
     Champex é um alimento funcional extraído do cogumelo 
branco da espécie Agaricus bisporus BX-100 originário do 
Japão, onde através de uma técnica de fabricação em um método 
patenteado são cultivados os cogumelos brancos em estufas 
próprias e obtido dos seus ativos o tipo BX-100 de Agaricus 
bisporus (Champex). As pesquisas de Champex se iniciaram em 
1987, onde foi demonstrado suas propriedades como 
neutralizador de odores corporais e redutor das concentrações de 
toxinas no sangue, ou seja, purificando o mesmo. Essa função de 
purificação sanguínea proporciona importantes benefícios ao 
organismo como ativação do sistema imunológico, inibição do 
crescimento de Helicobater pylori, aumento da atividade das 
células NK, impedindo o progresso da insuficiência renal crônica e 
prevenindo diversas doenças.
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AÇÃO TERAPÊUTICA:

Ÿ Reduz o mau odor corporal;
Ÿ Reduz o mau odor bucal (mau hálito);
Ÿ Reduz o mau odor fecal;
Ÿ Auxílio na manutenção da flora bacteriana;
Ÿ Auxílio na regulação do intestino;
Ÿ Inibição de alérgenos;
Ÿ Eliminação dos radicais de oxigênio;
Ÿ Supressão da Helicobacter pylori;
Ÿ Auxílio na prevenção da gota;
Ÿ Supressão da insuficiência renal;

PROPRIEDADES:

     A maioria dos alimentos ingeridos é decomposto e convertido por bactérias intestinais em 
substâncias químicas tóxicas, tais como amônia, sulfureto de hidrogênio, indol, escatol, triptamina, 
mercaptanos e aminas. Estas substâncias podem causar mau odores corporais e bucal, além de 
serem tóxicos podendo afetar outras áreas do organismo causando doenças e auxiliando no 
envelhecimento.

Agaricus bisporus BX-100 na redução de odores corporais e outros benefícios!



Doenças causadas por alimentos decompostos no intestino: 02

Tabela 1. Doenças causadas por alimentos decompostos no intestino.

MECANISMO DE AÇÃO:

Agaricus Bisporus BX -100 (Champex) atua destruindo os compostos odoríferos, diretamente no 
intestino. (Figura 1).

Aumento de substâncias
químicas no intestino

Diminuição de substâncias
químicas no intestino

Ÿ Fortes odores bucais e corporais;
Ÿ Fortes odores fecais;
Ÿ Aumento das impurezas no sangue;
Ÿ Pode ocasionar doenças renais e 

hepáticas;
Ÿ Distúrbios imunológicos;
Ÿ Distúrbios cerebrais; 
Ÿ Aumento do processo de envelhecimento.

Ÿ Redução dos odores bucais e corporais;
Ÿ Redução dos odores fecais;
Ÿ Manutenção da saúde e beleza;
Ÿ Prevenção de doenças;
Ÿ Prevenção do processo de envelhecimento;

Figura 1. Demonstração dos efeitos ocasionados com o aumento e diminuição de substâncias químicas no 
organismo, ocasionadas por alimentos decompostos.

Anemia, febre, coma, 
distúrbios cerebrais.

Hipotensão, náusea, 
perda de apetite.



03                            TESTES CLÍNICOS:

Redução de substâncias que causam mal odores fecais:

     Em um estudo desenvolvido, foram administrados em oito voluntários uma dosagem de 500 a 
1.500 mg diárias de Champex, durante 14 dias.  A concentração de amônia e sulferetos foram 
determinados utilizando eletrodos de amônia e sulfereto respectivamente. Valores de indol, escatol, e 
fenol foram determinados utilizando cromatografia gasosa. Como resultado, foram obtidos a 
diminuição de substâncias decompostas de 40 a 60%, em comparação com os odores antes da 
administração de Champex.

Figura 2. Supressão de amônia nas fezes.                  Figura 3. Supressão de Indol nas fezes.

Figura 4. Supressão de fenol e escatol nas fezes.     Figura 5. Supressão de sulfeto nas fezes

Efeito supressor sobre o mau hálito:

       Em outro estudo desenvolvido foi medido a concentração de metilmercaptano utilizando o método 
GC. Champex foi pesado em quantidades de 2,5 e 10 mg. Cada quantidade então foi dissolvida em 3 
ml de água destilada. Imediatamente cada solução foi colocada em um frasco de 125 ml, em seguida, o 
padrão metilmercaptano foi injetado para dentro do frasco para obter uma solução em 0,5 ppm. Para o 
estudo foram utilizadas a dosagens de 2 mg e 5 mg, o metilmercaptano desapareceu completamente 
depois de 15 e 45 minutos respectivamente.
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Figura 6. Efeito desodorizador sobre o metilmercaptano.

Teste organoléptico de odores bucais:

      Um teste organoléptico foi realizado envolvendo 63 estudantes universitários do sexo feminino. 
Após uma refeição de carnes grelhadas temperada com alho temperado, cada participante levou um 
doce contendo 0,125% de Champex. 58 dos 63 participantes (92%) responderam que Champex foi 
eficaz na eliminação de odores bucais.

Figura 7. Teste organoléptico de odores bucais.

Prevenção de doenças e efeito supressor nas toxinas do sangue:

       Uma substância química tóxica no organismo, amônia é conhecida por causar encefalopatia 
hepática, paralisando os nervos cranianos, se aumentar o nível excessivamente no sangue. Em um 
estudo conduzido, foram administrados por pacientes idosos durante 30 dias uma geléia de 
Champex. Como resultado foram avaliados os níveis de amônia no sangue, onde começaram a cair 
depois de 10 dias e notavelmente após 30 dias.

Figura 8. Purificação do sangue



05                                 Prevenção de doenças e reforço do sistema imunológico:

Ativação do sistema imunitário:

           As células NK são uma importante linha de defesa contra células malignas e células infectadas 
por vírus, bactérias ou protozoários. A pesquisa médica demonstrou que a atividade das células NK 
baixa, está presente na maioria das condições mórbidas. Após a ingestão oral de 400 mg de 
Champex durante 30 dias em 14 pacientes, a atividade das células NK aumentaram 
substancialmente. Champex foi aprovado por ser altamente eficaz em aumentar as atividades das 
células NK.

Figura 9. Atividades das celular NK antes e após a administração de Champex – BX100.

Aumento da Bifidobacterium com diminuição em Clostridium:

          Manter um equilíbrio da Bifidobacterium da flora bacteriana entérica é um passo importante para 
a proteção contra o câncer, aterosclerose e outras doenças em idosos. Em um estudo, foram 
selecionados oito voluntários, onde os mesmo receberam uma dosagem diária de 500 a 1.500 mg de 
Champex. Foram avaliados a quantidade de bactérias. Os resultados indiacaram um aumento 
substancial na população de Bifidobacterium enquanto a população de Clostridium houve uma 
diminuição significativa. 

Figura 10. Efeito sobre a Bidobacterium.               Figura 11. Inibição de Clostridium.



Controle da insuficiência renal progressiva:

          Em um estudo desenvolvido foi avaliado o efeito de Champex sobre a 
insuficiência renal crônica, foi administrado 2 gr de Champex diariamente por 3 
meses em voluntários, onde como resultado foi obtido uma diminuição no 
progresso da insuficiência renal crônica. Os níveis de depuração da creatinina (CCr) e recíproca da 
creatinina (Scr-1) foram diminuídos, o que significa que não há resíduos no sangue o que seria 
encontrado em concentrações elevadas.

Figura 12. Nível da recíproca da creatinina sérica.    Figura 13. Depuração da creatinina (CCr).

Eliminação de radicais de oxigênio:

     Radicais de oxigênio em excesso pode levar ao câncer ou arteriosclerose. Em um estudo 
desenvolvido in vitro mostra que uma baixa concentração (10 Mg/ml) de Champex é eficaz na redução 
dos radicais de oxigênio em cerca de até 50%.

Figura 14. Supressão dos radicais de oxigênio
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Supressão de leucotrienos:

       Leucotrienos é uma substância que disparam os sintomas da alergia. Ele também é liberado por 
células envolvidas na inflamação no momento da crise alérgica e secreção do muco. Os leucotrienos 
também são responsáveis em parte pela inflamação pulmonar. Em um estudo foi demonstrado que 
baixas concentrações de Champex (10Mg/ml) inibe in vitro a geração de leucotrienos cerca de 50%.

Figura 15. Diminuição de leucotrienos

Prevenção contra a gota

      A gota é uma doença reumatológica, inflamatória e metabólica provocada pelo aumento de ácido 
úrico no sangue. Com aumento excessivo, provoca perturbações vasculares, inchaço, problemas no 
coração e cálculo urinário. Champex foi testado in vivo onde apresentou em 100 mg/kg ser eficaz na 
diminuição de ácido úrico no sangue em até 35%.

Inibição do crescimento de Helicobacter pylori

      Helicobacter pylori é um bactéria conhecida por causar infecções nas mucosas do estômago 
mucosas do estômago humano, ocasionando em úlceras intestinais, cancro do estômago e alguns 
tipos de gastrite. Champex apresentou ser eficaz em um teste desenvolvido em uma diluição de 40-80 
de Champex, inibindo o crescimento da bactéria H. pylori.

Tabela 2. Inibição do crescimento da bactéria Helicobacter pylori. (X) Inibição. (-) Não inibição.

Cepas de H. pylori

Inibição do crescimento

Diluição

40 80

ATCC43526 X -

ATCC43629 X -

ATCC43579 X X

Estudo clínico 1 X -

Estudo clínico 2 X -

Estudo clínico 3 X X

Estudo clínico 4 X X



08INDICAÇÕES:

Ÿ Redutor do mau odor corporal;
Ÿ Combate o mau odor bucal (mau hálito);
Ÿ Redutor do mau odor fecal;
Ÿ Mantém o equilíbrio da flora bacteriana;
Ÿ Auxíliar na regulação do intestino;
Ÿ Auxiliar dos sintomas e reações alérgicas;
Ÿ Auxiliar na prevenção da arteriosclerose e mutação das células;
Ÿ Inibe o crescimento da bactéria Helicobacter pylori, consequentemente prevenindo o 

aparecimento de úlceras, gastrite e cancro de estômago;
Ÿ Auxíliar na prevenção da gota ;
Ÿ Auxilia na prevenção e tratamento da insuficiência renal crônica.

REAÇÕES ADVERSAS:

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

POSOLOGIA:

Redução do mau odor

Ação

Mau odor oral (intra-
oral)

Dosagem Sugestão de uso

Doces
Comprimidos
Gomas
Bebidas
Cápsulas

2 á 10 mg / refeição

Mau odor respiratório
20 á 50 mg / refeição

Odor corporal
Odor fecal

200 á 600 mg / dia

Ação Fisiológica

Regulação intestinal

Inibição de alérgenos

Eliminação de radicais 
de oxigênio

Inibição da 
Helicobacter pylori

Comprimidos
Cápsulas
Gelatina
Bebidas

200 á 600 mg / dia

500 á 2.000 mg /dia

Prevenção da gota

Supressão da 
insuficiência renal

*Estas dosagens pode ser alterada e deve ser avaliada pelo profissional habilitado para prescrição.



COMPATIBILIDADES E FARMACOTÉCNICA:

INCOMPATIBILIDADES:

Não há relatos até o momento, nas literaturas 
pesquisadas.

Não há relatos até o momento, nas literaturas 
pesquisadas.

Não há relatos até o momento, nas literaturas 
pesquisadas.

Champex pode ser utilizado em cápsulas, comprimidos, gomas, variedade de doces, gelatina, 
bebibas, dietas de saúde hospitalar. Champex vem sendo adotado em um número crescente em 
novas aplicações, incluindo alimentos para fins específicos de saúde.

TOXIDADE E MUTAGENICIDADE:

SUGESTÃO DE USO:

FICHA TÉCNICA

Nome Botânico: Agaricus bisporus variedade subintitulada BX-100.
Aspecto: Pó
Cor: Marrom
Odor: Característico.
Conservação: Produto fotossensível e higroscópico. Armazenar em local seco e fresco, 
longe do calor e da umidade, em temperatura ambiente de 15 á 30°C .
Patentes:
1. Patente Européia No.0381055 (Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Espanha & 
Suécia)
2. Patente EUA No.5,639,470
3. Patent EUA No.5,804,174
4. Patente Coreana No.193292
5. Patente Japonesa No.2930323
6. Patente Canadense No.2,008,344



Restou alguma dúvida? Deseja mais informações? Então entre em contato com o CPDT (Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Técnico). Nosso e-mail é cpdt@idealfarma.com.br.
Visite o nosso site: www.idealfarma.com.br

Ligue para o CPDT!
Tel.: 0800 642 1288

A literatura apresentada foi elaborada dentro do critério da boa fé e fundamentada em bibliografia conceituada.
Estas informações têm como objetivo orientar o profissional de saúde e é sempre recomendável a pesquisa em outras 
bibliografias.
Elaborado por: CPDT (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico).
Revisado por: CPDT (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico).
Aprovado por: Diretoria.

www.idealfarma.com.br
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