
Reaching Further Together

SOLUÇÕES EM NUTRIÇÃO 
PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DE SAÚDE 
E BEM-ESTAR
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MANTENDO-SE À FRENTE 
DAS TENDÊNCIAS 

A população está crescendo e muitos de nós estamos 
vivendo mais, e em todos os estágios da vida nós 
temos agora maiores expectativas com relação a 
alimentação e saúde. Sendo especialistas na área 
nutricional, nós da Rousselot ficamos animados em 
ver consumidores de todas as idades se preocuparem 
com sua saúde e procurar por produtos que possam 
ajudar a mantê-los ativos e com mobilidade o maior 
tempo possível. Nós sabemos que nossos clientes 
levam a saúde a sério, e nós fazemos o mesmo.

SEUS DESAFIOS NO MERCADO ATUAL
Como um fabricante de soluções nutricionais, você terá pela 
frente muitos desafios no mercado atual. Saúde e assuntos 
relacionados permanecem sempre como os principais da 
agenda. Na Rousselot, nós não somente reconhecemos as 
oportunidades que estes desafios apresentam. Nós também 
estamos prontos para auxiliar você a aproveitar o máximo 
deles.

Permanecendo na tendência
Com as necessidades dos clientes constantemente mudando, 
você deve sempre estar formulando e reformulando com o 
objetivo de criar produtos com a mais alta qualidade.

Alimentos mais saudáveis com menos gordura e açúcares 
para ajudar as pessoas a se sentirem magras

Alimentos enriquecidos com proteínas para nutrição ativa e 
sênior
Bebidas e alimentos funcionais feitos para oferecerem aos 
consumidores benefícios específicos de saúde
Suplementos dietéticos com eficiência comprovada e com 
embalagens atrativas
Nutricosméticos aumentando significativamente nos 
mercados do Oriente. Não apenas na Ásia!

Desenvolvendo novos produtos
A competição é grande e muda muito rápido. Como um 
fabricante, você tem a certeza de que possui uma marca 
conceito única – e de encontrar um espaço no mercado o qual 
você pode preencher.

Educando consumidores
Os consumidores da atualidade são ávidos por conhecimento. A 
sua tarefa é ter certeza de que eles possam aprender o que eles 
desejam sobre a saúde e como o produto em questão pode 
beneficiá-los. 

Seguindo normas locais e globais
Junto com os mercados, a regulação também está mudando. 
Como um fabricante, você tem de estar atualizado com as 
diversas normas que cercam a produção e a rotulagem dos 
produtos nutricionais.
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SOLUÇÕES 
NUTRICIONAIS 
QUE SATISFAZEM
Como líder mundial na produção de gelatina e peptídeos de 
colágeno, nós temos conhecimento sobre o mercado de 
alimentos nutracêuticos. Nós estamos comprometidos em 
alavancar o seu negócio e ajudar você a alcançar os seus 
objetivos. Trabalhando em parceria, nós podemos entregar 
soluções de ingredientes de qualidade e inovadores produzidos 
dentro de um alto padrão operacional.

Nosso portfólio e a variedade de serviços são projetados para 
mostrar o que está acontecendo – ou o que está prestes a 
ocorrer – no seu mercado.

Os peptídeos de colágeno Peptan® para alimentos funcionais, 
bebidas e suplementos dietéticos
Rousselot® ProTake™ para alimentos proteicos enriquecidos
Gelatina Rousselot® para formas novas e tradicionais de dosagem

Benefícios comprovados para a saúde
Os consumidores atualmente estão mais interessados do que 
nunca nos benefícios fornecidos por alimentos, bebidas e 
suplementos dietéticos enriquecidos nutricionalmente. Como 
fabricante, você pode confiar nos ingredientes que lhe 
oferecemos com eficácia científica. Nossas soluções para o 
mercado de saúde são comprovadas por estudos científicos que 
garantem o seu sucesso.

Produtos seguros e naturais
Atualmente, os consumidores querem ter certeza de que os 
ingredientes que eles consomem são naturais e seguros. Nosso 
portfólio permitirá a você atender totalmente essa demanda. 

Formulação é a chave!
Nossos laboratórios de aplicações podem ajudar você a otimizar os 
benefícios de saúde e nutrição assegurando que o sabor do produto 
e o apelo ao consumidor estejam corretos. Independente da solução 
Rousselot que você escolha para enriquecer com proteínas seus 
produtos alimentícios ou de saúde, nós iremos ajudar você a obter 
a formulação certa e ganhar mercado rapidamente.

Expertise nas áreas farmacêutica, alimentícia e de nutrição
Combinando nosso conhecimento único nos ramos alimentício, 
farmacêutico e nutricional, nossos especialistas têm a expertise 
necessária para lhe auxiliar a desenvolver produtos inovadores e 
com alta aceitação pelos consumidores.



MOBILIDADE

Mantém 
a saúde das
articulações 

Melhora 
a regeneração 
dos músculos 

Promove a 
saúde dos 

ossos 
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PEPTAN OFERECE BENEFÍCIOS 
COMPROVADOS EM 4 ÁREAS PRINCIPAIS
Os peptídeos de colágeno Peptan são ingredientes bioativos, 
naturais e puros. São produzidos por meio da utilização de 
um processo enzimático que otimiza a digestibilidade e 
bioatividade, oferecendo um desempenho superior e muitos 
benefícios para a saúde, os quais não são encontrados em 
outras fontes de proteína. Diversos estudos científicos, 
incluindo in vivo, in vitro e pesquisa clínica, têm demonstrado 
a habilidade do Peptan em promover vida saudável por meio 
de 4 áreas principais:

Envelhecimento saudável
Peptan é demonstrado em estudos científicos para auxiliar a 
mobilidade, ajudando idosos de forma saudável a manter 
seu bem-estar e estilo de vida ativo.

Ossos e articulações saudáveis
Peptan é comprovado na melhora das articulações, 
flexibilidade da articulação e manter os ossos saudáveis, 
pontos cruciais para idosos e esportistas.

PEPTAN® 
A MARCA LÍDER 
MUNDIAL EM 
PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO

Produzido e comercializado pela Rousselot, a marca 
Peptan é líder mundial em peptídeos de colágeno. 
Peptan é o ingrediente ativo escolhido pelos 
fabricantes ao redor do mundo que estão focados 
em criar soluções nutracêuticas inovadoras.

Beleza da pele
Beleza da pele representa um mercado em constante 
crescimento em nível mundial. Peptan é o ingrediente bioativo 
líder que pode fornecer benefícios anti-idade e de beleza 
conforme demonstrado em estudos clínicos.

Nutrição esportiva
Em razão do seu valor nutricional único, os peptídeos de 
colágeno Peptan são parte de muitos alimentos do mercado de 
nutrição, que auxiliam na recuperação da prática esportiva, 
melhorando a performance.
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MENOS AÇÚCAR E GORDURA, MESMA 
TEXTURA, SABOR E SENSAÇÃO
Reformular com o propósito de eliminar açúcar e gordura 
envolve muitas técnicas desafiadoras, visto que ambos os 
ingredientes (gordura/açúcar) são geralmente vitais para 
sabor e sensação agradável de paladar. Com ProTake, você 
terá este problema solucionado. Usando ProTake, você pode 
desenvolver produtos com a mesma textura, cremosidade e 
sensação agradável de paladar como os produtos com 
gordura. Isso se dá em virtude de o ProTake derreter na 
temperatura corporal. Ele também contém menos calorias do 
que gordura e tem excelente perfil para retenção de água.

BENEFÍCIOS ÚNICOS DO PROTAKE
Em razão da sua versatilidade, ProTake é fácil para você 
integrar em muitas aplicações. ProTake também possui 
certificação de Boas Práticas de Fabricação e está livre de 
alergênicos (Regulação Europeia 1169/2011). O fato de não ter 
gosto ou odor significa que você pode utilizá-lo em uma 
grande variedade de produtos.

Verifique com seu representante de vendas Rousselot 
se este produto está à venda em seu país e, caso esteja,
qual a disponibilidade.

PROTAKE™
PROTEÍNA PURA E 
NATURAL PARA UM
PERFIL MAIS SAUDÁVEL

A SOLUÇÃO FINAL DE 
ENRIQUECIMENTO DE PROTEÍNAS
ProTake é uma gelatina hidrolisada de alta qualidade que 
contém um mínimo de 90% de proteínas. Dependendo do 
conteúdo proteico do seu produto final, isso te permite 
desenvolver produtos que podem ser rotulados como “Fonte 
de Proteína”. “Concentração Alta em Proteína” ou “Enriquecido 
com Proteína”. ProTake não contém carboidratos ou gorduras. 
Contém 18 tipos de aminoácidos, incluindo 8 dos 9 
aminoácidos essenciais.

Ideal para:
Misturas em pó
Barras nutricionais
Sopas
Produtos prontos para comer
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CÁPSULAS DURAS E MOLES
Cápsulas são uma aplicação muito conhecida. Elas são 
tradicionalmente feitas de gelatina. Na Rousselot, nossa 
gelatina, que é excipiente natural, oferece vantagens em seu 
processo. Em razão da sua funcionalidade única como 
formadora de filme e de suas características muito 
específicas, a gelatina proporciona o melhor para seu 
processo de produção e é eficiente em uso. Em função da 
sua termorreversibilidade, as cápsulas feitas de gelatina 
podem até mesmo ser reprocessadas. 

As propriedades de derretimento da nossa gelatina 
permitem rápida e efetiva liberação dos princípios ativos e 
nutrientes no corpo humano. Além disso, a resiliência do 
invólucro da gelatina previne contra fragilidades e perda de 
forma, ao mesmo tempo que protege perfeitamente os 
ingredientes ativos da oxidação.

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FORTIFICADOS
Nossos especialistas podem ajudar você a desenvolver 
novas aplicações, as quais carregam e liberam os nutrientes 
eficientemente, enquanto oferecem ótimo sabor e fácil 
digestão. Estas formas incluem gomas, mastigáveis, géis e 
muitas outras formas. Um outro exemplo de uma aplicação 
inovadora: refeições prontas cobertas com uma camada de 
gelatina para encapsular os nutrientes. 

GELATINA ROUSSELOT 
DE CLASSE MUNDIAL
PARA AS MAIS DIVERSAS 
APLICAÇÕES

No mercado de nutracêuticos, em muitas das aplicações 
utilizadas, a gelatina desempenha um papel 
fundamental. Com a Rousselot, você conta com a 
expertise de nossos profissionais e um extenso portfólio 
de gelatinas de alta qualidade. Nossos times de pesquisa 
e desenvolvimento, laboratórios de aplicações e pessoal 
do suporte técnico podem ajudar você com todos os 
desafios técnicos. Cada um de nós está compromissado
a ajudar você a alcançar o sucesso. 
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ROUSSELOT® PROMESSA 2:

ALTOS PADRÕES
Você pode confiar em produtos de classe mundial, que 
atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, 
entregues na especificação correta e dentro do prazo.

ROUSSELOT® PROMESSA 3:

RESPONSABILIDADE TOTAL
Assumimos total responsabilidade por nossas ações. 
Agimos dentro dos mais altos padrões éticos, seja em nosso 
compromisso de respeitar o meio ambiente como por meio
da integridade e transparência.

NOSSAS TRÊS 
PROMESSAS 
PARA VOCÊ

Cooperamos com clientes em todo o mundo – criando 
produtos de classe mundial fabricados por meio de 
nossas operações de última geração, com inabalável 
compromisso com a qualidade, segurança e 
sustentabilidade.

Na Rousselot, nós oferecemos a você três promessas, 
nas quais você pode confiar:

ROUSSELOT® PROMESSA 1:

EXPERTISE GLOBAL
Você se beneficiará da expertise global e do suporte das 
equipes dedicadas a garantir as melhores soluções para você.
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rousselot.com

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
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NOSSOS ESCRITÓRIOS DE VENDA AO REDOR DO MUNDO

EUROPA, 
ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA
europe@rousselot.com

Norte e Leste Europeu, Europa Central, 
Reino Unido e Irlanda

Rousselot BVBA

Meulestedekaai 81 

9000 Gent Bélgica

+32 09 255 18 60

França, Sul Europeu, 
Oriente Médio e África

Rousselot S.A.S.

4 Rue de l’abreuvoir

92400 Courbevoie França

+33 01 46 67 87 00

Espanha e Portugal

Rousselot Gelatin S.L.

Paratge Pont de Torrent, S/N

17464 Cervia de Ter (Girona) Espanha

+34 972 49 67 00

AMÉRICA DO SUL E 
AMÉRICA CENTRAL
rousselot.brasil@rousselot.com

Brasil

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.

Rua Santo Agostinho, 280

Distrito de Arcadas

CEP 13908-080

Amparo - São Paulo - Brasil

+ 55 19 3907 9000

América do Sul e 

América Central (exceção do Brasil)

Rousselot Argentina S.A.

Avenida Gobernador Vergara, 2532

1688 Villa Tesei - Hurlingham

(Provincia de Buenos Aires) Argentina

+ 54 11 44 89 81 00

AMÉRICA DO NORTE 
E MÉXICO
gelatin.usa@rousselot.com

Rousselot Inc.

1231 South Rochester Street, Suite 250

Mukwonago, WI 53149 EUA

+1 888 455 3556

CHINA
info@rousselotchina.com

Rousselot China

25/A, No. 18 North Cao Xi Road

Xangai – PO: 200030 China

+86 21 6427 7337

JAPÃO E COREIA DO SUL
japan@rousselot.com 

Rousselot Japan K.K.

Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F

4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,

Tóquio 103-0023 Japão

+81 3 5643 7701 

SUDOESTE ASIÁTICO
sea@rousselot.com

Taiwan, Hong Kong, Austrália, 
Nova Zelândia, Índia e Sri Lanka

Rousselot (M) SDN. BHD.

Block P3-21, Plaza Damas

Jalan Sri Hartamas 1

50480 Kuala Lumpur Malásia

+603 6201 8282

Sobre a RousselotContato de vendas de Peptan na Rousselot:

Rousselot é uma marca do Grupo Darling Ingredients Inc.

Rousselot é o líder global1 em gelatinas e peptídeos de colágeno.

A grande variedade de peptídeos de colágeno da Rousselot é comercializada sob 

a marca Peptan. Nós trabalhamos em parceria com os nossos clientes por todo o 

mundo, fornecendo soluções de ingredientes inovadores e avançados produzidos 

por meio de um altíssimo padrão de qualidade. Nós auxiliamos nossos clientes em 

atingir os objetivos deles, permitindo a eles criar produtos farmacêuticos, 

alimentícios e nutricionais de classe mundial com o intuito de inspirar e estimular 

as demandas dos consumidores atuais.

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

1 Global Industry Analysts, Inc, Gelatin a Global Strategic Business report, Nov 2016
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