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NUTREN ofereix serveis d’alta qualitat gràcies a la ca-
pacitat tecnològica del centre: 
 
PLATAFORMA METABOLÒMICA 

• LC/MS/MS acoblat a un detector QTOF 
• Anàlisi lipidòmic d’alt rendiment 
• Equips cromatogràfics d’HPLC I GC/MS 
• Equip Luminex (anàlisi multiplex) 
• Eina bioinformàtica Genespring MS 

 
BIÒMICA REDOX 

• Respirometria d’alta resolució 
• Proteòmica redox 
• Lipidòmica redox 
• Marcadors moleculars de modificació oxidativa 

 
MICROSCÒPIA AVANÇADA 

• Microscòpia de fluorecència confocal 
• Microscòpia electrònica  

 
MODELS D’EXPERIMENTACIÓ 

• Envelliment 
• Neurodegeneració (Alzheimer, ELA, Parkinson,…) 
• Malalties metabòliques (Síndrome cardiometabòlic, 

diabetis, ...) 
 

NUTRIGENÒMICA 
• Genòmica aplicada 
• PCR en temps real 
• Disseny personalitzat de la dieta 

Tecnologies 

Membre de: 



 R+D+i                    
INNOVACIÓ i Experts 
 
NUTREN és un centre de recerca biomèdica de la Univer-
sitat de Lleida amb:  
 

• Un equip de professionals altament qualificats en:  
Medicina · Biologia · Bioquímica · Nutrició · Farmàcia · 

Genètica · Química · Agronomia · Biotecnologia 

• Una web de divulgació pionera, amb més de 

10.000 visites per any: www.nutrigenomica.udl.cat   

•  Més de 100 publicacions internacionals d’impacte 

sobre:  

• Envelliment i malalties associades a l’edat 
• Malalties neurodegeneratives 
• Nutrició saludable 
• Genètica 

• Confidencialitat màxima 

• Gran flexibilitat  

• Atenció personalitzada a les peticions d’R+D+i 
 

INNOVACIÓ i Qualitat 
NUTREN és membre de TECNIO, una marca que aglutina els 
principals centres i agents de transferència tecnològica de Cata-
lunya. 

Disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, equivalent en 
la major part dels seus aspectes a la norma UNE-EN-ISO 9001 
(2000). 

À 

INNOVACIÓ i Col·laboració 
 

CENTRES D’INVESTIGACIÓ 
COMPANYIES AGROALIMENTÀRIES 
COMPANYIES FARMACÈUTIQUES 
COMPANYIES COSMÈTIQUES 
COMPANYIES DE SALUT HUMANA i/o ANIMAL 
 

La Nostra Missió 
 
Generar coneixement d’avantguarda per al control nutri-
cional de l’envelliment i de les patologies associa-
des, convertint-lo en un recurs valuós per a les empre-
ses. 

d’Aplicació 

INNOVACIÓ i Confiança La Nostra Visió 

Ser un dels centres europeus de referència en R+D+i i 
de transferència de tecnologia en l’àmbit de la Nutrició 
Molecular aplicada. 

genètica  nutrició   envelliment 

↔↔↔↔ ↔↔↔↔ 

rees   Serveis 

• Suport i assessorament en la gestió d’ajuts per a la recerca i 
innovació empresarial. 

• Assessorament especialitzat en ingredients saludables. 

• Detecció de propietats saludables en ingredients, subproduc-
tes, aliments, ... 

• Assajos tècnics in vitro i in vivo amb compostos diversos: 

DIGESTIBILITAT 
BIODISPONIBILITAT 
FUNCIONALITAT 

• Disseny nutricional de productes saludables (nous, funcionals, 
nutracèutics) 

• Suport a la validació d’al·legacions nutricionals. 

• Revalorització de subproductes o excedents per a noves apli-
cacions industrials.  

• Elaboració de dietes personalitzades en base a perfils nutri-
genètics i nutrimetabòlics. 

• Assajos d’intervenció nutricional en voluntaris sans. 

• Resolució de problemes analítics concrets. 


