BEBIDAS SAUDÁVEIS EM PÓ

FORMULAÇÃO FÁCIL COM
BENEFÍCIOS COMPROVADOS
PARA A SAÚDE
Com reconhecidos benefícios para a saúde apoiados
por estudos científicos e a mais ampla variedade de
origens e opções, Peptan é a proteína bioativa
premium. Neutro em sabor e fornecendo
propriedades múltiplas e funcionais, é o ingrediente
ideal para formulações de bebidas em pó.

FÁCIL DE USAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livre de pó
Densidade e tamanho de partícula específicos
Solubilidade instantânea
Transparente em solução
Baixa viscosidade

•

• 100% natural, ingrediente clean label
• 97% de proteína pura
• Excelente perfil organoléptico
• Produção interna
• Qualidade certificada
• Certificações Kosher e Halal

PRINCIPAIS PROPRIEDADES FUNCIONAIS

• Fácil manuseio durante as operações
• Consistência em diferentes especificações de pós
• Excelentes propriedades de fluidez
• Excelente solubilidade em água fria

Neutro em odor e sabor
Estável numa ampla margem de pH (de 3 a 7)
Compatível com outros ingredientes ativos

SEU PARCEIRO GLOBAL DE FORMULAÇÃO,
CENTROS DE APLICAÇÃO LOCAL DE SUPORTE

(vitaminas, minerais, fermentos)

O Centro de Expertise Peptan foca no desenvolvimento de

Estável ao aquecimento

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS PARA A SAÚDE

•

QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

novos produtos, aplicações e inovações em nutrição, ciência e
pesquisa científica. Nossos especialistas técnicos trabalham

Ideal para criar bebidas instantâneas para saúde e beleza e

em parceria com nossos clientes. Nós temos centros de

aumentar o conteúdo proteico em formulações nutricionais

aplicação apoiando os principais mercados. Ajudaremos você a

ou esportivas

melhorar o uso dos produtos Peptan em sua aplicação,

Facilmente digestível, excelente biodisponibilidade

cocriação de novos produtos, auxiliando a introduzi-los
rapidamente no mercado. Para mais informações, por favor
contate seu representante de vendas.

Peptídeos de colágeno para um estilo de vida saudável
PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

Os peptídeos de colágeno Peptan oferecem uma variedade de

quentes ou frios, transparente em solução, neutro em sabor e

propriedades nutricionais não encontradas em outras fontes de

odor, Peptan é o ingrediente ideal para fabricantes que visam obter

proteína, em razão de sua composição única de aminoácidos. É a

uma bebida em pó funcional e deliciosa. Peptan é particularmente

combinação perfeita para bebidas em pó instantâneas, que têm

adequado para aplicações em beleza, esportes, controle de peso e

alta demanda pelos consumidores. Altamente solúvel em líquidos

saúde de ossos/articulações.

SPARKLING
BEAUTY SHOT

BEBIDA
FLEX & GO

com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P

Um delicioso sabor numa bebida espumante que contribui
para manter a pele saudável.

Excelente para a saúde dos ossos e articulações, além de
auxiliar a massa muscular.

Rico em Peptan e vitamina C, esta mistura de ingredientes bioativos

Um copo desta deliciosa bebida contém 5g de Peptan, acerola, além de

age em sinergia para proporcionar benefícios para a pele, tais como

cálcio e vitamina D. Naturalmente rica em vitamina C e fibras, Flex & Go

ação anti-idade.

é a bebida perfeita para melhorar sua mobilidade! É uma fonte de
proteína, além de cálcio e vitamina D.

BELEZA

ARTICULAÇÕES E OSSOS
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ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

STAY FIT AND
FABULOUS

DREAM
SLIM

com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P

Uma bebida inovadora com múltiplos benefícios para a saúde.

Descubra o efeito de saciedade de Peptan.

Uma bebida instantânea e saudável, combinando os benefícios

Dream Slim é uma maneira fácil de ter uma bebida saudável entre 2

anti-idade comprovados e os benefícios de saúde do Peptan com

refeições e ajudar a controlar a fome. Com essa bebida em pó

polifenóis e antioxidantes dos pós de frutas e vegetais. A bebida pode

inovadora, contendo 5 gramas de Peptan por copo, os ingredientes

ser consumida em qualquer horário do dia para impulsionar a saúde e

ativos irão atuar em sinergia para reformular sua energia (Peptan,

disposição física, além de ajudar a promover uma aparência radiante

extrato de hoodia, chá-verde, bagas e oligofrutose).

para a pele, em virtude do Peptan!
BELEZA

ARTICULAÇÕES E OSSOS

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

NUTRIÇÃO ESPORTIVASPORTS NUTRITION

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste folheto poderá ser reproduzida, distribuída ou traduzida em qualquer formato ou por quaisquer meios nem armazenada em uma base de dados ou
sistema de recuperação, sem a autorização prévia e escrita da Rousselot. Apenas a Rousselot detém os direitos autorais sobre todo o conteúdo deste folheto e os direitos de propriedade intelectual
de todas as designações de nossos produtos indicadas neste folheto e os direitos de propriedade intelectual dos próprios produtos. Nada neste folheto constitui uma autorização (explícita ou implícita)
de quaisquer direitos de propriedade intelectual da Rousselot. A duplicação ou utilização de designações de produtos, imagens, gráficos e textos não é permitida sem a autorização prévia, escrita e
explícita da Rousselot. A Rousselot não declara nem garante, expressa ou implicitamente, a precisão,
confiabilidade ou integridade das informações, nem assume qualquer responsabilidade legal, direta ou indireta,

RECEITAS COMPLETAS DISPONÍVEIS NO PEDIDO

sobre qualquer informação. O uso destas informações é de sua única responsabilidade.

Rousselot Headquarters:
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20-21 5691 NM Son The Netherlands
Phone: +31 (0) 499 364 100 Fax: +31 (0) 499 364 972 peptan@rousselot.com

peptan.com
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RECEITAS COM PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®

