglicinato de magnésio (Magnesium glycinate)
Magnésio Quelato (Bisglicinato de Magnésio), que é um magnésio (mineral) ligado a dois aminoácidos 
(glicina). Essa quelação existe para melhorar a absorção do magnésio. O magnésio equilíbrio do me-
tabolismo da insulina, equilibra o sistema imunológico e a flora intestinal, contribui para o ganho de 
massa magra.

A suplementação de magnésio contribui para o funcionamento de muitos sistemas do organismo, em 
especial músculos e nervos. O magnésio atua como cofator em mais de 300 reações metabólicas, de-
sempenhando papel fundamental no metabolismo da glicose, na homeostase insulínica e glicêmica, na 
síntese de adenosina trifosfato, proteínas e ácidos nucleicos. Atua ainda na estabilidade da membrana 
neuromuscular e cardiovascular e como regulador fisiológico da função hormonal e imunológica.

Pele mais vibrante e saudável

Alívio de dores musculares, 
articulares e de cabeça

Melhora da energia física e 
sensação de bem-estar

Perda de peso

Aumento na atividade 
imunológica

Redução da compulsão por 
açúcar, sal, carboidratos e álcool

Melhora da digestão, assimilação 
nutricional e eliminação de toxinas

Melhora do comportamento 
emocional e humor

Claridade mental, foco, 
concentração e memória

Melhora da circulação e celulites

Sensação de rejuvenescimento

Redução de sintomas
alérgicos

Melhora da congestão nasal 
associada à sinusite

Redução de fadiga

Figura 2 - Benefícios da Detoxificação. 

BENEFÍCIOS DA DETOXIFICAÇÃO DO ORGANISMO
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Dente de leão (taraxacum officinale)
O dente-de-leão é uma planta de nome científico Taraxacum officinale, também conhecida por coro-
a-de-monge, quartilho e taráxaco, é rica em vitaminas, inulina, fitoesterois, aminoácidos e minerais, 
principalmente potássio.

O dente-de-leão contém substâncias naturais que garantem benefícios para a saúde, como é o caso dos 
compostos fenólicos, flavonoides, carotenoides e oligofrutanos, garantindo a essa planta propriedades 
antioxidantes, anti-inflamatórias, hepatoprotetora, contendo ação diurética, melhoria no funcionamen-
to do intestino e também auxilia nas desordens hepáticas portanto, útil para auxiliar no tratamento de 
diferentes doenças. 

Aminoácidos
Os aminoácidos são unidades fundamentais das proteínas, e são empregadas na síntese de vários com-
postos biológicos importantes, diferenciando uns aos outros pela variação de estrutura, tamanho e car-
ga 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 er-
gogênico. 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.

Aminoácido Produto Propriedades Biológicas

Ácido glutâmico Glutamina Ciclo de nitrogênio, precursor da glutationa e 
combustível metabólico

Ácido aspártico Bases pirimídicas Ácido nucléico e nucleotídeos

Metionina S - adenosilmetionina Principal doador de metila e o segundo substrato 
enzimático mais utilizado após o ATP

Dosagem usual
500 a 1000 mg por dia.

Sugestões de fórmulas 

Cápsula Detox Life
DetOX IN..........................................350 mg
Levedura de Cerveja..........................100 mg
5-HTP.....................................................50 mg
Vitamina B5............................................3 mg
Excipiente.................................qsp 1 cápsula

Posologia
Ingerir 1 cápsula ao dia, no período da ma-
nhã. Cápsula detoxificante, promotora de 
bem-estar e melhor funcionamento do or-
ganismo.

Detoxificante Intensiva
DetOX IN..........................................300 mg
Lactase...................................................40 mg
Chá Verde Pó Inst......................4g (1 sachê)

Modo de uso
Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 120 
ml de água fria. Elimina toxinas, melhora a 
absorção de nutrientes, além de auxiliar na 
digestão de derivados lácteos.
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Chá Detoxificante Lipolítico e Drenante
DetOX IN..........................................500 mg
Cell Drain............................................300 mg
Cell Slim..............................................350 mg
Chá Gengibre Inst......................4g (1 sachê)

Modo de uso
Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 120 ml 
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..........................................300 mg
Cell Drain...........................................200 mg
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. In-
gerir no lanche da manhã ou tarde. Shake 
detoxificante capaz de reduzir toxinas e 
acúmulo de líquidos em nosso organismo.
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