Vá além da nutrição básica.

NUTRAFLORA® P-95 / L95-S
Fibra Solúvel Prebiótica
Ofereça benefícios nutricionais, sabor e saúde com a ﬁbra
prebiótica Nutraﬂora®.
Os consumidores procuram cada vez mais alimentos e bebidas nutritivos com os quais possam se sentir bem e a adição de
ﬁbras é vista como uma das principais maneiras de tornar os produtos mais saudáveis. Com a ﬁbra prebiótica e solúvel
NUTRAFLORA® você pode oferecer aporte de ﬁbras, redução de açúcar e benefícios digestivos em diversas aplicações, e
entregar produtos com delicioso sabor e alto desempenho.
As ﬁbras prébióticas são ingredientes alimentares não digestíveis que, quando consumidos, fornecem um efeito ﬁsiológico
benéﬁco, estimulando seletivamente o crescimento e/ou atividade favorável de um número limitado de bactérias benéﬁcas
encontradas naturalmente no nosso intestino.

Forneça produtos com um delicioso
sabor e alto desempenho.
A NUTRAFLORA® é derivada da cana-de-açúcar, utilizando

ESCOLHA ENTRE AS DUAS FORMAS DO PRODUTO

um processo exclusivo de biofermentação e ingredientes

Valores típicos

não geneticamente modiﬁcados. O resultado: a forma
mais pura de frutooligossacarídeos de cadeia curta (scFOS)
disponível no mercado, livre de alérgenos. Possui uma
estrutura molecular simples e consistente e uma
concentração de 95% para garantir a máxima eﬁcácia
prebiótica e sua segurança e eﬁcácia incomparáveis são
construídas com base em mais de 200 estudos e 20 anos
de pesquisa.

NUTRAFLORA® P-65
Fibra Solúvel Prebiótica

NUTRAFLORA® L95-S
Fibra Solúvel Prebiótica

Fibra DP = 3-5

93.0%

68.0%

Umidade

3.0%

28.0%

Dulçor

4.0%

4.0%

Pó rranco

Xarope levemente
amarelado

Limpo, levemente doce

Limpo, levemente doce

Aparência
Sabor
Tamanho da
partícula
Calorías
Taxa de
dispersabilidade
(10% sol.)

FUNCIONALIDADES

U.S. 40 mesh
1.50 kcal/g

1.20 kcal/g

20 segundos

Como ingrediente, a ﬁbra NUTRAFLORA® pode oferecer

SEGURO. CONSISTENTE. CONFIÁVEL.

vantagens de processamento, qualidade e
regulamentação. Possui um perﬁl de sabor limpo,
levemente adocicado e arredondado que não deixa
sabor residual, além de apresentar desempenho
semelhante ao açúcar, permitindo sua substituição
parcial e sendo adequada para uso em produtos de
baixa caloria.
A ﬁbra NUTRAFLORA® é altamente solúvel e dispersível,
sendo ideal para formulações secas ou líquidas. Não
participa da reação de escurecimento (Maillard), possui
ótimas propriedades umectantes, baixa capacidade de
retenção de água e não impacta na viscosidade.

A ﬁbra NUTRAFLORA® também pode ser estável
quando processada em altas temperaturas e baixo pH
(<4,0), dependendo do teor de sólidos, tempo de
processamento, prazo de validade e condições de
armazenamento do produto ﬁnal.
Pode ser facilmente incorporada em diversos
produtos, incluindo:
• Suplementos dietéticos
• Barras de cereal
• Lácteos
• Bebidas lácteas e não-lácteas
• Doces e Confeitos
• Nutrição Infantil, entre outros.

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

A informação exposta anteriormente foi divulgada exclusivamente para consideração, investigação e verificação independente. Corresponderá a quem for que leia utilizar e a forma de utilizar a informação apresentada. A Ingredion Incorporated e o grupo
de empresas Ingredion não oferecem qualquer garantia sobre a exatidão ou integridade da informação exposta anteriormente ou pertinência de quaisquer de seus produtos para os usos previstos. Por outra parte, desvincula-se pela presente de todas as
demais garantias, expressas ou tácitas, sobre a não violação de direitos, comercialização ou de aptidão para um objetivo particular. A Ingredion Incorporated e o grupo de empresas Ingredion não assume a responsabilidade por danos de qualquer tipo que
possam surgir como resultado de ou sejam relativos às disposições precedentes.
As marcas e logos comerciais INGREDION, INGREDION IDEA LABS e NUTRAFLORA são marcas registradas utilizadas pelo grupo de empresas Ingredion. Todos os direitos reservados. Conteúdo sujeito a direitos de autor © 2020.

