
Detoxicação é um processo biológico que visa a eliminação de substâncias tóxicas do 
organismo e inclui fases de biotransformação das moléculas, a m de torná-las passíveis de 
serem excretadas.O acúmulo de substâncias tóxicas no organismo é responsável por 
reações indevidas, com consequente envelhecimento precoce da pele e alterações celulares 
que podem ocasionar doenças.No processo de emagrecimento pode ser interessante fazer 
um detox quando se atinge um estágio de platô, após uma perda considerável de peso. Isso 
porque os compostos tóxicos tendem a se acumular no tecido adiposo do nosso corpo, e 
sempre que há a quebra deste tecido (emagrecimento) há, consequentemente, maior 
liberação desses compostos, trazendo prejuízos para o organismo. Altilix é um ingrediente 
natural extraído de uma subespécie diferenciada de alcachofra (Nome Cientíco Cynara 
cardunculus L. var. altilis (DC). Altilix apresenta coloração amarelo claro, diferente de 
outros extratos e é padronizado em altas concentrações de ácido clorogênico e luteolina-7-
glucosídeo, bioativos com alta ação detoxicante.
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EFICÁCIA DO ALTILIX
Estudos IN VIVO
Proteção de hepatócitos pela Luteolina-7-Glucosídeo
Estudo foi realizado para avaliar a proteção hepática pela Luteolina-7-Glucosídeo.
Ratos receberam 3 dosagens diferentes de LUT-7G (10, 20 e
30mg/kg) antes da administração de CCl4 (composto altamente tóxico) e

foi realizado o doseamento de TGP e TGO no sangue.
RESULTADO
Altilix  promove diminuição nos valores de TGP e TGO no sangue, indicando menor dano 
hepático.

Efeito Colerético
Estudo realizado avaliou a ação do extrato de alcachofra no aumento da quantidade de 
secreção de bile para o duodeno de voluntários saudáveis,em comparação com os que 

receberam placebo. 

RESULTADO
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Altilix promove o aumento do volume e secreção biliar, aumentando a atividade colerética e 
anticolestática.
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