BOOSTER

MITOCONDRIAL

BIOMASSA MARINHA POLAR INTEGRAL ENERGIZANTE
Bio-Arct® possui uma composição única que possibilita a ativação da mitocôndria,
fornecendo micronutrientes e fonte de nitrogênio ao organismo.
Bio-Arct® aumenta a produção energética e o metabolismo celular liberando arginina e
citrulina. Estes são aminoácidos essenciais no combate ao estresse físico, variações
climáticas extremas e déficit energético que ocorre durante o envelhecimento.

Composição exclusiva de Bio-Arct®

44%
13%
4%

VITAMINAS E SAIS MINERAIS (cálcio, magnésio, manganês e outros): atuam como cofatores em diversas reações bioquímicas vitais para a homeostase.
FLORIDOSÍDEOS E DERIVADOS: agentes osmorreguladores.

CITRULIL-ARGININA (DIPEPTÍDEO ÁRTICO): é um dipeptídeo natural e estável que melhora
a biodisponibilidade da arginina e da citrulina. A citrulil-arginina está presente de forma natural
nas algas vermelhas durante seu estado vegetativo, que ocorre em condições extremas, reservando energia que será disponibilizada quando as condições voltarem ao normal. Dessa
forma, este dipeptídeo aumenta os níveis energéticos da pele, estimulando o crescimento
celular e reforçando o metabolismo natural do organismo como um todo.

2%

TAURINA: é um aminoácido não essencial presente especialmente no sistema nervoso
central, coração, intestino, cérebro, músculos e ossos. Apresenta capacidade detoxificante,
uma vez que facilita a excreção hepática de substâncias tóxicas ao organismo, além de ser um
citoprotetor, osmorregulador e protetor do DNA.

2%

CITRULINA: é um aminoácido que tem papel importante no metabolismo e na regulação do
óxido nítrico. A citrulina é convertida em arginina.

0,5%

ARGININA: é um aminoácido que participa da síntese de NO exercendo função crucial na
regulação do fluxo sanguíneo. Apresenta propriedade vasodilatadora e reduz a resistência
vascular.

Ação de Bio-Arct®
METABOLISMO ENERGÉTICO
A alga Chondrus crispus é rica em nitrogênio, essencial para a produção de energia ao organismo.
Chondrus crispus acumula L-citrulil-arginina (4%), um dipeptídeo natural e estável, em condições extremas do inverno.
A elevada fonte de arginina altamente biodisponível é responsável por:

Aumento da produção de ATP (adenosina trifosfato) no organismo

Controle 2%

0,06%

0,12%

0,25%

Controle 2% (baixa produção de energia)
Cultura com Bio-Arct®

Aumento da produção de óxido nítrico (NO)

Aumento de energia

Vasodilatação
Transporte de nutrientes e
oxigênio aos músculos durante
a realização de exercícios

PROTEÇÃO DO ORGANISMO CONTRA CHOQUES TÉRMICOS
PELA POTENCIALIZAÇÃO DAS HEAT SHOCK PROTEINS (HSPs)

LDH mmol/min/ml

Prevenção à morte celular
0,16
0,14

Células em
apoptose

0,12
0,1
0,08

Total proteção contra
baixas temperaturas

0,06
0,04
0,02
0

Sem
estresse

Baixas
temperaturas

Reconstrução
da pele com
Bio-Arct®

Baixas
temperaturas
+ BIO-ARCT®

Quando expostos à estresse,
temperaturas muito altas ou baixas,
as células expressam HSPs (Heat
Shock Proteins), também chamadas
de proteínas protetoras.

Estudo realizado sobre a reconstrução da epiderme demonstrou que o
tratamento com Bio-Arct® em solução a 1% ofereceu uma proteção
global contra choques térmicos.

As HSPs são essenciais para preservar a integridade das proteínas e
para a viabilidade da célula.

As imagens ao lado mostram a presença
(a) e ausência (b) de HPSs que são expressas em temperatura muito baixa.

LDH (lactato desidrogenase) é uma
enzima expressa antes da apoptose,
sendo utilizada como marcador para
morte celular.
A avaliação sobre reconstrução da
epiderme em humanos demonstrou a
capacidade de Bio-Arct® em prevenir
a apoptose das células, quando
submetidas a baixas temperaturas.

(a) Baixa temperatura

(b) Baixa temperatura
+ BIO-ARCT®

Benefícios de Bio-Arct®
Atividades
Energia

Nutrição
Esportiva

Circulação Sanguínea
Osmorregulação

Skincare

Antiaging

• Aumento da produção de ATP1
• Aumento da atividade metabólica2
• Lactatemia 3 -28,5%
• Aumento da frequência cardíaca máxima 3 +19,4%
• Aumento da produção de NO

Componentes envolvidos

Bio-Arct®

L-citrulil-L-arginina

• Equilíbrio da proporção de água
e sódio em nível celular

Floridosídeos / Taurina

• Propriedades antioxidantes
• Proteção do DNA

L-citrulil-L-arginina
Floridosídeos / Taurina

Posologia Sugerida:
Associado a outros ativos: 50 a 150mg/dia / Isolado: 150 a 1000 mg/dia.

BIOMASSA MARINHA POLAR INTEGRAL ENERGIZANTE
Bio-Arct® é uma biomassa marinha padronizada originária da
Chondrus crispus, uma alga
vermelha encontrada no Mar
Ártico. Nos mares gelados, especialmente no inverno, Chondrus
crispus concentra o dipeptídeo
citrulil-arginina para assegurar
reservas energéticas até a estação da primavera.
Bio-Arct® é padronizado em
importantes substâncias utilizadas na osmorregulação, detoxificação, metabolismo e síntese
energética.

PROCESSO DE EXTRAÇÃO E
BIOTRANSFORMAÇÃO DE BIO-ARCT®

1
SELEÇÃO E EXTRAÇÃO
do componente

2

3

TANQUES DE CULTIVO
(Setembro a Março)

COLHEITAS DAS ALGAS
(Março)

INOVAÇÃO E

SUSTENTABILIDADE
A Exsymol, empresa de biotecnologia situada em Mônaco, desenvolveu um método exclusivo
de extração e preservação da alga Chondrus crispus. A alga é retirada do Mar Ártico em condições
extremamente estressantes como frio intenso e pouca luminosidade. A unialga é selecionada, incubada e cultivada em fazendas com piscinas especiais localizadas no Canadá, durante o período de
outono e inverno (setembro a março) e depois colhida em março. Esse processo patenteado de extração
garante a composição integral da Chondrus crispus, resultando em uma Biomassa Marinha padronizada.
Assim, a Exsymol assegura a redução do impacto ambiental, uma vez que a biomassa marinha padronizada
não é resultado da extração direta do mar, mas sim do cultivo em piscinas artificiais.
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