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TABULOSE SC®

UM PANORAMA GERAL 
DA APLICAÇÃO EM 

ALIMENTOS E BEBIDAS
A celulose é uma substância naturalmente presente em 

plantas, frutas e vegetais. Em sua forma purificada é de-
nominada Celulose Microcristalina (MCC), uma fibra insolúvel 
de fonte vegetal, obtida mais especificamente da madeira. A 
Celulose Microcristalina é conhecida como um ingrediente 
multifuncional, pois desempenha as mais diversas funções 
em diferentes aplicações na indústria de alimentos, age como 
estabilizante, agente de textura e cremosidade, substituto 
de gordura, antiaglutinante, auxiliar de extrusão, agente de 
compressão e conteúdo de fibra insolúvel. 

Quando purificada e adicionada de hidrocoloides, mais 
comumente de Carboximetilcelulose Sódica (CMC), torna- 
se um ingrediente dispersível, capaz de estabilizar diversos 
sistemas alimentícios. Nessa forma coprocessada é conhecida 
como Celulose Microcristalina Coloidal (MCC Coloidal). 

O coprocessamento compreende a aplicação de energia 
através de uma homogeneização intensiva dos componentes 
envolvidos, resultando em um produto de desempenho e funções 
distintas. Diferenciando-se de uma simples mistura, nesse proces-
so é como se a CMC revestisse as partículas de MCC tornando a 
fibra que é insolúvel em um estabilizante dispersível. Ao ser dis-
persa, a Celulose Microcris-
talina Coloidal forma um gel 
opaco com comportamento 
tixotrópico, estável em am-
pla faixa de pH e tempera-
tura, além de apresentar 
sinergia com outros hidro-
coloides. 

Para a utilização, o es-
tabilizante deve ser previa-
mente disperso em uma 
fase líquida, preferencial-
mente água ou leite, sen-
do assim ativado através 
da aplicação de forças de 

cisalhamento, formando uma rede tridimensional capaz de 
estabilizar diversos tipos de sistemas alimentícios. Os equipa-
mentos mais comumente utilizados são agitadores mecânicos e 
homogeneizadores. 

A Tabulose SC®, Celulose Microcristalina Coloidal fabricada 
pela Blanver no Brasil, pode ser utilizada nas mais variadas 
aplicações como, por exemplo, em: bebidas vegetais, proteicas 
e lácteas, creme de leite, leite de coco, recheio forneável, cre-
me para bater, sorvete e molho de salada. Quando aplicada a 
Tabulose SC® deve ser declarada como Celulose Microcristalina 
(INS 460i) e Carboximetilcelulose Sódica (INS 466).

Uma das principais aplicações da Tabulose SC® no Brasil 
é em creme de leite UHT, na qual para se obter um produto 
estável, com cremosidade e textura desejadas, há a necessidade 
da combinação de vários estabilizantes. Dentre eles, a Tabulose 
SC® é uma opção interessante, pois estabiliza através de rede 
tridimensional e não apenas por aumento de viscosidade, 
apresenta comportamento tixotrópico, isto é, sua viscosidade 
máxima é atingida em repouso. Dependendo do processo 
industrial, essa característica pode ser uma vantagem, pois 
com uma maior fluidez, o transporte em linha de produção 
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ADITIVOS & 
INGREDIENTES 
NA INDÚSTRIA 
DE BEBIDAS
O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de 
bebidas é bastante amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada 
uma coletânea de technical papers redigidos pelo departamento 
competente de algumas grandes empresas atuando neste ramo 
específi co. Alguns deles são mais técnicos, enquanto outros têm um 
discreto toque promocional. Aditivos & Ingredientes não interferiu 
no conteúdo nem na redação dos artigos, somente tentou dar 
uma apresentação gráfi ca mais amigável. O leitor poderá também 
observar que, fi éis aos nossos princípios, a publicação destas 
matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.
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como Celulose Microcristalina Coloidal (MCC Coloidal). 

O coprocessamento compreende a aplicação de energia 
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so é como se a CMC revestisse as partículas de MCC tornando a 
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tixotrópico, estável em am-
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tura, além de apresentar 
sinergia com outros hidro-
coloides. 
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tabilizante deve ser previa-
mente disperso em uma 
fase líquida, preferencial-
mente água ou leite, sen-
do assim ativado através 
da aplicação de forças de 

cisalhamento, formando uma rede tridimensional capaz de 
estabilizar diversos tipos de sistemas alimentícios. Os equipa-
mentos mais comumente utilizados são agitadores mecânicos e 
homogeneizadores. 

A Tabulose SC®, Celulose Microcristalina Coloidal fabricada 
pela Blanver no Brasil, pode ser utilizada nas mais variadas 
aplicações como, por exemplo, em: bebidas vegetais, proteicas 
e lácteas, creme de leite, leite de coco, recheio forneável, cre-
me para bater, sorvete e molho de salada. Quando aplicada a 
Tabulose SC® deve ser declarada como Celulose Microcristalina 
(INS 460i) e Carboximetilcelulose Sódica (INS 466).

Uma das principais aplicações da Tabulose SC® no Brasil 
é em creme de leite UHT, na qual para se obter um produto 
estável, com cremosidade e textura desejadas, há a necessidade 
da combinação de vários estabilizantes. Dentre eles, a Tabulose 
SC® é uma opção interessante, pois estabiliza através de rede 
tridimensional e não apenas por aumento de viscosidade, 
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industrial, essa característica pode ser uma vantagem, pois 
com uma maior fluidez, o transporte em linha de produção 



51

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

BEBIDAS

acaba sendo mais fácil, o processo térmico mais econômico 
e o produto irá adquirir viscosidade nas primeiras horas após 
o envase. A Tabulose SC® contribui para a estabilidade do 
creme de leite, evitando a separação do soro e possibilitando 
a redução de gordura, já que atua também imitando a textura 
proporcionada pela gordura.

Outra grande aplicação da Tabulose SC® no segmen-
to de alimentos é em bebidas, principalmente bebidas 
lácteas, em que a utilização do soro de leite e do cacau em 
pó tornam as bebidas mais críticas em relação à estabilidade 
e vida de prateleira. A Tabulose SC® age como suspensor 
de partículas, prevenindo a decantação do cacau e como 
estabilizante evitando a separação de soro na superfície. 
A Tabulose SC® não é afetada pelas altas temperaturas de 
esterilização como UHT ou autoclave. 

No desenvolvimento de formulações de molhos de salada 
e sorvetes, a Tabulose SC® além de agir como estabilizante, 

tem a capacidade de substituir gordura que pode ser bem 
aproveitada nessas aplicações pela consistência natural que 
proporciona ao produto final, garantindo um produto sem 
textura adesiva ou gelificada. 

Ainda em sorvetes, a Tabulose SC® favorece a forma-
ção de grandes quantidades de pequenos cristais de gelo, 
impactan do diretamente nos aspectos sensoriais do sorvete. 
Outro ponto positivo da Tabulose SC® é seu poder de prolon-
gar o tempo de derretimento do sorvete, um atributo muito 
importante devido à fragilidade existente na cadeia fria.

O leite de coco culinário é outro produto em que a 
Tabulose SC® tem vasta aplicação, assim como no creme de 
leite, sua função no leite de coco é estabilizar a emulsão 
para que não haja a separação da gordura. Por ser uma 
opção menos calórica e custosa o desenvolvimento de leite 
de coco com teor de gordura reduzido vem ganhando espaço 
no mercado, o que demanda um maior cuidado em relação 
aos estabilizantes.

Essas condições favorecem o mercado de hidrocoloides e 
a Tabulose SC® merece atenção, pois tem muito a contribuir 
como uma opção competitiva tanto tecnicamente como na 
composição de custos do produto final. 

 APLICANDO A TABULOSE SC® NAS 
NOVAS TENDÊNCIAS DE BEBIDAS

O mercado de bebidas prontas para consumo está em 
constantes mudanças, seja devido às novas exigências dos 
consumidores, novas legislações, novas tendências ou as 
questões de saúde e o aumento de casos relacionados as  
deficiências na digestão de alguns nutrientes. Essas variáveis 
tornam o mercado propício para o lançamento e desenvolvi-
mento de produtos inovadores. Oportunidades que podem 
criar uma competição saudável entre as indústrias e quem 
sai ganhando é o consumidor.

Atualmente, com o número crescente de pessoas into-
lerantes à lactose, vegetarianos, veganos e indivíduos que 
buscam novas alternativas de alimentação, a quantidade de 
produtos e bebidas não lácteas tem crescido e se tornado 
tendência ao longo dos anos. Nessa categoria estão às be-
bidas de fonte vegetal como: amêndoas, arroz, chia, soja, 
coco, entre outros.

O desenvolvimento desses tipos de bebida é um desafio, 
pois além da preocupação com a estabilidade e suspensão 
das partículas, há a preocupação sobre como explorar o 
conceito frente aos consumidores, pois na maioria das 
vezes, essas formulações apresentam naturalmente sabo-
res residuais característicos que nossa memória sensorial 
não reconhece. Em relação à vida de prateleira a Tabulose 
SC® pode ser uma solução para estabilização, utilizada em 
sinergia com alguns hidrocoloides, como por exemplo, a 
goma carragena ou goma gelana.

Muito conhecidas no mercado norte americano, as 
bebidas prontas para beber com alto teor de proteínas 
lácteas, como concentrados proteicos de soro e leite, estão 
ganhando espaço em outras regiões do mundo e a Celulose 

Microcristalina Coloidal vem sendo aplicada como um dos 
principais estabilizantes para este tipo de bebida. Para essa 
aplicação a Tabulose SC® tem a capacidade de minimizar 
a percepção da arenosidade proporcionada pelas proteínas 
assim como prevenir a separação de fases e a sedimentação, 
já que é um sistema aquoso sobrecarregado de proteínas. 
A Blanver atenta ao mercado, desde 2013 trabalha no de-
senvolvimento de formulações de bebidas proteicas. Essas 
formulações apresentam teores de proteína entre 4,5-10%, 
dentre elas, formulações contendo apenas proteínas lácteas 
e combinações de proteínas lácteas e proteína de soja.

É possível desenvolver diversos tipos de bebidas proteicas, 
há produtos que utilizam apenas proteínas lácteas, os que 
combinam proteínas lácteas com proteínas vegetais, mais co-
mumente a proteína isolada de soja. Atualmente estão sendo 
lançadas bebidas proteicas com 100% de proteínas vegetais, 
utilizando principalmente as proteínas de soja, arroz e er vilha. 
Essas bebidas com alto teor de proteínas são geralmente 
ingeridas por atletas e frequentadores de academia com a 
função de construção e recuperação dos músculos, antes ou 
após o treino, mas podem também serem consumidas como 
um snack entre as refeições por qualquer pessoa. Há formu-
lações com baixo teor de carboidratos e formulações com os 
ingredientes balanceados que podem substituir refeições. 
Essas formulações prontas para beber facilitam o consumo, 
já que não precisam ser preparadas.

Além do desenvolvimento de novos conceitos, outro fator 
importante e que influencia na tomada de decisão dos con-
sumidores é o apelo da indulgência, ou seja, causar o desejo 
sem culpa. Um dos grandes responsáveis por isso, além da 
identidade visual da embalagem, é o sabor, então explorar 
novos sabores ou combinação de sabores merece um cuidado 

especial, pois pode ser o diferencial na escolha do produto. 
Quando falamos de sabor, estamos falando de aroma, pois este 
tem um papel muito importante na padronização, caracteri-
zação e aceitação dos produtos. Entretanto, não devemos nos 
restringir apenas aos aromas, pois ao utilizar a fonte do sabor 
nos produtos, estamos agregando valor e muitas vezes algum 
benefício, além da indulgência, os consumidores buscam cada 
vez mais ingerir produtos que façam bem a saúde. 

Alguns dos sabores em alta no momento são: café, coco, 
amêndoas, frutas como berries e graviola, hibisco e mais 
recentemente pimentas e ervas. Esses sabores podem ser 
combinados entre eles ou com sabores mais clássicos como 
chocolate, caramelo e baunilha. Porém, quando falamos em 
inovação toda criatividade deve ser explorada, abrindo novos 
caminhos no desenvolvimento de produtos. 

A Blanver nos últimos anos está comprometida no desen-
volvimento de formulações de bebidas, além da nossa evidente 
preocupação com a estabilidade, em todas as formulações 
utilizamos nossa Tabulose SC® como estabilizante, nos preo-
cupamos também em apresentar produtos inovadores e que 
atendam as necessidades e atuais tendências de mercado. 

Blanver Farmoquímica Ltda.
Tel.: (11) 4144-9400

www.blanver.com.br
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acaba sendo mais fácil, o processo térmico mais econômico 
e o produto irá adquirir viscosidade nas primeiras horas após 
o envase. A Tabulose SC® contribui para a estabilidade do 
creme de leite, evitando a separação do soro e possibilitando 
a redução de gordura, já que atua também imitando a textura 
proporcionada pela gordura.

Outra grande aplicação da Tabulose SC® no segmen-
to de alimentos é em bebidas, principalmente bebidas 
lácteas, em que a utilização do soro de leite e do cacau em 
pó tornam as bebidas mais críticas em relação à estabilidade 
e vida de prateleira. A Tabulose SC® age como suspensor 
de partículas, prevenindo a decantação do cacau e como 
estabilizante evitando a separação de soro na superfície. 
A Tabulose SC® não é afetada pelas altas temperaturas de 
esterilização como UHT ou autoclave. 

No desenvolvimento de formulações de molhos de salada 
e sorvetes, a Tabulose SC® além de agir como estabilizante, 

tem a capacidade de substituir gordura que pode ser bem 
aproveitada nessas aplicações pela consistência natural que 
proporciona ao produto final, garantindo um produto sem 
textura adesiva ou gelificada. 

Ainda em sorvetes, a Tabulose SC® favorece a forma-
ção de grandes quantidades de pequenos cristais de gelo, 
impactan do diretamente nos aspectos sensoriais do sorvete. 
Outro ponto positivo da Tabulose SC® é seu poder de prolon-
gar o tempo de derretimento do sorvete, um atributo muito 
importante devido à fragilidade existente na cadeia fria.

O leite de coco culinário é outro produto em que a 
Tabulose SC® tem vasta aplicação, assim como no creme de 
leite, sua função no leite de coco é estabilizar a emulsão 
para que não haja a separação da gordura. Por ser uma 
opção menos calórica e custosa o desenvolvimento de leite 
de coco com teor de gordura reduzido vem ganhando espaço 
no mercado, o que demanda um maior cuidado em relação 
aos estabilizantes.

Essas condições favorecem o mercado de hidrocoloides e 
a Tabulose SC® merece atenção, pois tem muito a contribuir 
como uma opção competitiva tanto tecnicamente como na 
composição de custos do produto final. 

 APLICANDO A TABULOSE SC® NAS 
NOVAS TENDÊNCIAS DE BEBIDAS

O mercado de bebidas prontas para consumo está em 
constantes mudanças, seja devido às novas exigências dos 
consumidores, novas legislações, novas tendências ou as 
questões de saúde e o aumento de casos relacionados as  
deficiências na digestão de alguns nutrientes. Essas variáveis 
tornam o mercado propício para o lançamento e desenvolvi-
mento de produtos inovadores. Oportunidades que podem 
criar uma competição saudável entre as indústrias e quem 
sai ganhando é o consumidor.

Atualmente, com o número crescente de pessoas into-
lerantes à lactose, vegetarianos, veganos e indivíduos que 
buscam novas alternativas de alimentação, a quantidade de 
produtos e bebidas não lácteas tem crescido e se tornado 
tendência ao longo dos anos. Nessa categoria estão às be-
bidas de fonte vegetal como: amêndoas, arroz, chia, soja, 
coco, entre outros.

O desenvolvimento desses tipos de bebida é um desafio, 
pois além da preocupação com a estabilidade e suspensão 
das partículas, há a preocupação sobre como explorar o 
conceito frente aos consumidores, pois na maioria das 
vezes, essas formulações apresentam naturalmente sabo-
res residuais característicos que nossa memória sensorial 
não reconhece. Em relação à vida de prateleira a Tabulose 
SC® pode ser uma solução para estabilização, utilizada em 
sinergia com alguns hidrocoloides, como por exemplo, a 
goma carragena ou goma gelana.

Muito conhecidas no mercado norte americano, as 
bebidas prontas para beber com alto teor de proteínas 
lácteas, como concentrados proteicos de soro e leite, estão 
ganhando espaço em outras regiões do mundo e a Celulose 
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acaba sendo mais fácil, o processo térmico mais econômico 
e o produto irá adquirir viscosidade nas primeiras horas após 
o envase. A Tabulose SC® contribui para a estabilidade do 
creme de leite, evitando a separação do soro e possibilitando 
a redução de gordura, já que atua também imitando a textura 
proporcionada pela gordura.

Outra grande aplicação da Tabulose SC® no segmen-
to de alimentos é em bebidas, principalmente bebidas 
lácteas, em que a utilização do soro de leite e do cacau em 
pó tornam as bebidas mais críticas em relação à estabilidade 
e vida de prateleira. A Tabulose SC® age como suspensor 
de partículas, prevenindo a decantação do cacau e como 
estabilizante evitando a separação de soro na superfície. 
A Tabulose SC® não é afetada pelas altas temperaturas de 
esterilização como UHT ou autoclave. 

No desenvolvimento de formulações de molhos de salada 
e sorvetes, a Tabulose SC® além de agir como estabilizante, 

tem a capacidade de substituir gordura que pode ser bem 
aproveitada nessas aplicações pela consistência natural que 
proporciona ao produto final, garantindo um produto sem 
textura adesiva ou gelificada. 

Ainda em sorvetes, a Tabulose SC® favorece a forma-
ção de grandes quantidades de pequenos cristais de gelo, 
impactan do diretamente nos aspectos sensoriais do sorvete. 
Outro ponto positivo da Tabulose SC® é seu poder de prolon-
gar o tempo de derretimento do sorvete, um atributo muito 
importante devido à fragilidade existente na cadeia fria.

O leite de coco culinário é outro produto em que a 
Tabulose SC® tem vasta aplicação, assim como no creme de 
leite, sua função no leite de coco é estabilizar a emulsão 
para que não haja a separação da gordura. Por ser uma 
opção menos calórica e custosa o desenvolvimento de leite 
de coco com teor de gordura reduzido vem ganhando espaço 
no mercado, o que demanda um maior cuidado em relação 
aos estabilizantes.

Essas condições favorecem o mercado de hidrocoloides e 
a Tabulose SC® merece atenção, pois tem muito a contribuir 
como uma opção competitiva tanto tecnicamente como na 
composição de custos do produto final. 

 APLICANDO A TABULOSE SC® NAS 
NOVAS TENDÊNCIAS DE BEBIDAS

O mercado de bebidas prontas para consumo está em 
constantes mudanças, seja devido às novas exigências dos 
consumidores, novas legislações, novas tendências ou as 
questões de saúde e o aumento de casos relacionados as  
deficiências na digestão de alguns nutrientes. Essas variáveis 
tornam o mercado propício para o lançamento e desenvolvi-
mento de produtos inovadores. Oportunidades que podem 
criar uma competição saudável entre as indústrias e quem 
sai ganhando é o consumidor.

Atualmente, com o número crescente de pessoas into-
lerantes à lactose, vegetarianos, veganos e indivíduos que 
buscam novas alternativas de alimentação, a quantidade de 
produtos e bebidas não lácteas tem crescido e se tornado 
tendência ao longo dos anos. Nessa categoria estão às be-
bidas de fonte vegetal como: amêndoas, arroz, chia, soja, 
coco, entre outros.

O desenvolvimento desses tipos de bebida é um desafio, 
pois além da preocupação com a estabilidade e suspensão 
das partículas, há a preocupação sobre como explorar o 
conceito frente aos consumidores, pois na maioria das 
vezes, essas formulações apresentam naturalmente sabo-
res residuais característicos que nossa memória sensorial 
não reconhece. Em relação à vida de prateleira a Tabulose 
SC® pode ser uma solução para estabilização, utilizada em 
sinergia com alguns hidrocoloides, como por exemplo, a 
goma carragena ou goma gelana.

Muito conhecidas no mercado norte americano, as 
bebidas prontas para beber com alto teor de proteínas 
lácteas, como concentrados proteicos de soro e leite, estão 
ganhando espaço em outras regiões do mundo e a Celulose 

Microcristalina Coloidal vem sendo aplicada como um dos 
principais estabilizantes para este tipo de bebida. Para essa 
aplicação a Tabulose SC® tem a capacidade de minimizar 
a percepção da arenosidade proporcionada pelas proteínas 
assim como prevenir a separação de fases e a sedimentação, 
já que é um sistema aquoso sobrecarregado de proteínas. 
A Blanver atenta ao mercado, desde 2013 trabalha no de-
senvolvimento de formulações de bebidas proteicas. Essas 
formulações apresentam teores de proteína entre 4,5-10%, 
dentre elas, formulações contendo apenas proteínas lácteas 
e combinações de proteínas lácteas e proteína de soja.

É possível desenvolver diversos tipos de bebidas proteicas, 
há produtos que utilizam apenas proteínas lácteas, os que 
combinam proteínas lácteas com proteínas vegetais, mais co-
mumente a proteína isolada de soja. Atualmente estão sendo 
lançadas bebidas proteicas com 100% de proteínas vegetais, 
utilizando principalmente as proteínas de soja, arroz e er vilha. 
Essas bebidas com alto teor de proteínas são geralmente 
ingeridas por atletas e frequentadores de academia com a 
função de construção e recuperação dos músculos, antes ou 
após o treino, mas podem também serem consumidas como 
um snack entre as refeições por qualquer pessoa. Há formu-
lações com baixo teor de carboidratos e formulações com os 
ingredientes balanceados que podem substituir refeições. 
Essas formulações prontas para beber facilitam o consumo, 
já que não precisam ser preparadas.

Além do desenvolvimento de novos conceitos, outro fator 
importante e que influencia na tomada de decisão dos con-
sumidores é o apelo da indulgência, ou seja, causar o desejo 
sem culpa. Um dos grandes responsáveis por isso, além da 
identidade visual da embalagem, é o sabor, então explorar 
novos sabores ou combinação de sabores merece um cuidado 

especial, pois pode ser o diferencial na escolha do produto. 
Quando falamos de sabor, estamos falando de aroma, pois este 
tem um papel muito importante na padronização, caracteri-
zação e aceitação dos produtos. Entretanto, não devemos nos 
restringir apenas aos aromas, pois ao utilizar a fonte do sabor 
nos produtos, estamos agregando valor e muitas vezes algum 
benefício, além da indulgência, os consumidores buscam cada 
vez mais ingerir produtos que façam bem a saúde. 

Alguns dos sabores em alta no momento são: café, coco, 
amêndoas, frutas como berries e graviola, hibisco e mais 
recentemente pimentas e ervas. Esses sabores podem ser 
combinados entre eles ou com sabores mais clássicos como 
chocolate, caramelo e baunilha. Porém, quando falamos em 
inovação toda criatividade deve ser explorada, abrindo novos 
caminhos no desenvolvimento de produtos. 

A Blanver nos últimos anos está comprometida no desen-
volvimento de formulações de bebidas, além da nossa evidente 
preocupação com a estabilidade, em todas as formulações 
utilizamos nossa Tabulose SC® como estabilizante, nos preo-
cupamos também em apresentar produtos inovadores e que 
atendam as necessidades e atuais tendências de mercado. 

Blanver Farmoquímica Ltda.
Tel.: (11) 4144-9400

www.blanver.com.br
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NUTRIENTES PARA DIFERENTES FASES 
DA VIDA

A preferência por alimentos fortificados tem se tornado 
constante entre consumidores de todo o mundo, já que a 
carência de micronutrientes essenciais é prevalente entre 
as populações, independente de classe social, sexo e idade. 
Assim, além de ser uma excelente oportunidade de negócio, o 
fornecimento de produtos fortificados auxilia o consumidor a 
atingir as recomendações diárias de nutrientes, representan-
do um benefício de saúde pública e responsabilidade social 
corporativa. 

Estudos realizados na América Latina, Europa e Estados 
Unidos sugerem que os principais grupos de risco são os 
mesmo em todas as regiões do mundo: 
• Crianças e adolescentes em idade escolar: ocorre ina-

dequação na ingestão de vitaminas A, C, D, E, folato, além 
de cálcio, ferro, potássio, magnésio, fósforo, zinco, cobre 
e selênio. As causas variam entre dietas não balanceadas, 
estirão de crescimento, exclusão de itens na alimentação 
(como leite e carne) e dietas para perda de peso. 

• Idosos: alterações fisiológicas, incluindo menor síntese de 
vitaminas, uso de medicamentos e a redução no consumo 
de alimentos coloca essa população em risco para defi-
ciência de vitaminas A, E, D, C, B3, B12, folato, riboflavina 
e tiamina. Dentre os minerais, ocorre carência de potássio, 
cálcio, ferro, magnésio e zinco. 

• Mulheres em idade fértil: existe risco constante para defi-
ciência de ferro, além da baixa ingestão de folato (funda-

mental para prevenir defeitos no tubo neural), de vitamina 
D, potássio, cálcio e ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs).

• Gestantes: a fase exige alta demanda de nutrientes. Estu-
dos mostram que mesmo mulheres de classes média e alta 
com acompanhamento pré-natal enfrentam deficiência 
de uma série de nutrientes, que pode colocar em risco o 
desenvolvimento saudável do bebê. 

ENERGIA PARA O CORPO E MENTE
O excesso de compromissos profissionais e atividades pes-

soais, inerentes ao estilo de vida moderno, podem gerar uma 
série de desequilíbrios, que variam desde o cansaço mental até 
a falta de energia e de concentração, que são queixas comuns 
entre a população. 

Um estudo randomizado e controlado, que utilizou altas 
doses de vitaminas do complexo B em homens saudáveis, 
mostrou aumento de energia durante testes de cognição e de-
sempenho físico. Além disso, pesquisas associam a ingestão de 
zinco com melhora da cognição em indivíduos de meia idade. 
O magnésio auxilia a transmissão de impulsos nervosos e a 
habilidade dos neurônios em estabelecerem novas conexões, 
contribuindo para a função cognitiva normal. Alguns estudos 
preliminares mostram que o aumento dos níveis de magnésio 
no cérebro pode melhorar o aprendizado e a memória. 

A coenzima Q10 é responsável por ativar aproximada-
mente 95% da energia total que o corpo precisa para realizar 
suas funções. Isso significa que ela é necessária tanto para 
a realização de atividade física como para o desempenho 
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ESTRATÉGIAS EM 
SAÚDE E BEM ESTAR 
PARA IMPULSIONAR 

O SETOR DE BEBIDAS
Os institutos de pesquisa apontam que as categorias de produ-

tos com foco em saúde e bem-estar (Health and Wellness - 
HW) continuarão a enfrentar forte crescimento nos próximos 
anos, já que os consumidores estão cada vez mais conscientes 
sobre os aspectos relacionados com a manutenção da saúde. 

De acordo com o Euromonitor International, o mercado 
HW é composto por alimentos e bebidas classificados como: 
orgânicos, fortificados/ funcionais,  “better for you” (“melhor 
para você”), “naturalmente saudáveis” (naturally healthy), e 
produtos para intolerância alimentar.

Nesse grupo, a produção orgânica ainda é vista como um 

nicho de mercado em países da América Latina, pois as vendas 
permanecem inexpressivas quando comparadas a outras cate-
gorias, incluindo as de alimentos fortificados/funcionais, que 
são vistas como áreas potenciais de investimento, especialmente 
para produtos lácteos e bebidas. 

Segundo dados do GNPD Mintel, só na América Latina, são 
introduzidos mais de 2.800 novos produtos HW anualmente, 
incluir o setor de bebidas. Ao analisar especificamente a 
categoria de produtos fortificados/ funcionais na América 
Latina, observa-se que eles compõem cerca de 40% do total 
de lançamentos HW. 
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NUTRIENTES PARA DIFERENTES FASES 
DA VIDA

A preferência por alimentos fortificados tem se tornado 
constante entre consumidores de todo o mundo, já que a 
carência de micronutrientes essenciais é prevalente entre 
as populações, independente de classe social, sexo e idade. 
Assim, além de ser uma excelente oportunidade de negócio, o 
fornecimento de produtos fortificados auxilia o consumidor a 
atingir as recomendações diárias de nutrientes, representan-
do um benefício de saúde pública e responsabilidade social 
corporativa. 

Estudos realizados na América Latina, Europa e Estados 
Unidos sugerem que os principais grupos de risco são os 
mesmo em todas as regiões do mundo: 
• Crianças e adolescentes em idade escolar: ocorre ina-

dequação na ingestão de vitaminas A, C, D, E, folato, além 
de cálcio, ferro, potássio, magnésio, fósforo, zinco, cobre 
e selênio. As causas variam entre dietas não balanceadas, 
estirão de crescimento, exclusão de itens na alimentação 
(como leite e carne) e dietas para perda de peso. 

• Idosos: alterações fisiológicas, incluindo menor síntese de 
vitaminas, uso de medicamentos e a redução no consumo 
de alimentos coloca essa população em risco para defi-
ciência de vitaminas A, E, D, C, B3, B12, folato, riboflavina 
e tiamina. Dentre os minerais, ocorre carência de potássio, 
cálcio, ferro, magnésio e zinco. 

• Mulheres em idade fértil: existe risco constante para defi-
ciência de ferro, além da baixa ingestão de folato (funda-

mental para prevenir defeitos no tubo neural), de vitamina 
D, potássio, cálcio e ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs).

• Gestantes: a fase exige alta demanda de nutrientes. Estu-
dos mostram que mesmo mulheres de classes média e alta 
com acompanhamento pré-natal enfrentam deficiência 
de uma série de nutrientes, que pode colocar em risco o 
desenvolvimento saudável do bebê. 

ENERGIA PARA O CORPO E MENTE
O excesso de compromissos profissionais e atividades pes-

soais, inerentes ao estilo de vida moderno, podem gerar uma 
série de desequilíbrios, que variam desde o cansaço mental até 
a falta de energia e de concentração, que são queixas comuns 
entre a população. 

Um estudo randomizado e controlado, que utilizou altas 
doses de vitaminas do complexo B em homens saudáveis, 
mostrou aumento de energia durante testes de cognição e de-
sempenho físico. Além disso, pesquisas associam a ingestão de 
zinco com melhora da cognição em indivíduos de meia idade. 
O magnésio auxilia a transmissão de impulsos nervosos e a 
habilidade dos neurônios em estabelecerem novas conexões, 
contribuindo para a função cognitiva normal. Alguns estudos 
preliminares mostram que o aumento dos níveis de magnésio 
no cérebro pode melhorar o aprendizado e a memória. 

A coenzima Q10 é responsável por ativar aproximada-
mente 95% da energia total que o corpo precisa para realizar 
suas funções. Isso significa que ela é necessária tanto para 
a realização de atividade física como para o desempenho 
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cerebral. A coenzima Q10 atua também como um potente 
antioxidante, sendo que a manutenção de níveis adequados 
no organismo está associada com menor risco para doenças 
neurodegenerativas. 

O ácido docosahexaenóico (DHA), um ácido graxo ômega-
3, chama a atenção dos pesquisadores devido a sua essen-
cialidade na estrutura cerebral. O DHA representa cerca de 
97% dos ácidos graxos presentes no cérebro, sendo que baixos 
níveis dessa substância no sangue estão associados a declínio 
cognitivo em idades mais avançadas. 

Estudos observacionais, conduzidos em grandes popula-
ções, indicam ainda que o alto consumo de peixes oceânicos 
de águas profundas e geladas (alimentos fontes de DHA) pode 
estar associado com a diminuição do risco de Alzheimer. 
Nesse sentido, a fortificação de alimentos com ômega-3 pode 
contribuir para a ingestão desse nutriente quando ocorre o 
baixo consumo de peixes. MEG-3 é a opção de ômega-3 (EPA/

DHA) do mercado sem odor e sem sabor.  
Apesar dos peixes serem considerados fontes de DHA, na 

verdade são as algas presentes na alimentação desses animais 
que são responsáveis pela produção do nutriente. Assim, é 
possível utilizar o life’sDHA™, uma fonte vegetariana de DHA 
ômega-3, extraído diretamente das algas, resultando em um 
produto sustentável e de alta qualidade. 

DESEMPENHO ESPORTIVO 
Os exercícios ativam o complexo sistema fisiológico para 

obter energia e promover as contrações musculares na inten-
sidade certa e no momento certo. Por isso, os cuidados com 
a alimentação são imprescindíveis para o bom desempenho, 
já que os nutrientes atuam na manutenção dos níveis de gli-
cose, estoques de glicogênio, preservação dos aminoácidos e 
recuperação muscular.

Produtos para serem consumidos antes e durante o exercí-
cio devem ser fontes de carboidratos e de proteínas. Estudos 
mostram que a combinação desses dois nutrientes estimula o 
aumento da força e de uma composição corporal mais magra. 
Além disso, a ingestão de aminoácidos essenciais ou de proteí-
na (de forma isolada) também aumenta a síntese muscular.

Da mesma forma, a ingestão simultânea de carboidratos 
e proteínas logo após o término do exercício promove, de 
maneira muito eficaz, a síntese muscular e reserva de glico-
gênio, facilitando a recuperação. Os aminoácidos ingeridos 
nesse período são aproveitados de maneira mais eficiente 
pelas células musculares. 

PeptoPro® é um produto único e inovador, derivado da 
proteína do leite  (caseína) pré-digerida. Possui sabor neutro 
resultante da ação de uma enzima patenteada que reduz o 
sabor amargo típico ao mesmo tempo em que gera alto teor 
de dipeptídeos e tripeptídeos que são rapidamente absorvidos 

pela corrente sanguínea para preser-
var a musculatura. 

BELEZA DE DENTRO 
PARA FORA

Pesquisas científicas sustentam o 
papel fundamental da boa nutrição na 
manutenção de pele, cabelo e unhas 
saudáveis. As análises de mercado 
identificam o segmento de “beleza 
de dentro para fora” como uma das 
maiores forças que impulsionam o 
setor de suplementos nutricionais. 
Com relação aos alimentos e bebidas, 
a expectativa é que os lançamentos 
com este posicionamento estejam 
presentes na relação das 10 maiores 
tendências para os próximos anos.

A vitamina E é o antioxidante li-
possolúvel mais importante presente 
nas membranas celulares, incluindo 
as células da pele. A vitamina C auxilia 
a manutenção da atividade antioxi-
dante da vitamina E. A presença de 
selênio em algumas enzimas ajuda a 
pele a fortalecer suas defesas contra 
o estresse oxidativo e danos causados 
pelo sol. 

Outros componentes antioxidan-
tes que podem agir na regeneração e 
proteção da pele são: EGCG (principal 
catequina do chá verde), hidroxitiro-
sol (flavonoide bioativo extraído das 
azeitonas) e resveratrol (polifenol 
encontrado nas uvas).

Os carotenoides são pigmentos 
naturais cujas fontes principais são 
as frutas, verduras e legumes. Essas 
substâncias são reconhecidas por 

oferecer proteção contra os prejuízos causados pela exposição 
da pele ao sol.

APRIMORANDO A VISÃO
Estatísticas internacionais mostram que em 2009, 314 

milhões de pessoas em todo o mundo tinham a visão prejudi-
cada, sendo que, destas, 45 milhões estavam cegas. Além disso, 
mais de 20 milhões de pessoas são severamente afetadas por 
catarata ou degeneração macular relacionada à idade (DMRI). 

Existe consenso que a qualidade da visão sofre declínio 
com o avanço da idade, entretanto, a velocidade e a inten-
sidade desse processo são influenciadas pelo estilo de vida, 
incluindo o consumo de uma alimentação equilibrada. 

Dados consistentes da literatura sugerem que a ingestão 
diária de nutrientes antioxidantes (como os carotenoides 
luteína e zeaxantina) e ácidos graxos essenciais (como o 
ômega-3) pode reduzir o risco ou a velocidade de progressão 
de determinadas doenças crônicas, incluindo catarata e DMRI. 

Por meio de sua ampla carteira de nutrientes e da Forti-
tech® Pré-Misturas, a DSM pode ajudá-lo a chegar mais rapi-
damente ao mercado de nutrição e saúde com produtos que 
satisfaçam as necessidades e expectativa dos consumidores 
no mercado de bebidas. 

DSM - BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER 
LIVING™ 

 A Royal DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, 
com atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. Ao 
associar suas competências sem igual em Life Sciences e Mate-
rials Sciences, a DSM gera prosperidade, progresso ambiental 
e avanços sociais para criar valor sustentável para todos os 
envolvidos simultaneamente. A DSM oferece soluções inova-
doras que alimentam, protegem e melhoram o desempenho 
em mercados mundiais como alimentos e suplementos dieté-
ticos, cuidados pessoais, rações, dispositivos médicos, peças 
automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, 
proteção da vida, energia alternativa e materiais biológicos. 
A DSM e suas empresas associadas têm faturamento líquido 
anual de cerca de 10 bilhões de euros, com aproximadamente 
25.000 funcionários. As ações da empresa são negociadas na 
Euronext Amsterdã. 

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Tel.: (11) 3760-6300

www.dsm.com/latam
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cerebral. A coenzima Q10 atua também como um potente 
antioxidante, sendo que a manutenção de níveis adequados 
no organismo está associada com menor risco para doenças 
neurodegenerativas. 

O ácido docosahexaenóico (DHA), um ácido graxo ômega-
3, chama a atenção dos pesquisadores devido a sua essen-
cialidade na estrutura cerebral. O DHA representa cerca de 
97% dos ácidos graxos presentes no cérebro, sendo que baixos 
níveis dessa substância no sangue estão associados a declínio 
cognitivo em idades mais avançadas. 

Estudos observacionais, conduzidos em grandes popula-
ções, indicam ainda que o alto consumo de peixes oceânicos 
de águas profundas e geladas (alimentos fontes de DHA) pode 
estar associado com a diminuição do risco de Alzheimer. 
Nesse sentido, a fortificação de alimentos com ômega-3 pode 
contribuir para a ingestão desse nutriente quando ocorre o 
baixo consumo de peixes. MEG-3 é a opção de ômega-3 (EPA/

DHA) do mercado sem odor e sem sabor.  
Apesar dos peixes serem considerados fontes de DHA, na 

verdade são as algas presentes na alimentação desses animais 
que são responsáveis pela produção do nutriente. Assim, é 
possível utilizar o life’sDHA™, uma fonte vegetariana de DHA 
ômega-3, extraído diretamente das algas, resultando em um 
produto sustentável e de alta qualidade. 

DESEMPENHO ESPORTIVO 
Os exercícios ativam o complexo sistema fisiológico para 

obter energia e promover as contrações musculares na inten-
sidade certa e no momento certo. Por isso, os cuidados com 
a alimentação são imprescindíveis para o bom desempenho, 
já que os nutrientes atuam na manutenção dos níveis de gli-
cose, estoques de glicogênio, preservação dos aminoácidos e 
recuperação muscular.
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cerebral. A coenzima Q10 atua também como um potente 
antioxidante, sendo que a manutenção de níveis adequados 
no organismo está associada com menor risco para doenças 
neurodegenerativas. 

O ácido docosahexaenóico (DHA), um ácido graxo ômega-
3, chama a atenção dos pesquisadores devido a sua essen-
cialidade na estrutura cerebral. O DHA representa cerca de 
97% dos ácidos graxos presentes no cérebro, sendo que baixos 
níveis dessa substância no sangue estão associados a declínio 
cognitivo em idades mais avançadas. 

Estudos observacionais, conduzidos em grandes popula-
ções, indicam ainda que o alto consumo de peixes oceânicos 
de águas profundas e geladas (alimentos fontes de DHA) pode 
estar associado com a diminuição do risco de Alzheimer. 
Nesse sentido, a fortificação de alimentos com ômega-3 pode 
contribuir para a ingestão desse nutriente quando ocorre o 
baixo consumo de peixes. MEG-3 é a opção de ômega-3 (EPA/

DHA) do mercado sem odor e sem sabor.  
Apesar dos peixes serem considerados fontes de DHA, na 

verdade são as algas presentes na alimentação desses animais 
que são responsáveis pela produção do nutriente. Assim, é 
possível utilizar o life’sDHA™, uma fonte vegetariana de DHA 
ômega-3, extraído diretamente das algas, resultando em um 
produto sustentável e de alta qualidade. 

DESEMPENHO ESPORTIVO 
Os exercícios ativam o complexo sistema fisiológico para 

obter energia e promover as contrações musculares na inten-
sidade certa e no momento certo. Por isso, os cuidados com 
a alimentação são imprescindíveis para o bom desempenho, 
já que os nutrientes atuam na manutenção dos níveis de gli-
cose, estoques de glicogênio, preservação dos aminoácidos e 
recuperação muscular.

Produtos para serem consumidos antes e durante o exercí-
cio devem ser fontes de carboidratos e de proteínas. Estudos 
mostram que a combinação desses dois nutrientes estimula o 
aumento da força e de uma composição corporal mais magra. 
Além disso, a ingestão de aminoácidos essenciais ou de proteí-
na (de forma isolada) também aumenta a síntese muscular.

Da mesma forma, a ingestão simultânea de carboidratos 
e proteínas logo após o término do exercício promove, de 
maneira muito eficaz, a síntese muscular e reserva de glico-
gênio, facilitando a recuperação. Os aminoácidos ingeridos 
nesse período são aproveitados de maneira mais eficiente 
pelas células musculares. 

PeptoPro® é um produto único e inovador, derivado da 
proteína do leite  (caseína) pré-digerida. Possui sabor neutro 
resultante da ação de uma enzima patenteada que reduz o 
sabor amargo típico ao mesmo tempo em que gera alto teor 
de dipeptídeos e tripeptídeos que são rapidamente absorvidos 

pela corrente sanguínea para preser-
var a musculatura. 

BELEZA DE DENTRO 
PARA FORA

Pesquisas científicas sustentam o 
papel fundamental da boa nutrição na 
manutenção de pele, cabelo e unhas 
saudáveis. As análises de mercado 
identificam o segmento de “beleza 
de dentro para fora” como uma das 
maiores forças que impulsionam o 
setor de suplementos nutricionais. 
Com relação aos alimentos e bebidas, 
a expectativa é que os lançamentos 
com este posicionamento estejam 
presentes na relação das 10 maiores 
tendências para os próximos anos.

A vitamina E é o antioxidante li-
possolúvel mais importante presente 
nas membranas celulares, incluindo 
as células da pele. A vitamina C auxilia 
a manutenção da atividade antioxi-
dante da vitamina E. A presença de 
selênio em algumas enzimas ajuda a 
pele a fortalecer suas defesas contra 
o estresse oxidativo e danos causados 
pelo sol. 

Outros componentes antioxidan-
tes que podem agir na regeneração e 
proteção da pele são: EGCG (principal 
catequina do chá verde), hidroxitiro-
sol (flavonoide bioativo extraído das 
azeitonas) e resveratrol (polifenol 
encontrado nas uvas).

Os carotenoides são pigmentos 
naturais cujas fontes principais são 
as frutas, verduras e legumes. Essas 
substâncias são reconhecidas por 

oferecer proteção contra os prejuízos causados pela exposição 
da pele ao sol.

APRIMORANDO A VISÃO
Estatísticas internacionais mostram que em 2009, 314 

milhões de pessoas em todo o mundo tinham a visão prejudi-
cada, sendo que, destas, 45 milhões estavam cegas. Além disso, 
mais de 20 milhões de pessoas são severamente afetadas por 
catarata ou degeneração macular relacionada à idade (DMRI). 

Existe consenso que a qualidade da visão sofre declínio 
com o avanço da idade, entretanto, a velocidade e a inten-
sidade desse processo são influenciadas pelo estilo de vida, 
incluindo o consumo de uma alimentação equilibrada. 

Dados consistentes da literatura sugerem que a ingestão 
diária de nutrientes antioxidantes (como os carotenoides 
luteína e zeaxantina) e ácidos graxos essenciais (como o 
ômega-3) pode reduzir o risco ou a velocidade de progressão 
de determinadas doenças crônicas, incluindo catarata e DMRI. 

Por meio de sua ampla carteira de nutrientes e da Forti-
tech® Pré-Misturas, a DSM pode ajudá-lo a chegar mais rapi-
damente ao mercado de nutrição e saúde com produtos que 
satisfaçam as necessidades e expectativa dos consumidores 
no mercado de bebidas. 

DSM - BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER 
LIVING™ 

 A Royal DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, 
com atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. Ao 
associar suas competências sem igual em Life Sciences e Mate-
rials Sciences, a DSM gera prosperidade, progresso ambiental 
e avanços sociais para criar valor sustentável para todos os 
envolvidos simultaneamente. A DSM oferece soluções inova-
doras que alimentam, protegem e melhoram o desempenho 
em mercados mundiais como alimentos e suplementos dieté-
ticos, cuidados pessoais, rações, dispositivos médicos, peças 
automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, 
proteção da vida, energia alternativa e materiais biológicos. 
A DSM e suas empresas associadas têm faturamento líquido 
anual de cerca de 10 bilhões de euros, com aproximadamente 
25.000 funcionários. As ações da empresa são negociadas na 
Euronext Amsterdã. 

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Tel.: (11) 3760-6300

www.dsm.com/latam
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INGREDIENTE FUNCIONAL 

• Proteína facilmente digestível.
• Excelente biodisponibilidade. 
• Beneficia a beleza da pele, auxiliando a hidratação da pele, 

diminuindo o surgimento e os impactos das rugas e linhas 
de expressão.

• Auxilia no controle de peso.
• Beneficia a saúde dos ossos e articulações: aumentando 

a densidade e for-
ça óssea; diminuin-
do a dor e rigidez 
articular. 
• Beneficia a mo-
bilidade dos atletas, 
auxiliando na regene-
ração muscular.

Atualmente, esti-
ma-se que o aumento 
e a manutenção da 
massa muscular são 
importantes para to-
dos os indivíduos para 
ajudar a prevenir do-
enças como a osteo-
porose e sarcopenia. 

COMPROMISSO COM A QUALIDADE 
• Certificado Halal e Kosher.

ENRIQUEÇA SEU PRODUTO COM 
GELCOPEP® 

Ideal para bebidas funcionais, GelcoPEP® oferece uma 
variedade de propriedades nutricionais não encontradas em 
outras fontes de proteínas. É solúvel, possui sabor e odor 
neutros e estabilidade ao calor. Ingrediente ideal para os fa-
bricantes de bebidas inovadoras com benefícios para a beleza 
da pele, saúde das articulações e ossos.

Pode ser utilizado em 
diversas aplicações, en-
tre elas destacamos os 
sucos, chás e bebidas 
para esportistas. 
Permite ser 
aplicado em 
formulações, 
sem alterar as 
características 
finais do produto. 

Também é perfeitamente 
adequado para fórmulas de produtos clean label. 

Gelco Gelatinas do Brasil
Tel.: (19) 3852-8140

www.gelcobrasil.com.br
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UTILIZAÇÃO 
DO COLÁGENO 

HIDROLISADO EM 
BEBIDAS FUNCIONAIS
A busca por uma qualidade de vida melhor, aumentou a 

prática de hábitos alimentares saudáveis, a preocupação 
com a estética e a necessidade de prevenir o surgimento 
precoce de doenças degenerativas. 

“O crescente conhecimento sobre os benefícios nutricio-
nais e para a saúde das proteínas estimulou o interesse em 
alimentos com alto teor proteico, e contribuiu para o mer-
cado de alimentos e bebidas enriquecidos com proteínas”, 
comenta a Ana Elisa Selingardi, especialista técnica da Gelco 
Gelatinas do Brasil.

Essa tendência, fez com que o consumidor escolha produ-
tos mais seguros, práticos, inovadores e saudáveis. 

Conforme o consumo por esses produtos crescem, viven-
ciamos a necessidade de uma demanda produtiva, com alta 
qualidade e segurança. 

GELCOPEP® - INGREDIENTE VERSÁTIL 
PARA SUA BEBIDA

Quando falamos em colágeno GelcoPEP®, nos referimos a 
uma proteína modificada enzimaticamente com o objetivo de 
hidrolisar as cadeias peptídicas.  

GelcoPEP® é solúvel à frio, não possui capacidade de 
formar gel e ainda possui baixa viscosidade, o que permite a 
sua utilização para enriquecer as bebidas com uma carga extra 
de proteína, sem modificar suas características originais. Além 
disso, possui alta concentração de aminoácidos e digestibilidade. 

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 
• Ingrediente 100% natural.
• Fonte rica de proteína e aminoácidos.
• Solúvel a frio. 
• Baixa viscosidade. 
• Ótima solubilidade. 
• Odor e sabor neutros. 
• Resistente ao calor. 
• Sinergia com outros ingredientes: proteínas, vitaminas, 

minerais.
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INGREDIENTE FUNCIONAL 

• Proteína facilmente digestível.
• Excelente biodisponibilidade. 
• Beneficia a beleza da pele, auxiliando a hidratação da pele, 

diminuindo o surgimento e os impactos das rugas e linhas 
de expressão.

• Auxilia no controle de peso.
• Beneficia a saúde dos ossos e articulações: aumentando 

a densidade e for-
ça óssea; diminuin-
do a dor e rigidez 
articular. 
• Beneficia a mo-
bilidade dos atletas, 
auxiliando na regene-
ração muscular.

Atualmente, esti-
ma-se que o aumento 
e a manutenção da 
massa muscular são 
importantes para to-
dos os indivíduos para 
ajudar a prevenir do-
enças como a osteo-
porose e sarcopenia. 

COMPROMISSO COM A QUALIDADE 
• Certificado Halal e Kosher.

ENRIQUEÇA SEU PRODUTO COM 
GELCOPEP® 

Ideal para bebidas funcionais, GelcoPEP® oferece uma 
variedade de propriedades nutricionais não encontradas em 
outras fontes de proteínas. É solúvel, possui sabor e odor 
neutros e estabilidade ao calor. Ingrediente ideal para os fa-
bricantes de bebidas inovadoras com benefícios para a beleza 
da pele, saúde das articulações e ossos.

Pode ser utilizado em 
diversas aplicações, en-
tre elas destacamos os 
sucos, chás e bebidas 
para esportistas. 
Permite ser 
aplicado em 
formulações, 
sem alterar as 
características 
finais do produto. 

Também é perfeitamente 
adequado para fórmulas de produtos clean label. 

Gelco Gelatinas do Brasil
Tel.: (19) 3852-8140

www.gelcobrasil.com.br
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BEBIDAS PARA A 
BELEZA DE DENTRO 

PARA FORA

Recentes estudos comprovam que o consumo regular 
de peptídeos de colágeno tem ação na melhoria da 

beleza da pele. Estes estudos foram publicados em um 
artigo científico no Journal of Cosmetic Dermatology, 
onde pesquisadores investigaram o efeito da ingestão de 
peptídeos de colágeno na hidratação da pele e na rede 
de colágeno da derme. Sabe-se que a perda de umidade 
da pele e a aceleração da fragmentação do colágeno da 
derme são duas importantes causas do 

envelhecimento cutâneo.
De acordo com o artigo científico, os peptídeos de 

colágeno são usados como ingredientes bioativos em pro-
dutos nutricosméticos, cujo mercado global está em pleno 
crescimento. O sucesso destes produtos é orientado pela 
tendência beauty-from-within, traduzida como beleza de 
dentro para fora e também pela preferência dos consumi-
dores por suplementos nutricionais orais para manutenção 

da aparência.
“Consumidores buscam produtos inova-

dores que possam entregar conveniência 
na forma de bebidas, alimentos e su-
plementos, mas também benefícios 
antienvelhecimento”, de acordo com 
Mai Nygaard, Diretora Global de 
Peptan®, Rousselot.

PROTOCOLO DOS 
ESTUDOS REALIZADOS 
PELA ROUSSELOT COM 
PEPTAN®

Pesquisadores realizaram dois estu-
dos clínicos placebo-controlados para 
avaliar o efeito do consumo oral diário 
de peptídeos de colágeno na hidratação 
da pele pelo método de corneometria, 
na densidade de colágeno da derme pelo 
método de ultrassom de alta resolução   
e na fragmentação do colágeno da pele 
usando microscopia confocal.

Um experimento ex-vivo também foi 
realizado, onde explants de pele humana 
foram usados para estudar componentes 

da matriz extracelular na presença de peptí-
deos de colágeno.
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INOVAÇÕES EM 
ADOÇANTES PARA 

BEBIDAS
Os consumidores buscam vez mais a ingestão de bebidas 

com teor reduzido de açúcar, baixo aporte de calorias, e 
sem adição de edulcorantes artificiais.

Com a linha de edulcorantes Enliten® da Ingredion, agora 
é possível desenvolver bebidas reduzidas de açúcar com ótimo 
sabor e de origem natural. 

A expertise da Ingredion no desenvolvimento de formu-
lações de bebidas com a linha Enliten® permitirá um rápido 
desenvolvimento deste tipo de bebida.

A linha Enliten® de edulcorantes a base de estevia possui 
uma ampla gama de especificações em termos de Reb-A (50% 
até 95%) possibilitando o desenvolvimento de soluções para 
bebidas de baixa, ou teor reduzido de calorias com excelente 
sabor e ainda com custo competitivo.

A Ingredion possui também em seu portfólio alguns 
adoçantes nutritivos que quando aplicados na formulação de 
bebidas buscando a substituição parcial da sacarose podem 
reduzir o seu teor calórico, contribuindo ainda com a recu-
peração do corpo perdido com a redução do teor de açúcar. 

Dentre estes adoçantes nutritivos podemos citar os hidro-
lisados de amido, como os xaropes com alto teor de frutose, 
que possuem poder de adoçamento superior ao da sacarose, 

e que quando aplicados em bebidas juntamente com outros 
adoçantes nutritivos ou intensivos podem reduzir o aporte 
calórico da bebida. 

Outra solução para a linha de bebidas de baixa caloria 
seria a utilização de um poliol, como xarope de maltitol, que 
também é um adoçante nutritivo existente no portfólio da In-
gredion.  Os polióis são obtidos pela hidrogenação de açúcares 
simples ou xaropes (oligo e polissacarídeos).  Devido ao seu 
baixo valor calórico (2,4kcal/g), e da propriedade de conferir 
dulçor são excelentes soluções para aplicação em bebidas de 

baixa caloria e reduzido em calorias.  Em geral 
os poli óis possuem baixo índice glicêmico, sendo 
adequados para diabéticos, não causam cáries, 
e também são estáveis a diversas condições de 
processamento. 

Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda.
Tel.: (11) 5070-7835

www.ingredion.com.br
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BEBIDAS PARA A 
BELEZA DE DENTRO 

PARA FORA

Recentes estudos comprovam que o consumo regular 
de peptídeos de colágeno tem ação na melhoria da 

beleza da pele. Estes estudos foram publicados em um 
artigo científico no Journal of Cosmetic Dermatology, 
onde pesquisadores investigaram o efeito da ingestão de 
peptídeos de colágeno na hidratação da pele e na rede 
de colágeno da derme. Sabe-se que a perda de umidade 
da pele e a aceleração da fragmentação do colágeno da 
derme são duas importantes causas do 

envelhecimento cutâneo.
De acordo com o artigo científico, os peptídeos de 

colágeno são usados como ingredientes bioativos em pro-
dutos nutricosméticos, cujo mercado global está em pleno 
crescimento. O sucesso destes produtos é orientado pela 
tendência beauty-from-within, traduzida como beleza de 
dentro para fora e também pela preferência dos consumi-
dores por suplementos nutricionais orais para manutenção 

da aparência.
“Consumidores buscam produtos inova-

dores que possam entregar conveniência 
na forma de bebidas, alimentos e su-
plementos, mas também benefícios 
antienvelhecimento”, de acordo com 
Mai Nygaard, Diretora Global de 
Peptan®, Rousselot.

PROTOCOLO DOS 
ESTUDOS REALIZADOS 
PELA ROUSSELOT COM 
PEPTAN®

Pesquisadores realizaram dois estu-
dos clínicos placebo-controlados para 
avaliar o efeito do consumo oral diário 
de peptídeos de colágeno na hidratação 
da pele pelo método de corneometria, 
na densidade de colágeno da derme pelo 
método de ultrassom de alta resolução   
e na fragmentação do colágeno da pele 
usando microscopia confocal.

Um experimento ex-vivo também foi 
realizado, onde explants de pele humana 
foram usados para estudar componentes 

da matriz extracelular na presença de peptí-
deos de colágeno.
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SUBSTITUIÇÃO DE 
AÇÚCAR EM 

REFRIGERANTES

Um dos vilões da indústria de refrigerantes e bebidas 
não alcoólicas é o açúcar. Com alto poder calórico, o 

refrigerantes e outras bebidas adoçadas exclusivamente com 
açúcar vem sendo alvo de críticas em todo o mundo. Assim, a 
solução é a substituição do açúcar por edulcorantes. Porém, 
esta substituição também sofre rejeição de uma parcela de 
consumidores que não abrem mão do sabor, apesar de con-
seguirmos desenvolver produtos zero açúcar com sensorial 
super agradável. 

A solução seria um meio termo com mix de sacarose com 
edulcorantes.

A boa notícia é que a legislação brasileira mudou, libe-
rando mistura de açúcar com edulcorantes em produtos 
como refrigerantes, refrescos e xaropes, assim como todas 
as bebidas não alcoólicas.

Pensando nisto, a Vogler já disponibiliza através de sua 
divisão Vogler Systems, uma série de blends para as mais 
diversas aplicações e perfis. 

São misturas que trabalham em sinergia 
com o açúcar, deixando o produto com 

menos calorias da linha INNODOLCE.
Entre as opções, são encontrados 

sistemas que reduzem o custo de 
produção, fácil aplicação e perfil 
sensorial extremamente agradável. 

As misturas Vogler podem ser 
feitas com sucralose, aspartame, 
acessulfame-k, ciclamato de sódio, 
sacarina, além de misturas com stevia. 

A escolha da melhor opção em 
dulçor não é tão simples quanto pa-
rece. Deve ser levado em conta qual 
aroma está sendo utilizado, matrizes 
do produto, tendências de mercado e 
respeito aos costumes regionais.

Tecnicamente, a aplicação e os teste 
sensoriais são focados nas percepções 
ao ingerir o produto, passando pela 
fase doce até terminar no amargo. 
O cuidado em não deixar o gosto 
residual metálico é só uma parte 
deste processo.
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RESULTADOS DOS ESTUDOS 
REALIZADOS PELA ROUSSELOT COM 
PEPTAN®

Os estudos clínicos mostraram que a suplementação 
oral com peptídeos de colágeno aumenta a hidratação da 
pele depois de 8 semanas de consumo. Além disso, a in-
gestão destes peptídeos aumenta a dens idade de colágeno 
na derme e reduz a fragmentação da rede de colágeno da 
mesma, já com 4 semanas de consumo.

Os experimentos ex-vivo demonstraram que os peptídeos 
de colágeno induzem a produção do colágeno endógeno 
e de ácido hialurônico, sugerindo o mecanismo para os 
resultados observados nos estudos clínicos.

Portanto, a suplementação com peptídeos de colágeno é 
efetiva para melhorar as causas do envelhecimento da pele.

PEPTAN® EM BEBIDAS
Os peptídeos de colágeno Peptan® são altamente 

solúveis, mesmo em água fria, têm excelente perfil 
sensorial, com odor e sabor neutros, podendo ser 
aplicados em altas doses.

Além disso, possuem ótima estabilidade em am-
pla faixa de pH e são resistentes ao tratamento 
térmico, sendo fabricados em plantas estado- 
da-arte no Brasil e na França.

Em função destas características 
acima e da comprovação dos benefí-
cios para a beleza da pele, os peptí-
deos de colágeno Peptan® são uma 
excelente opção para formulação de 
bebidas usando o conceito beleza de 
dentro para fora.

BIBLIOGRAFIA

Asserin J, Lati E, Shioya T, Prawitt 
J. The effect of oral collagen peptide 
supplementation on skin moisture 
and the dermal collagen network: 
evidence from an ex vivo model 
and randomized, placebo-controlled 
clinical trials. Journal of Cosmetic 
Dermatology 2015; 0, 11-11.

*Departamento de Suporte Técnico e 
Aplicações da Rousselot Brasil

Rousselot Gelatinas do
Brasil Ltda.

Tel.: (19) 3907-9090
www.rousselot.com/pt/
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SUBSTITUIÇÃO DE 
AÇÚCAR EM 

REFRIGERANTES

Um dos vilões da indústria de refrigerantes e bebidas 
não alcoólicas é o açúcar. Com alto poder calórico, o 

refrigerantes e outras bebidas adoçadas exclusivamente com 
açúcar vem sendo alvo de críticas em todo o mundo. Assim, a 
solução é a substituição do açúcar por edulcorantes. Porém, 
esta substituição também sofre rejeição de uma parcela de 
consumidores que não abrem mão do sabor, apesar de con-
seguirmos desenvolver produtos zero açúcar com sensorial 
super agradável. 

A solução seria um meio termo com mix de sacarose com 
edulcorantes.

A boa notícia é que a legislação brasileira mudou, libe-
rando mistura de açúcar com edulcorantes em produtos 
como refrigerantes, refrescos e xaropes, assim como todas 
as bebidas não alcoólicas.

Pensando nisto, a Vogler já disponibiliza através de sua 
divisão Vogler Systems, uma série de blends para as mais 
diversas aplicações e perfis. 

São misturas que trabalham em sinergia 
com o açúcar, deixando o produto com 

menos calorias da linha INNODOLCE.
Entre as opções, são encontrados 

sistemas que reduzem o custo de 
produção, fácil aplicação e perfil 
sensorial extremamente agradável. 

As misturas Vogler podem ser 
feitas com sucralose, aspartame, 
acessulfame-k, ciclamato de sódio, 
sacarina, além de misturas com stevia. 

A escolha da melhor opção em 
dulçor não é tão simples quanto pa-
rece. Deve ser levado em conta qual 
aroma está sendo utilizado, matrizes 
do produto, tendências de mercado e 
respeito aos costumes regionais.

Tecnicamente, a aplicação e os teste 
sensoriais são focados nas percepções 
ao ingerir o produto, passando pela 
fase doce até terminar no amargo. 
O cuidado em não deixar o gosto 
residual metálico é só uma parte 
deste processo.
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Ainda mais hoje em dia, onde o mercado 
brasileiro apurou seu paladar, reconhecendo e 
exigindo produtos com sabores agradáveis e in-
dulgentes. Além da preocupação com tendências 
globais de produtos com claims mais naturais, 
como o stevia. 

A stevia é uma planta original da América do Sul, onde 
suas folhas já eram utilizadas para adoçar alimentos a centenas 
de anos. As substituições do açúcar, com foco em diminuir 
calorias, abre uma gama grande de oportunidades que vão 
desde produtos zero açúcar até produtos blendados com o 
próprio açúcar. 

A idéia em unir o sabor tradicional do açúcar 
com stevia, traz esta solução fantástica para o 
consumidor, onde além dos benefícios naturais 
da redução de calorias sem alterar a parte senso-
rial, está agregando um produto natural. 

Os desenvolvimentos em bebidas hibridas 
vem sendo um sucesso e com boa aceitação do 
mercado, abrindo esta nova categoria de bebidas 
hibridas com as mais modernas opções.

A Vogler também oferece outras opções para 
bebidas, como inclusão de fibras e extratos na-
turais nas bebidas.

* Régis P. Inácio é Gerente de Marketing da Vogler 
Ingredients.

Vogler Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4393-4400 
www.vogler.com.br 

(45) 3284-1700


