BARRAS NUTRICIONAIS E BISCOITOS

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 agregando
propriedades múltiplas e funcionais, é o
ingrediente ideal para formulações de barras e
biscoitos para qualquer aplicação.

FÁCIL DE USAR

Valor adicionado oferecendo benefícios ao consumidor:
- mobilidade/saúde de articulações e ossos
- manutenção da massa muscular magra
- beleza da pele/anti-idade (beauty bar)

QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
100% natural, ingrediente clean label
97% de proteína pura
Excelente perfil organoléptico

Livre de pó

Produção interna

Solubilidade excelente e baixa viscosidade

Qualidade certificada

Excelente propriedade adesiva

Certificações Kosher e Halal

Alta capacidade de ligação à água
Atua como texturizador

PROPRIEDADES FUNCIONAIS PRINCIPAIS

Neutro em odor e sabor

Melhora a textura da barra

Estável numa ampla margem de pH (de 3 a 7)

Melhora a estabilidade durante o prazo de validade

Estável ao aquecimento

Sem amargor, permite uma alta concentração de proteínas

Compatível com outros ingredientes ativos

Fácil de manusear durante as operações

(vitaminas, minerais, fermentos)

Permite redução de açúcar

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS PARA A SAÚDE
Proteína de fácil digestão, excelente biodisponibilidade
Ideal em misturas proteicas e barras nutricionais para:
- saciedade/controle de peso
- nutrição esportiva
- regeneração muscular
- desempenho atlético

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 e otimizar o uso dos produtos Peptan em sua
aplicação e na 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®
Barras nutricionais são um produto de rápido crescimento no

técnico-funcionais únicas, permitindo à formulação de barras

mercado nos dias de hoje, em razão dos consumidores que

de proteínas e biscoitos uma alta concentração de proteínas.

desejam um estilo de vida conveniente e saudável. Os

Peptan promove benefícios de saúde comprovados em áreas

peptídeos de colágeno Peptan contêm 97% de proteína (com

como beleza da pele e saúde para os ossos e as articulações,

base no peso seco) sem gordura ou carboidratos. São de fácil

oferecendo aos fabricantes um ponto de diferenciação único

digestão, neutros em sabor e agregam propriedades

para todos os produtos finais.

BARRA DE ALTA
CONCENTRAÇÃO
PROTEICA

BISCOITOS
PARA BELEZA
com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P
Textura firme e um delicioso sabor de chocolate –

Biscoitos deliciosos para benefícios à beleza da pele.

rica em proteínas para saciedade e/ou massa muscular magra.

Este delicioso Beauty Cookie contém 15% de peptídeos de colágeno

Uma barra rica em proteínas, contendo 10% de Peptan, combinado

Peptan, os quais possuem benefícios comprovados para promover a

com outras fontes de proteína (leite e proteínas de soja) para

beleza da pele e benefícios anti-idade. É também rico em proteínas.

servir idealmente como uma refeição leve com efeito de saciedade,
ou uma barra de recuperação proteica para auxiliar a massa
muscular magra após atividade física.
NUTRIÇÃO ESPORTIVA

BELEZA
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BISCOITOS COM
ALTO TEOR DE
PROTEÍNA

com Peptan® B, F ou P

com Peptan® B, F ou P
Uma barra nutricional de iogurte.

Biscoito de chocolate com benefícios adicionados.

Este snack em barra com uma textura firme combina duas fontes

Uma saborosa maneira de obter o seu colágeno! Este saboroso

de proteína (peptídeos de colágeno Peptan e proteínas do soro do

biscoito de chocolate contém 15% de peptídeos de colágeno Peptan,

leite). Contém 10% de Peptan, o qual ajuda a promover a saúde dos

os quais são comprovados em promover a beleza da pele. Esta

ossos. Também possui alta concentração em proteína.

receita possui baixo teor calórico comparada aos biscoitos
tradicionais e é também rica em proteínas.

ARTICULAÇÕES E OSSOS

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

BELEZA

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.
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alcançar 33% de valor proteico. A barra é bem equilibrada e pode

