
No Peptan, nós acreditamos em nossa 
ciência. Peptan proporciona múltiplos 
benefícios para a saúde, contribuindo para 
a saúde das articulações, ossos e 
músculos, assim como para pele. 
Globalmente reconhecido como a marca 
promissora de peptídeos de colágeno, 
Peptan entrega a mais alta qualidade e 
suporte para suas necessidades de 
inovação e formulação.

O QUE É COLÁGENO?

Escolha Peptan® e aproveite nosso compromisso com:

Projeta-se que o mercado
global de alimentos
funcionais atingirá

$2.5 bilhões em 20201

O QUE ESSES 
CONSUMIDORES
BUSCAM NOS 
ALIMENTOS 
SAUDÁVEIS?

O colágeno é uma proteína que garante 
a elasticidade e regeneração de todos 

os nossos tecidos conjuntivos

ciência qualidade marca segurança formulação inovação

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

peptan.com

PeptanbyRousselot

@Peptan_BR

Collagen Peptides

ARTICULAÇÕES

LIGAMENTOS

TENDÕES
OSSOS

PELE 
   Depois dos 30 anos,  
  nossos níveis de colágeno 
começam a cair, mostrando 
sinais da idade

APRESENTANDO 
PEPTAN®

Peptan são pequenos peptídeos de 
colágeno, de fácil digestão
produzidos por hidrólise
enzimática do colágeno
nativo natural.

QUAIS SÃO OS 
BENEFÍCIOS DO 
PEPTAN?
Peptan proporciona múltiplos 
benefícios para a saúde, contribuindo 
para a saúde das articulações, ossos 
e músculos, assim como para pele

produzidos por hidrólise
enzimática do colágeno
nativo natural.

Hidrólise 
enzimática

SPORTS
NUTRITION

SKIN
BEAUTY

JOINT AND
BONE HEALTH

HEALTHY
AGING

Peptan é
 proteína bioativa
 composição única de aminoácidos, 

alto em hydroxiprolina e glicina 
benefícios de saúde específicos.

saúde & bem-estar

natural

anti-idade

marcaalta qualidade

segurança

ciência

UM PEPTAN®, 
UM MUNDO DE 
BENEFÍCIOS 
PARA SAÚDE



Qualidade &
segurança

Desenvolvimento 
de marcaCo-inovação

Otimização da 
formulação

Ciência
confiável

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

peptan.com

PeptanbyRousselot
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Collagen Peptides
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Reference
1 Functional Food Ingredients Market by Type, Application, Health, & by Region -

Global Forecast to 2020. Markets and Markets 2015

For further references and more information on the science behind Peptan,
please visit Peptan.com

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

Nossa liderança global em peptídeos de colágeno, 
combinada com nossa presença mundial e cultura centrada 
no cliente, nos capacita a ser um parceiro de confiança, 
disposto a ajudá-lo em suas aplicações. Podemos ajudá-lo 
com qualquer necessidade de produto ou inovação.

BENEFICIE-SE DE NOSSA (CO) 
INOVAÇÃO, COMPROMISSO E 
EXPERIÊNCIA DE CLASSE 
MUNDIAL
Com Peptan, você terá um parceiro 
confiável e sempre disposto a ajudar.


