TABLETES E CÁPSULAS

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 tabletes e cápsulas.

FÁCIL DE USAR

•
• Neutro em odor e sabor
• Solúvel em água fria
• Pó de fluxo livre
• Propriedades adesivas e coesivas
Livre de pó

- poder de ligação

• Propriedades de compressão

- não há excipientes adicionais exigidos

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS PARA A SAÚDE

• Fácil digestão, excelente biodisponibilidade
• Ideal para criar tabletes atrativos para os mercados de

saúde e beleza com Peptan como o ingrediente bioativo
principal

• Posicionamento popular

- beleza da pele – nutricosméticos
- saúde de ossos e articulações – suplementos

QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

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

PROPRIEDADES FUNCIONAIS PRINCIPAIS

• Fácil manuseio durante as operações
• Totalmente adaptado para o processo de tabletes
•
•
•

(compressão direta e granulação úmida)
Adequado como um excipiente, pode ajudar a
mascarar o gosto ruim
Consistência em diferentes especificações de pós
Permitido o uso em tabletes sem adição de açúcares

SEU PARCEIRO GLOBAL DE FORMULAÇÃO,
CENTROS DE APLICAÇÃO LOCAL DE SUPORTE
O Centro de Expertise Peptan foca no desenvolvimento
de novos produtos, aplicações e inovações em nutrição,
ciência e pesquisa científica. Nossos especialistas
técnicos trabalham em parceria com nossos clientes.
Nós temos centros de aplicação apoiando os principais
mercados. Ajudaremos você a melhorar o uso dos
produtos Peptan em sua aplicação, 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

RECEITAS COM PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®
Peptan HD, nossos peptídeos de colágeno premium de alta

produção fácil de uma extensa variedade de tabletes de alta

densidade, tem excelente desempenho na aplicação de tabletes.

qualidade. Os centros de expertise da Rousselot oferecem todo o

Compressão excelente, propriedades de escoamento otimizadas,

suporte e auxiliam no processo de tabletes.

TABLETES
EFERVESCENTES

TABLETES
COMPRIMIDOS

com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P

Todos os benefícios de Peptan® em um tablete efervescente.

Compressão direta – 99,5% de Peptan.

Estes tabletes oferecem a efervescência tradicional dos tabletes

Peptan pode ser facilmente processado em tabletes a partir do pó seco,

cítricos, solubilidade e capacidade de beber. Rico em proteínas, livre de

produzindo tabletes puros de peptídeos de colágeno para os mercados

açúcares e gorduras. Um formato novo e inovador para promover os

de beleza, saúde e nutrição. Peptan em tabletes tem uma aparência leve

benefícios do Peptan em nutrição esportiva ou para suplementos

e branca e a dureza correta para a desintegração, permitindo o formato

visando aos mercados de saúde e beleza.

mais conhecido para suplementos dietéticos.

BELEZA

ARTICULAÇÕES E OSSOS

BELEZA

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

ARTICULAÇÕES E OSSOS

AGENTE DE LIGAÇÃO
OU REVESTIMENTO
DE TABLETES

TABLETES
MASTIGÁVEIS

image not included

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P
Benefícios do Peptan para mastigáveis.

Peptan atende as necessidades de seus tabletes.

Processo de compressão de última geração. Estes tabletes são

As propriedades nutricionais e técnicas do Peptan também o tornam um

mastigáveis e permitem ao consumidor aproveitar os benefícios do

excelente excipiente para o processo de tabletes. Ele pode ajudar a

Peptan. Possui proteínas em um delicioso tablete doce que derrete na

mascarar o sabor de remédio e melhora a ligação e aparência do

boca, livre de açúcares e gorduras.

tablete. Revestimento de tabletes com Peptan é outro importante
recurso que reflete a versatilidade do produto.

BELEZA

ARTICULAÇÕES E OSSOS

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.
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combinado com um perfil sensorial neutro, que garantem a

