Benefícios comprovados à saúde imunológica e digestiva

BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS
Aprimore o perﬁl nutricional de seus alimentos e bebidas
com a ﬁbra solúvel prebiótica galacto-oligossacarídeos
(GOS) de alta qualidade.
Os consumidores estão cada vez mais buscando saudabilidade em seus alimentos e bebidas, e os benefícios digestivos e de
imunidade estão no topo de suas necessidades. A Ingredion pode ajudá-lo a criar produtos com alto valor agregado com
ﬁbras solúveis de alta qualidade como galacto-oligossacarídeos (GOS). Essa ﬁbra é muito conhecida e tem sido amplamente
utilizada em fórmulas infantis em todo o mundo. De fato, a Ingredion fabrica GOS para o mercado de nutrição infantil na
Ásia há muitos anos, porém, nossos especialistas podem mostrar como utilizar esses prebióticos versáteis para melhorar o
perﬁl nutricional em diversas outras aplicações.

Nutrição Comprovada
Galacto-oligossacarídeos (GOS) são ﬁbras solúveis não digeríveis provenientes
da lactose e que comprovadamente promovem um sistema imunológico
saudável e saúde digestiva.
O BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS oferece sabor limpo e neutro e o dulçor que
você precisa para alimentos e bebidas, além de várias vantagens na
formulação.
Os galacto-oligossacarídeos são alguns dos oligossacarídeos mais estudados
no mundo, com benefícios conhecidos e comprovados. Uma vez no cólon, o
GOS estimula e suporta o crescimento de bactérias benéﬁcas, que produzem
ácidos graxos de cadeia curta que inﬂuenciam vários benefícios ﬁsiológicos,
incluindo:
• Promoção de um sistema imunológico saudável - (Hughes, et al., 2011)
• Promoção da função digestiva saudável e conforto - (Hughes, et al., 2011; Teuri, 1998)
• Promoção de bactérias benéﬁcas - (Walton, et al., 2012; Davis, et al., 2010, 2011)

A Ingredion tem a expertise para
te ajudar
Versátil para sua formulação

Nossa equipe técnica e cientiﬁca está
comprometida em ajudá-lo a fornecer
benefícios nutricionais aos consumidores em
todas as fases da vida. BIOLIGO® GOS faz parte
de nosso portfólio diversiﬁcado de soluções
nutricionais inovadoras e cientiﬁcamente
comprovadas que permitem criar produtos de
alto valor agregado para diferenciar sua marca.
Entre em contato com nossos especialistas
para obter assistência nutricional e técnica em
diversas áreas de aplicação, como:
• Alimentos para bebês e crianças
• Bebidas e sucos – incluindo variedades
shelf-stable
• Laticínios
• Produtos alternativos lácteos
• Barras nutricionais
• Suplementos alimentares
• Fórmulas Infantis

O BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS vem em um formato líquido - fácil de usar. É
altamente tolerante a processos que requerem alta temperatura e estável
em aplicações de baixo pH, tornando-o adequado para uma ampla
variedade de formulações, desde sucos até barras nutricionais.

DADOS DE ESTABILIDADE E TOLERÂNCIA AO CALOR DE BIOLIGO
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Inove com HEALTH & NUTRITION
Argentina
54 11 5544 8500
ingredion.com.ar

Brasil
55 11 5070 7700
ingredion.com.br

Chile
56 2 2685 6000
ingredion.com.ar

Peru
51 1 618 6400
ingredion.com.pe

Região Andina
01 8000 513 200
ingredion.com.co

Uruguai
598 2628 9009
ingredion.com.ar
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