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NUTRIÇÃO E REPARAÇÃO CELULAR

Deficiência ou insuficiência são termos frequentemente intercámbiáveis. Deficiência é 
quando há ausência de vitaminas ou nutrientes que causam a doença, enquanto a insu-
ficiência de nutrientes pode gerar danos bioquímicos e, com passar do tempo, temos a 
evolução para uma doença.

MUITOS FATORES INFLUENCIAM O ESTADO NUTRICIONAL:
Dieta, digestão, absorção, idade, medicações, estresse, exposição tóxica, níveis de atividade, genética e diferenças biológicas.

Figura 1: estágios do desenvolvimento de doenças causadas por insuficiência nutricional.

A importância da nutrição celular
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A INGESTÃO DE AMINOÁCIDOS E LIPÍDEOS
é de fundamental importância para o status de boa saúde, uma vez que ambos 
os macronutrientes desempenham papéis pontuais para o equilíbrio celular e 
função orgânica.1 2

In.Cell® é um ingrediente funcional preparado a partir da gema do ovo esterilizada rica em DHA oferecendo aminoácidos essenciais, 
lipídeos e ácidos graxos mono e poli-insaturados (ômegas 3, 6, 7 e 9) nas proporções adequadas para o consumo humano.

Os aminoácidos essenciais encontram-se distribuídos de forma equimolar sendo matéria-prima para a formação de diversas proteí-
nas, enzimas e ácidos nucleicos de boa qualidade. Estes são adquiridos somente por meio de dieta e/ou suplementação.

Por que In.Cell® é completo para a nutrição celular integral?

• Integridade da membrana
• Aumento da fluidez (+ trocas)
• Diminuição do potencial
   inflamatório oxidativo

Ácidos Graxos
Poli-insaturados ω 3

Equilíbrio e estabilidade
da membrana celular

Ácidos Graxos
Monoinsaturados ω 7 e 9

100% ASSIMILADO E ABSORVIDO PELO ORGANISMO
IN.CELL®

Vantagens de In.Cell®  X  Outras fontes de DHA

DHA (FORMA E ORIGEM) FERMENTAÇÃO PEIXES IN.CELL®

Estabilidade frente à oxidação

Bioassimilação

ARA e DHA

Fosfatidilcolina

Xantofilas (luteína)

Digestibilidade

Tolerabilidade

Alergenicidade
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Membrana

Mitocôndria

Mg
Substrato para aumentar a forma de energia
• Energia
• Estabiliza a membrana mitocondrial

Aminoácidos Essenciais
Sequência Balanceada

Núcleo e Retículo
Endoplasmático Rugoso

Retículo
Endoplasmático Rugoso

Lipídeos funcionais (ceramidas, colesterol)
• Reparo na função de barreira
• Hidratação

Ácidos Graxos

Aumento da
secreção de insulinaÔmega-7

Citoplasma
Zn + Mn
Cofatores enzimáticosMinerais

Cofator e Nutrição
Melhora o metabolismoVitaminas

Proteínas chaves
Enzimas
Ácidos graxos

Colágeno
Elastina
Glicosaminoglicanas
Proteínas estruturais

RESULTADO = CÉLULAS MAIS SAUDÁVEIS!



EXIJA O SELO DE AUTENTICIDADE:

Os ovos utilizados para a obtenção do In.Cell® são produzidos por galináceas que recebem uma ração 
especial, enriquecida com ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) ômega-3, resultando em alta concentra-
ção de DHA – ácido docosaexaenoico incorporado, parte em triglicérides (TG) e parte em fosfatidilcolina (PL) 
(Complexo GPL-DHA®) e concentrações constantes de EPA nos ovos, exclusividade Novastell®.

Processo de obtenção de In.Cell®

Hidratação profunda e
nutrição celular integral

AtividadesBenefícios

Booster imunológico

Cognição e memória

• Alto conteúdo de lisina e ácidos graxos essenciais para a função da barreira
• Aumento da formação de colágeno
• Alto conteúdo de aminoácidos essenciais e ácidos graxos
• Reparação de membranas celulares e melhora da fluidez

• Fonte de treonina, cisteína e lisina

• Cognição e memória: alto conteúdo de DHA biodisponível
• Melhora a composição de membranas neurais

Proteção do
sistema intestinal

• Contribui para a emulsificação e digestibilidade

Nutrição
Celular

Melhora 
das Funções
Orgânicas

Benefícios de In.Cell®

100% de DHA e EPA na
forma de triglicérides

(fosfolipídeos)

Óleos marinhos

sob a forma de fosfolipídeos

92-95% de DHA
IN.CELL®

Ovos ricos em DHA

DHA-TG

DHA-PL

EPA

Posologia Sugerida:
Associado a outros ativos: 100mg a 1g/dia / Isolado: 300 mg a 5g/dia.
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