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Mercado,
Empresas&Cia.

BENEFÍCIOS DA 
SEMENTE DE CHIA 

Alguns alimentos podem ajudar a 
suprir a carência de fibras na alimen-
tação. É o caso da chia que possui 
alto teor do componente. Segundo 
dados do IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas -, o brasileiro 
consome, em média, 15,7grs de fibras 
por dia, enquanto a recomendação 
do Ministério da Saúde é a ingestão diária de 25grs. As fibras 
melhoram a absorção de alguns nutrientes, estimulam a mas-
tigação e a saciedade, agindo no processo de digestão, no bom 
funcionamento do intestino e atuando como importantes 
coadjuvantes no processo de emagrecimento. No estômago, 
as fibras absorvem água e formam um gel que, além de pro-
vocar sensação de estômago cheio, auxilia no tratamento e 
prevenção de doenças como as cardiovasculares, a diabetes e a 
hipercolesterolemia, pois parte da glicose (açúcar) e o excesso 
de gordura são retidos na fibra e, posteriormente, eliminados 
no bolo fecal. Uma colher de sopa de chia tem, aproximada-
mente, 4,5g de fibras. A dica é adicionar a semente a sucos, 
vitaminas, shakes ou na comida. A semente pode complemen-
tar a dieta vegetariana, pois é rica em proteína - essencial no 
crescimento e desenvolvimento. O teor deste nutriente na 

semente impressiona se comparado 
a de cereais como o milho, o arroz, 
a aveia, a cevada e o trigo. Os com-
ponentes da semente apresentam 
boa digestibilidade e valor biológico. 
Por esses motivos, ela enriquece a 
alimentação de crianças, adolescentes, 
gestantes e praticantes de atividades 
físicas. A chia é, ainda, boa fonte de 
vitaminas do complexo B - com maior 
destaque para a niacina e a tiamina - e 
de minerais, como fósforo, magnésio, 

potássio, ferro, zinco, cobre e o cálcio, importante mineral 
para quem tem doença nos ossos, como a osteopenia e a 
osteoporose, e para crianças e gestantes, pois é fundamental 
na formação da massa óssea. Tem considerável teor de ferro - 
importante para o transporte de oxigênio, fortalecimento do 
sistema imune, produção de energia, destoxificação hepática e 
formação de neurotransmissores - e os antioxidantes ácido ca-
féico e ácido clorogênico, que podem auxiliar contra doenças 
cardiovasculares e alguns tipos de câncer, além de proteger as 
células dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento 
precoce. O alimento é apontado também como a principal 
fonte de ômega 3, que age na prevenção de doenças crônicas 
e inflamatórias. Isenta de glúten, a semente de chia pode ser 
consumida por celíacos, intolerante a proteína presente no 
trigo, aveia, entre outros.

PRODUTOS À BASE DE CLOROFILA E VITAMINA K1

A Shandong Guangtongbao Pharmaceuticals é um dos 
fabricante mais competitivos de produtos à base de clorofila 
e de vitamina K1. A empresa, fundada em 2004, teve como 
antecessora a Shandong Province Qingzhou Biological & 
Chemical Institute for Mulberry Silkworm Eggs, que iniciou 
as pesquisas e desenvolveu produtos a partir de clorofila 
desde 1977, sendo uma das primeiras empresas a trabalhar 
com produtos de clorofila. Após trinta anos de atuação 
no mercado, a Shandong Guangtongbao Pharmaceuticals 
possui mais de vinte produtos à base de clorofila, incluindo 
clorofilina de sódio-cobre, vitamina K1, vitamina K2 em 
pó, vitamina D3 em pó, fitol natural, 2,6 difenilfenol, entre 
outros.  A empresa se   tornou um dos principais fabrican-
tes mundiais desses produtos, tendo produção anual de 
mais de 500 toneladas de pasta de clorofila, 50 toneladas 
de clorofilina de sódio-cobre, e 7.000 kg de vitamina K1. 
Sempre focada na vanguarda da indústria, na demanda dos 
clientes e orientada para o mercado, assumindo a liderança 
da indústria e de serviços para a saúde humana, a Shandong 
Guangtongbao Pharmaceuticals está continuamente apri-

morando a qualidade dos seus produtos e, sucessivamente, 
resolveu o problema de resíduos de metais pesados  , cor 
e solventes, que é necessária pelos padrões USP (United 
States Pharmacopeia) e EP (European Pharmacopeia); além 
de solucionar a aplicação de clorofila em condições ácidas. 
A empresa também investiu pesadamente na compra de 
equipamentos avançados de análise, tais como espectro-
fotômetro ultravioleta UV, espectrofotômetro ultravioleta 
IR, espectrofotômetro de absorção atômica, cromatógrafo 
líquido de alta eficiencia, e cromatógrafo gasoso, que 
garantem a análise e controle de qualidade dos seus pro-
dutos.  A Shandong Guangtongbao Pharmaceuticals possui 
várias certificações, tais como Kosher, GMP, etc. e está 
permanentemente se atualizando para conseguir outras. 
Todas estas medidas ampliaram o prestígio da empresa, 
promovendo a contínua expansão do seu market share no 
mercado interno e international, garantindo-lhe assim uma 
posição de liderança.

A Shandong Guangtongbao Pharmaceuticals é muito 
atenta ao sentido de palavras como “Cuidar, Justiça, Lealdade, 
Responsabilidade” e tem como um de seus principais obje-
tivos ter o maior número possível de pessoas beneficiadas 
com sua presença em Guangtong. 
A empresa está comprometida em 
desenvolver e produzir produtos 
saudáveis para a indústria alimen-
tícia. Está totalmente aberta para 
qualquer tipo de cooperação que 
possa levar a construção de um 
futuro saudável e harmonioso.
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I-Colors
A escolha natural para 
bebidas em pó. 

               é uma inovadora linha de 
corantes naturais com diversos 
benefícios exclusivos para aplicação 
em pós.

I-Colors

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2860, 
13278-327 - Valinhos/SP Fone: (+55) 19 3881 8300 www.chr-hansen.com.br

INSTANTÂNEO - Fácil de dissolver.

INTENSO - Excelente capacidade de 
coloração da base.

INTELIGENTE - Uniformidade na 
mistura entre o corante e a base.

IdEAL - Facilidade na aplicação e 
dosagem.

ACHÉ LANÇA O NUTRACÊUTICO PROEPA GESTA
O Aché lança o segundo nutracêu-

tico de seu portfólio: Proepa Gesta é o 
primeiro ômega 3 do mercado em alta 
concentração em uma pequena cápsula 
gelatinosa de 500mg. O ômega 3 é um 
ácido graxo essencial para o organismo 
não sintetizado naturalmente e que, por 
isso, precisa ser consumido na dieta. 
Presente em peixes como o salmão, 
sementes de linhaça, nozes e azeite de 
oliva, o ômega 3 é composto por três frações específicas: EPA 
(ácido eicosapentaenóico), DHA (ácido decosahexanóico) e 
ALA (ácido alfa-linolênico). Cada um tem funções específicas 
no organismo, por exemplo, EPA e DHA são convertidos 
em substâncias semelhantes a hormônios chamadas pros-
taglandinas, que ajudam a regular a atividade das células e 
função cardiovascular saudável. Estudos sugerem ainda que o 
consumo de EPA e DHA também pode ajudar com anormali-
dades mentais, tais como a doença de Alzheimer e demência. 
E ainda, a contribuição do DHA para a saúde humana em 
geral, em especial, no auxílio do equilíbrio do triglicérides e 
colesterol. O DHA é um componente estrutural necessário 
para o cérebro e para os olhos e a deficiência em ômega 3 
em algumas fases da vida, como na gravidez e lactação, por 
exemplo, resultam em prejuízo do desenvolvimento visual, 

cognitivo e comportamental do feto. O 
consumo de ômega 3 somente por meio 
dos alimentos dificilmente entregará a 
fração correta de DHA que precisa-
mos, por isso torna-se importante a 
suplementação. Há no mercado opções 
de óleo de peixe em cápsulas, mas nem 
todos os produtos são iguais. Para suprir 
esta lacuna, chega ao mercado o óleo de 
peixe em cápsulas gelatinosas do Aché 

com a dose correta de DHA, competindo com outros óleos 
de peixe que entregam a mesma dose de DHA apenas se o 
consumidor tomar várias cápsulas do dobro do tamanho. 

O Aché é uma empresa 100% brasileira, com mais de 45 
anos de atuação no mercado farmacêutico. Conta com dois 
complexos industriais, um em sua sede, em Guarulhos (SP), 
e outro em São Paulo, SP, e participação acionária de 50% na 
Melcon, em Anápolis, GO, cerca de 3,5 mil colaboradores e 
uma das maiores forças de vendas do segmento no Brasil. 
Para atender às necessidades dos profissionais de saúde e 
consumidores, o Aché oferece um portfólio diversificado com 
mais de 250 marcas em 600 apresentações de medicamentos 
sob prescrição, genéricos e MIP (isentos de prescrição). No 
mercado internacional, exporta para 11 países da América do 
Norte, América Latina e África.

A linhaça é a se-
mente do linho. É usa-
da há mais de 5.000 
anos e hoje é consi-
derada um alimento 
funcional devido aos 
seus conhecidos be-
nefícios para a saúde. 
Dela se extrai um óleo 
de grande valor nutri-
cional e na prevenção 
de doenças. A linhaça 

é rica em ácidos graxos essenciais, mais conhecidos como 
ômega 3 e ômega 6. Esses ácidos graxos auxiliam na prevenção 
de doenças cardiovasculares, reduzindo o LDL (colesterol 
ruim) e impedindo seu acúmulo nas artérias. Na composição 
da semente de linhaça também estão presentes proteínas, 
fibras, vitaminas e minerais, que lhe conferem a propriedade 
de alimento funcional. Por isso, auxilia na prevenção de alguns 
tipos de câncer; melhora o funcionamento intestinal, contribui 
para a estabilidade da glicemia em diabéticos e possui proprie-
dades antioxidantes que retardam o envelhecimento celular, 
e também auxilia para a prevenção da obesidade. A semente 
de linhaça é considerada um alimento funcional, pois, além de 
ter suas propriedades nutricionais básicas, tem propriedades 

preventivas graças aos compostos antioxidantes.  Além disso, a 
linhaça é a maior fonte alimentar de lignanas, um fitoesteróide 
que “imita” a ação do estrógeno.  A lignana é muito importante 
no período da menopausa, quando as taxas desse hormônio 
são baixas, sendo ela um importante agente natural na repo-
sição desse hormônio. A lignana “engana” os receptores de 
estrógeno e se acopla a eles. Sendo assim, a lignana é uma 
substância importante na prevenção do câncer de mama, por 
neutralizar a ação do estrógeno sobre esse tecido. É rica em 
fibras solúveis sendo ideal como laxante e evitando problemas 
de constipação (intestino preso).  A semente de linhaça moída 
trás mais benefícios nutricionais do que a semente inteira, que 
possui uma casca dura, difícil de digerir. Para aproveitar ao 
máximo a semente, bom seria triturá-la no liquidificador ou 
comprar já triturada. A casca é bastante resistente, pode passar 
intacta pelo aparelho digestivo. A linhaça pode ser utilizada em 
iogurtes, saladas, sucos, vitaminas, misturada a cereais, massas 
de pães e bolos e em todos os outros alimentos. Existe dois 
tipos de linhaça: marrom e a dourada.  A linhaça marrom é 
nativa da região mediterrânea, mas também cultivada no Brasil. 
Ela apresenta casca um pouco mais dura e resistente, o que 
pode diminuir a disponibilidade dos seus nutrientes. A linhaça 
dourada cresce em climas mais frios e é geralmente importada 
do Canadá. Tem a casca mais fina e seu sabor é mais suave do 
que o da linhaça marrom. 

LINHAÇA: ALIMENTO FUNCIONAL PARA CORPO

PIMENTA PROTEGE O CORAÇÃO E AJUDA NA DIETA
Conhecidas por seu poder afrodisíaco e gosto 

ardido, as pimentas aparecem como protagonistas 
de mais um novo estudo sobre seus benefícios para 
a saúde. Além de melhorarem a digestão, protegem 
o organismo contra alguns tipos de câncer e fazem 
o corpo queimar gordura, reduzindo os níveis de 
colesterol, porém, quando consumidas em excesso, 
podem comprometer a saúde do aparelho digestivo. 
Além de possuir princípios ativos como capsaicina 
e piperina, a fruta é muito rica em vitamina A, E e 
C, ácido fólico, zinco e potássio. Apresenta, por isso, 
fortes propriedades antioxidantes e bioflavonoides, 
pigmentos vegetais que previnem o câncer. Graças 
a essas vantagens, a fruta já está classificada como alimento 
funcional, o que significa que, além de seus nutrientes, possui 
componentes que promovem e preservam a saúde. Um estudo 
realizado por cientistas do Centro de Ciências Alimentícias de 
Wageningen, na Holanda, revelou que a capsaicina (responsá-
vel pelo ardor da pimenta) seria bastante eficaz no processo 
de emagrecimento, porque formaria uma espécie de bolsão 
energético durante as refeições, onde parte da energia ingerida 
ficaria armazenada para ser gasta mais tarde, assim o corpo, 
abastecido, não sentiria fome. Porém, todos os estudos que 
indicam esses resultados revelam o uso de uma dose bas-
tante elevada de pimenta no cardápio dos pacientes, o que 
demonstra que a eficiência da fruta no emagrecimento está 

diretamente ligada a 
quantidade consumida. 
Como a capsaicina 
ajuda a queimar gor-
dura do corpo, diminui 
os níveis de colsterol 
ruim (LDL) do sangue 
e evita o acúmulo de 
gordura na parede das 
artérias, protegendo o 
organismo das doen-
ças cardiovasculares. 
Uma pesquisa da Fa-

culdade de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, com ratos, comprovou que a pimenta diminui o 
risco de doenças cardiovasculares, maior causa de mortes no 
Brasil. Por duas semanas, um grupo de cobaias recebeu, todos 
os dias, uma pequena dose de extrato de pimenta dedo-de- 
moça, a mais consumida no país para efeito de teste. No fim 
do período, os cientistas compararam o sangue dos ratos que 
consumiram a pimenta com o do grupo que não a consumiu 
e os resultados foram impressionantes: houve redução de até 
45% do colesterol total dos ratos que consumiram a fruta. 
Ainda falta determinar quanto é necessário consumir para 
que a pimenta traga todos esses benefícios. A capsaicina é o 
princípio ativo responsável pelo ardor da pimenta.
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SEMENTE DE GIRASSOL 
É ALIADA DA SAÚDE 
CARDIOVASCULAR 

A alimentação representa 20% do 
nível de colesterol, cuja alteração se 
relaciona a problemas cardiovasculares. 
Alguns alimentos, como a semente de 
girassol, podem ajudar a controlá-los. 
A semente de girassol contém elevado 
teor do ácido graxo poliinsaturado 
linoléico (ômega 6) e do ácido graxo 
monoinsaturado oléico (ômega 9), 
nutrientes essenciais ao organismo, ou 
seja, não produzidos pelo corpo. Por 
isso, precisa ser extraída da alimen-
tação. O alimento é, também, excelente fonte de vitamina 
E - com ação antioxidante, é outra substância importante na 
prevenção de doenças do coração, além de proteger a pele 
da radiação ultravioleta, evitando o envelhecimento precoce. 
Reduz, ainda, o risco de câncer de pele, de cólon, bexiga e 
de próstata e protege a membrana celular e os neurônios, 
evitando a oxidação da molécula do colesterol, ajudando no 
seu controle e na prevenção de aterosclerose. A vitamina 

tem um significativo efeito antiinflamatório, sendo benéfica 
em casos de osteoartrite e artrite reumatóide. A semente é 
rica em fitoesteróis, compostos encontrados em plantas com 
estrutura química semelhante a do colesterol, que, se ingeridos 
em quantidades suficientes, podem reduzir os níveis sanguí-
neos de LDL e diminuem o risco de câncer. Fonte de selênio, 

mineral de ação antioxidante que inibe 
a proliferação de células cancerosas e 
induz à morte de células cancerígenas. 
Rica em fibras, a semente auxilia na 
prevenção da constipação intestinal e 
causa saciedade. Por isso, pode auxiliar 
no emagrecimento, já que auxilia na 
redução do apetite. Também é fonte 
de magnésio - mineral que mantêm os 
nervos relaxados e é importante para 
a formação óssea. Contém cobre que é 
fundamental para a função das enzimas 

envolvidas na ligação do colágeno com elastina, proporcionan-
do resistência e flexibilidade nos ossos e articulações. Sementes 
de girassol podem ser consumidas torradas, como aperitivos ou 
adicionadas a receitas de pães, bolos, cookies, farofas. Também 
podem ser adicionadas às saladas ou aos ovos mexidos. Polvilhe 
as sementes em cereais quentes ou frios. O óleo de girassol, 
de sabor suave, pode ser utilizado no preparo dos alimentos 
e adicionado em saladas, cozidos, conservas.

OS BENEFÍCIOS DO ALECRIM 
O uso de plantas aromáticas é tão antigo quanto à história 

da humanidade. Os relatos mais antigos encontram-se no 
sânscrito dos Ayurvedas (há mais de 2.000 a.C.), onde há 
descrições de técnicas rudimentares que os hindus utiliza-
vam para a obtenção de produtos destilados, provavelmente 
álcoois aromáticos de diferentes espécies de capins e mirra. 
O alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é um arbusto comum da 
região do Mediterrâneo que, devido ao seu aroma caracterís-
tico foi designado pelos romanos como “rosmarinus”, que em 
latim significa orvalho do mar. Como toda erva aromática, o 
alecrim chegou ao Brasil na época da colonização e recebeu 
diversos nomes populares como: rosmarinho, rosmaninho, 
alecrim comum, alecrim de cheiro, alecrim de jardim e 
alecrim de horta. Apesar de seu aspecto rudimentar, o seu 
cultivo requer muito cuidado. Prefere solos pedregosos e sol 
pleno. A sua colheita é uma arte, deve ser iniciada antes ou no 
início do estágio de floração intensa, no período da manhã, 
com tempo encoberto, a partir do segundo ou terceiro ano 
de vida da planta. Recomenda-se fazer a colheita antes do 
ápice solar, preferencialmente entre 6 e 10 horas da manhã. 
Todos esses cuidados são fundamentais para preservar a 
qualidade do alecrim e principalmente de seus compostos 
bioativos, como o ácido rosmarínico, ácido caféico, limoneno, 
pineno e a cânfora. As folhas secas ou frescas do alecrim 
são utilizadas para a preparação de chás (infusos) e tinturas 
(extratos alcoólicos). As partes floridas são empregadas na 
produção de óleo essencial. De acordo com inúmeros estu-

dos, o alecrim é um excelente 
fitoterápico, sendo indicado 
para controle da tosse e da 
gripe, combate das crises de 
asma e alivio de dores causadas 
por contusões. Esse arbusto 
também equilibra a pressão 
arterial, pode auxiliar no tra-
tamento de dores reumáticas 
e gota, além de ser diurético 
e acelerar a digestão, ainda 
facilita a menstruação, combate 
a icterícia e tem ação sedativa. 
Externamente, emprega-se a 
tintura ou óleo essencial de 
alecrim diluído em álcool a 
70% na forma de compressas 
ou fricções no tratamento de 
entorses e contusões. Com-
pressas frias com algumas gotas 

de óleo essencial também são empregadas para o alívio de 
enxaquecas na forma de compressas sob a testa. Por ter 
propriedades cicatrizantes, antimicrobianas e estimulantes, 
o óleo essencial do alecrim é incorporado na formulação de 
cremes e loções para o tratamento do couro cabeludo. Na 
aromaterapia, o alecrim é utilizado para estimular a memória. 
Segundo pesquisas, a inalação com óleo essencial de alecrim 
é indicada para o combate da depressão e a ansiedade por 
ter ação relaxante.

GRÃO DE BICO  
PREVINE OSTEOPOROSE

O grão-de-bico, apesar de não 
ser tão comum no prato dos bra-
sileiros, é mais nutritivo do que o 
feijão e traz inúmeros benefícios. O 
grão possui zinco, potássio, cálcio, 
magnésio, ferro, 30% de proteína, 
é rico em fibras e possui ácido 
fólico, importante aliado das grávidas, pois previne problemas 
no desenvolvimento fetal. O grão ajuda a reduzir o nível de 
colesterol ruim, regula o intestino, previne a osteoporose, 
reduz o nível de açúcar no sangue e é eficaz no combate a 
doenças do coração, a anemia e o câncer de cólon. Intensifica 
a produção de serotonina, devido à alta taxa de triptofano, 
mesma substância presente no chocolate que traz bem estar, 
e auxilia no emagrecimento já que aumenta a sensação de 
saciedade. O grão-de-bico também aumenta as taxas de ovu-
lação e está começando a ser usado em terapias de reposição 
hormonal para mulheres na menopausa. Outra vantagem do 
grão é a presença de proteínas com qualidade superior a das 
demais leguminosas. Elas são totalmente digeridas, o que não 
acontece com o feijão, por exemplo. Além disso, o organismo 
aproveita melhor o ferro que o grão-de-bico possui.

MEL – UM ALIMENTO 
COMPLETO

O mel é conhecido por combater gripes, resfriados e dores 
de garganta. Mas as vantagens deste alimento não param por 
aí. Ele também protege o corpo de infartos, fortalece o siste-
ma nervoso, reduz o colesterol, previne a anemia e a cirrose 
hepática, combate a insônia, regula o intestino e cura feridas e 
queimaduras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mel 

é o alimento mais completo 
que existe na natureza, ten-
do em sua composição mais 
de 70 substâncias essen-
ciais ao organismo. Segun-
do alguns nutrólogos, duas  
colheres de sopa de mel são 
o suficientes para manter 
uma dieta saudável.Mesmo 
com valor calórico igual ao 
do açúcar refinado, o mel é a 
melhor opção para os diabé-
ticos, já que é composto por 
frutose, o açúcar das frutas, 
menos prejudicial do que o 
açúcar de cana.
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A divisão de Nutrição e Ingredientes da M.Cassab tem uma linha completa de 

mixes de vitaminas e minerais e diversos aditivos funcionais que são 

essenciais para sua qualidade de vida. Um grupo sólido, dotado da mais alta 

tecnologia e com uma equipe técnica altamente qualificada são parte da 

fórmula de sucesso que a M.Cassab faz questão de fortalecer no dia a dia.

 

Nossa especialidade é garantir sua qualidade de vida.
 

Conheça nossa linha de Vitaminas e Minerais

• Vitaminas A, D, C, E, B1, B2, PP, B5, B6, Ácido Fólico, B12, Biotina 

(Vitamina H), K e Colina;

• Minerais: Cálcio, Ferro, Magnésio, Zinco, Iodo, Fósforo, Flúor, Cobre, 

Selênio, Molibdênio, Cromo, Manganês, Potássio, Sódio, Cloreto.

A solução ideal para
fortificar o seu negócio

Av. das Nações Unidas, 20.882
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04795-00  -  +55 11 2162-7769
nutrihumana@mcassab.com.br

www.mcassab.com.br
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BERINJELA É RICA EM MINERAIS E VITAMINAS 
Muito rico em minerais, vitaminas e princípios ativos 

extremamente importantes para a saúde o fruto berinjela, 
originário da Índia, tem sido objeto de muitos estudos quanto a 
sua eficácia em vários setores da nossa saúde. Um dos maiores 
benefícios que a berinjela nos oferece é a redução dos níveis 
de colesterol, doença muito comum atualmente como con-
sequência da vida corrida e maus hábitos alimentares. Alguns 
pesquisadores acreditam que alcalóides presentes na berinjela 
são capazes de trazer esse benefício quando consumida prin-
cipalmente quando em extrato seco (farinha ou cápsulas). Mas 
a berinjela não ajuda somente a reduzir o colesterol. Entre 
os benefícios que esse fruto pode trazer para a sua saúde, 
estão ajuda a reduzir os níveis de glicose, benefício é muito 
importante para as pessoas com diabetes; reduz os níveis de 
triglicérides, auxiliando na redução da absorção de gorduras 
pelo organismo; ação diurética, esse benefício pode auxiliar 
tanto as pessoas com problemas cardiovasculares, como de 
má circulação e ainda ajuda a emagrecer; melhora o funcio-
namento do intestino, por conter muitas fibras e água, ajuda a 
colocar em ordem o funcionamento do intestino melhorando 
diversos outros aspectos da nossa saúde; diminui os níveis de 
ácido úrico, evitando dores nas articulações e mau funciona-
mento do fígado causado pela elevação do ácido úrico; dá 
sensação de saciedade, por ter muitas fibras insolúveis é capaz 

de tapear a sua fome ajudando na dieta de emagrecimento; 
diminui a pressão sanguínea, auxiliando pessoas que tenham 
hipertensão; melhora o sistema digestivo, atuando tanto no 
fígado como no estômago; alivia as dores do reumatismo e 
artrite, apenas reduz as dores, mas não pode ser utilizada 
como um substituto de outros remédios prescritos para o 
tratamento dessas doenças. Uma dica é associar o consumo 
da berinjela com alguma fruta cítrica ou outro alimento com 
função antioxidante.

OS BENEFÍCIOS DO ÔMEGA 3 NUMA ÚNICA CÁPSULA 
Manter os índices adequados de lipídios no sangue depende 

não só de alimentação saudável e exercícios físicos regulares. 
De acordo com a American Heart Association e a IV Diretriz 
Brasileira sobre Dislipidemias da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, o ômega 3 auxilia na redução de triglicerídeos, 
na incidência de doenças cardiovasculares, tem ação antitrom-
bogênica e anti-inflamatória, além de melhorar a viscosidade 
do sangue. Em outras palavras: os estudos mostram os bene-
fícios do ômega 3 que vão desde a diminuição da incidência 
de doenças cardiovasculares, até a redução da incidência de 
morte súbita e alterações benéficas na coagulação em pa-
cientes com obstrução de coronárias. Por ser um alimento 
referência quando se fala em ômega 3, a ingestão de peixe 
é recomendada, mas boa parte dos peixes de água doce ou 
salgada encontrados no Brasil não apresentam quantidades de 
ômega 3 compatíveis com os peixes de água fria e profundas, 
como o salmão e a cabala, por exemplo. Uma alternativa é a 
suplementação à base de produtos com as propriedades do 
ômega 3. Nesse sentido, a Merck S.A., a mais antiga indústria 
química e farmacêutica do mundo, está lançando o Corabion 
HC (High Concentration), um suplemento alimentar a base 
de óleo de peixe. O produto possui alta concentração de 
EPA+HDA (ômega 3) por cápsula e utiliza uma tecnologia 
exclusiva de refinamento do óleo, além de não dar hálito de 
peixe. O Corabion, na condição de suplemento alimentar, não 
apresenta restrições de uso. Seu consumo auxilia na manuten-
ção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado 

a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. O 
suplemento está disponível nas principais redes e farmácias de 
todo o País em duas apresentações de 60 cápsulas: Corabion 
HC 550mg e Corabion HC 1.110mg.

A Merck é a mais antiga indústria farmacêutica e quími-
ca do mundo. A companhia une essa tradição com a busca 
constante por inovações nos segmentos em que atua. Com 
forte presença global, a Merck, fundada na Alemanha há mais 
de 340 anos, hoje está presente em 67 países e distribui seus 
produtos em mais de 150. A empresa possui visão de longo 
prazo e prioriza a pesquisa e o desenvolvimento de inovações 
nas indústrias farmacêutica e química. Desde 1995, a empresa 
possui cerca de 30% do seu capital total cotado na Frankfurt 
Stock Exchange. Os demais 70% pertencem à família Merck, 
descendente do fundador. Atualmente, a empresa conta com 
cerca de 40 mil colaboradores distribuídos por 67 países. A 
receita total do grupo em 2010 cresceu 20%, chegando a € 
9.3 bilhões. No segundo trimestre de 2011, com um total 
de € 2.6 bilhões da receita, obteve crescimento de 16% em 
relação ao mesmo período de 2010. A Merck atua no Brasil 
desde 1923 e é uma das dez maiores indústrias farmacêuti-
cas do país, de acordo com o IMS Health. Sua sede é no Rio 
de Janeiro, onde fica também a fábrica de medicamentos. A 
área Química está localizada na capital paulista e conta com 
uma planta em Barueri e um depósito em Cotia, na Grande 
São Paulo. A Merck trabalha em duas frentes, farmacêutica e 
química, e busca o equilíbrio nesses negócios. 

O MARACUJÁ COMO ALIMENTO FUNCIONAL
Já é senso comum que a folha 

do maracujá é excelente calmante; 
existem, inclusive, produtos à base de 
maracujá para controle da ansiedade, 
comercializados no mercado. O que a 
maioria não sabe é que muitas espécies 
silvestres do gênero passiflora têm um 
potencial ainda não explorado para 
prevenir doenças, como tremores, 
diabetes e problemas cardiovasculares, 
além de contribuir na regeneração ce-
lular e no controle de obesidade. Para 
que esses benefícios cheguem à mesa do consumidor, a Em-
brapa Cerrados realiza uma pesquisa que estuda e desenvolve 
tecnologias para aproveitar o fruto do gênero passiflora como 
um alimento funcional, ou seja, que gera benefícios para saúde 
humana. Além de avaliar os componentes químicos e nutricio-
nais que podem causar o efeito funcional, o estudo busca saber 
se eles funcionam no dia-a-dia e não apenas no laboratório. 
Estão sendo avaliadas quatro espécies diferentes de maracujás 
nativos do Cerrado, ainda não explorados comercialmente, são 
eles: Passiflora A, controle de estresse e enxaqueca; Passiflora 
B, minimiza os tremores em idosos; Passiflora C,  recuperação 
pós-trauma e regeneração celular; e Passiflora D, controle de 

obesidade e cardiovascular. A valida-
ção da pesquisa em humanos já está 
em andamento e conta com equipes 
médicas de diferentes instituições 
brasileiras, como universidades e o 
Instituto do Coração. Simultaneamen-
te à pesquisa sobre a funcionalidade 
dos frutos, os pesquisadores também 
buscam desenvolver os elos que ligam 
produtores com interesse em produzir 
o fruto ao consumidor final. O estudo 
avalia desde informações biológicas das 

plantas (como a polinização da planta e a quebra da dormência 
das sementes) até o processamento final do alimento pela 
indústria. Tantas facetas diferentes exigiram a criação da rede 
Passitec, que reúne 12 instituições de pesquisa, 40 laboratórios 
e cerca de 100 profissionais em todo o país. Para ser funcional, 
o alimento deve ser elaborado de forma correta e consumido 
na quantidade certa para surtir o efeito biológico desejado. Por 
isso, a equipe da Embrapa Cerrados elabora também produtos 
a serem industrializados já com a quantidade necessária dos 
maracujás estudados. São sucos, bolos e, até mesmo, uma linha 
de lácteos. Todos eles passam por uma análise sensorial para 
garantir que o saudável seja também gostoso.
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LEITE É ÚTIL PARA O CORAÇÃO 
Os produtos lácteos na alimentação do adulto ajudam a preservar a elasticidade das artérias, afirma um grupo 

de pesquisadores australianos e norte-americanos. Durante 35 anos, os cientistas observaram 600 voluntários, 
examinando sua alimentação e estado do sistema cardiovascular. Finalmente, eles concluíram que as pessoas 
que seis a sete vezes por semana comem produtos lácteos tem menor risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Os pesquisadores planejam continuar seus estudos sobre as propriedades dos produtos lácteos 
na prevenção de doenças cardiovasculares em adultos.

Os consumidores estão cada vez mais atentos às suas dietas, a fim de obter um estilo de vida mais saudável. 
Uma de suas principais preocupações é a saúde dos ossos. Quando a dieta é deficiente em cálcio, o corpo 
reabsorve este mineral dos ossos, resultando em redução da massa óssea (osteoporose). Além do cálcio, 
o magnésio também é fundamental na construção e manutenção de ossos saudáveis.

Alimentos e bebidas fortificadas são uma fonte ideal para aumentar a ingestão de cálcio e magnésio 
pelos consumidores. As linhas PURACAL® e PURAMEX® oferecem  minerais solúveis, neutros, 
altamente biodisponíveis e fornecem à indústria alimentícia a solução perfeita para atender a esta
necessidade do consumidor. Para mais informações, por favor visite: www.purac.com/minerals

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599

Solução Natural para ossos mais fortes
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AZEITE ENRIQUECIDO 
COM COENZIMA Q10 

A Kaneka Pharma Europe ganhou o Prêmio NBT 
de “Desenvolvimento Estratégico de Produto Mais 
Eficaz”. Apresentado durante o Vitafoods 2012, em 
Genebra, a Kaneka recebeu o prêmio pelo seu azeite 
enriquecido com coenzima Q10, desenvolvido com 
o fabricante italiano Costa d’Oro. Segundo a Kaneka 
Pharma Europe, o objetivo deste projeto foi estabe-
lecer um novo ramo de negócios, uma vez que há um 
potencial enorme para a coenzima Q10 em alimentos 
funcionais. Ainda de acordo com a Kaneka Pharma 
Europe, a coenzima Q10 é essencial para a produção 
de energia do corpo celular e, assim, afeta diretamente a 
eficiência de órgãos importantes, como cérebro, coração 
e fígado, além de atuar como forte antioxidante contra os 
radicais livres. O azeite de oliva fortificado com Q10 é a 
forma mais conveniente de incorporar a coenzima na dieta 
diária, sem ter que tomar um suplemento alimentar. Desen-
volvido em parceria com o fabricante italiano Costa d’Oro, 
o azeite é uma extensão da linha Costa d’Oro Olisana. O 
zeite, que é patenteado pela Costa d’Oro, é claro e brilhante, 
e sua cor varia do verde para amarelo. Está disponível em 
frascos de 500 ml e possui aroma floral, enquanto que o 

sabor é encorpado e agradável; sua acidez é de cerca de 
0,3%. Além da coenzima Q10, o azeite contém outros 
nutrientes, como a vitamina E, D e K2. O Kaneka Q10™ 

é completamente natural. É livre de organismos ge-
neticamente modificados e aprovado para uso em 
alimentos. Uma vez que é insípido, inodoro e crista-
lino, é especialmente adequado para aplicações em 
alimentos funcionais. 

A coenzima Q10 desempenha um importante 
papel na cadeia respiratória do corpo, no processo 
de produção de energia intercelular que ocorre nas 
mitocôndrias. Durante este processo, o organismo 
converte a energia dos alimentos em energia utilizá-
vel, chamada ATP (Adenosintrifosfato) e transmite ao 

coração, cérebro, músculos e em outros órgãos em que 
a energia é necessária. Assim, a Q10 é uma parte essencial 
do organismo na cadeia de fornecimento de energia. Além 
disso, funciona como um poderoso antioxidante. Estudos têm 
demonstrado que o tratamento com Q10 pode melhorar 
desde a qualidade do sêmen até a função cardiovascular, 
enxaqueca e sintomas de doenças neurodegenerativas, como 
a Doença de Parkinson. Uma pesquisa japonesa tem ainda 
demonstrado seu 
impacto positivo so-
bre o vírus influenza 
em camundongos.

O QUE SÃO ENZIMAS VEGETAIS E QUAIS OS SEUS BENEFÍCIOS 
As enzimas são substâncias orgânicas com a função de cata-

lisar outras reações químicas e aperfeiçoar a produção de ou-
tros compostos essenciais para a saúde. As de origem vegetal 
são extraídas diretamente de frutas, verduras, legumes e raízes 
e podem ser encontradas em extratos líquidos prontos com 
os seguintes ingredientes: melancia, chuchu, melão, mamão, aba-
caxi, abacate, cenoura, espinafre, pêra, repolho, tomate, maçã, 
banana, pepino, goiaba, gengibre, broto de feijão, salsão, agrião e 
sacarose. O processo de extração das enzimas é realizado por 
meio da fermentação natural de todos os ingredientes sem a 
adição de nenhum componente químico durante o processo, 
por isso é totalmente natural. Com todos esses ingredientes, 
o extrato líquido passa a ser rico em vitaminas, sais minerais, 
glicídios e proteínas, sem nenhuma adição de componentes 
químicos. Algumas das enzimas extraídas incluem a papaína, 

para tratamento de úlceras, melhora a cicatrização, antiinfla-
matório e melhora a varicose; a bromelina, antiinflamatório, 
aumento da imunidade, acelerador da cicatrização, melhora 
a digestão, melhora a circulação e sistema cardiovascular; e a 
coenzima Q10 e betaína, melhora da força muscular, melhoria 
do sistema cardiovascular, redução dos efeitos do estresse 
e redução do risco de doenças crônicas. Além desses bene-
fícios as enzimas ainda auxiliam contra as algumas doenças, 
como asma, reumatismo, bronquite, doenças na pele como 
manchas e espinhas, queda de cabelo, doenças no fígado e 
rins, desequilíbrio do sistema nervoso, e pressão alta. Só há 
contra indicação do uso das enzimas para os diabéticos e para 
pessoas que possuam alguma alergia a algum composto dos 
ingredientes. Indica-se a ingestão de duas colheres de sopa 
misturadas em água, sucos e outras bebidas. 

O VALOR NUTRICIONAL DO COGUMELO 
É crescente o interesse do consu-

midor por fontes naturais de vitami-
nas, e o cogumelo comestível é uma 
delas, embora se saiba muito pouco a 
respeito do valor nutricional daqueles 
cultivados no Brasil. Segundo uma  
pesquisa do Departamento de Ciên- 
cias de Alimentos da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos da Uni-
camp (FEA), champignons, shiitakes e 
shimejis, que foram as três espécies 
analisadas, revelaram-se excelentes alimentos pelo alto teor 
de proteínas e fibras alimentares e baixo teor de lipídios. O 
trabalho baseou-se em três espécies de cogumelos cultivados 
e comercializados no Brasil: a Agaricus bisporus, o conhecido 
champignon de Paris; a Lentinula edodes, o shiitake; e a Pleorotus 
ostreatus, o shimeji. A preocupação inicial foi determinar, na 
composição das três espécies, as porcentagens de água, car-
boidratos, proteínas, fibras alimentares e lipídeos. Na segunda 
etapa do estudo, foram avaliadas metodologias para determi-
nação simultânea de vitaminas do complexo B (B1, B2, B6, B12, H 
e PP) e desenvolvimento e validação da metodologia analítica 
para a determinação das vitaminas B1 e B2, alem da determi-
nação da vitamina C e folatos e das quantidades de fósforo, 

já que as informações preliminares 
consideravam os cogumelos como 
fonte desses nutrientes. Segundo a 
pesquisa, a análise estatística das de-
terminações experimentais mostrou 
diferenças significativas na composição 
centesimal de cogumelos da mesma 
espécie provenientes de diferentes 
lotes, embora água, carboidratos e 
proteínas mantenham-se como os 
principais constituintes. Os cogume-

los apresentam considerável quantidade de fósforo, mas os 
teores de vitamina C não permitem considerá-los fonte dessa 
vitamina. Constituem rica fonte de folatos e a contribuição 
na dieta para o aporte dessas vitaminas é significativa. Mas, 
embora presentes, as vitaminas B1 e B2 não aparecem com 
teores significativos e, por isso, não podem ser considerados 
fontes dessas vitaminas e sua contribuição na dieta não é 
expressiva. As metodologias desenvolvidas não permitiram 
detectar a presença das demais vitaminas do complexo B, 
o que não quer dizer que não possam estar presentes, por 
exemplo, as vitaminas B6 e B12. Segundo a pesquisa, os cogu-
melos apresentam uma quantidade considerável de fósforo, 
quantidade razoável de proteínas e menos de 5% de gorduras.
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Shandong Guangtongbao  
Pharmaceuticals Co., Ltd. 

No 1775 West Fangongting Road, Qingzhou City 
262500 - Shandong, P.R. China 

Tel.: (+86) 536 3223585 - Fax: (+86) 536 3235805 
www.gtb-pharm.cn - gtbpharm@163.com

 Série Clorofila
•	Clorofila de cobre
•	Clorofila ferrosa

•	Clorofila de zinco
•	Clorofilina de sódio cobre

•	Clorofilina de sódio magnésio
•	Clorofilina de sódio zinco

•	Clorofilina ferrosa de sódio 
 Série vitamina K1

•	Vitamina K1 óleo
•	Vitamina K1 pó

•	Vitamina K1 óxido
 Outros produtos

•	Vitamina D3 pó grau alimentício 
•	Vitamina K2 pó

•	Fitol natural
•	2,6 difenilfenol

Shandong  
Guangtongbao 

Pharmaceuticals

Um dos principais fabricantes 
mundiais de produtos à base 

de clorofila e vitamina K1 

ABACATE - RICO EM 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 

O abacate é rico em vitamina E, gorduras monoinsaturadas 
(a mesma do azeite de oliva), vitaminas, sais minerais e glu-
tationa, um poderoso antioxidante.  As vitaminas do abacate 
agem contra problemas da visão, participam do crescimento 
dos ossos e dentes, combatem os radicais livres e atuam no 
processo de renovação da pele. A gordura encontrada na 
fruta é monoinsaturada e essencial ao bom funcionamento 
do organismo. O consumo regular desse tipo de gordura é 
capaz de diminuir os níveis de LDL (mau colesterol) e au-
mentar os de HDL (o bom colesterol). Ao contrário do que 
ocorre com a maioria das frutas, os abacates só começam a 
amadurecer depois de colhidos. A fruta já desenvolvida pode 
ser deixada na árvore por seis meses sem que se estrague. 
Uma vez colhido, entretanto, o abacate verde amadurece em 
poucos dias. Rico em gorduras monoinsaturadas e fibras, 
ajuda a controlar o colesterol, melhora o sistema circulatório 
e a pele. Contém potássio, indicado para fadiga, depressão e 
problemas cardíacos. 110 gramas, ou seja, aproximadamente 
a metade de um abacate médio, fornecem 500mg de potássio 
e mais de um terço da necessidade diária recomendada de 
folato; fornece também 10% ou mais das necessidades diárias 
recomendadas de ferro, magnésio e vitaminas A, C, E e B6. O 
abacate é muito importante para quem faz atividade física. Ele 
evita que a pessoa tenha câimbra, pois tem um alto teor de 
potássio (o dobro do que uma banana tem). E, assim como o 
chá verde, apresenta polifenóis, que recuperam e protegem 
as cartilagens das articulações. Um outro ponto a favor do 
abacate foi marcado pela Universidade Shizuoka, no Japão. 
Depois de investigarem 22 frutas, os pesquisadores japoneses 
chegaram à conclusão de que o abacate é muito mais potente 
para proteger o corpo contra toxinas prejudiciais ao fígado. 
Estas toxinas, de acordo com o estudo, são semelhantes às 
encontradas nas hepatites virais. O abacate contém também 

vitaminas do complexo B, além de alguns sais minerais, como 
ferro, cálcio e fósforo, entre outros; ajuda a neutralizar as 
gorduras de outros alimentos, diminuindo os triglicérides e o 
colesterol ruim (LDL); é uma fruta eficiente nos tratamentos 
das cardiopatias, hipertensão e colesterol alto; atua como 
um protetor das células e é rico em vitaminas A e E, que são 
antioxidantes; a presença de folatos (vitamina do complexo B 
) no abacate promove o desenvolvimento saudável das célu-
las e tecidos; pode oferecer certa proteção contra o câncer 
oral, de garganta e outros tipos de câncer; contém uma boa 
quantidade de substâncias chamadas pró-anticianidinas, que 
atuam diminuindo a oxidação das gorduras no sangue - o 
processo de oxidação das gorduras leva à formação de placas 
de colesterol nas artérias; e contém vitamina C, importante 
para proteger o organismo de infecções, manter a saúde de 
ossos, cartilagens e mucosas e facilitar a absorção de ferro. 
Facilmente assimilado pelo organismo, o abacate é indicado 
para pessoas com problemas digestivos, problemas estomacais 
ou fraqueza de modo geral.

PROBIÓTICA FIRMA  
PARCERIA COM GATORADE 

A Probiótica Laboratórios, líder 
na América Latina no segmento de 
suplementos alimentares, será a 
parceira da PepsiCo na distribuição 
da nova linha da marca Gatorade: G 
Series™. Com atuação em mais de 
seis mil pontos de vendas em todo 
o país, incluindo lojas especializadas 
em nutrição esportiva e farmácias, 
a Probiótica será responsável pelo 
posicionamento e distribuição dos 
novos produtos em todo o terri-
tório brasileiro. A linha G Series™ 
traz produtos que suprem as neces-
sidades dos atletas nos diferentes 
momentos do exercício físico: antes, 
durante e depois. Antes de iniciar o 
treino, o atleta precisa consumir fon-
tes de energia adequadas, que dêem 
suporte à prática esportiva para 
alcançar suas metas de rendimento. 
Gatorade Prime™ tem carboidratos 
que dão energia e ajudam a preparar 
o corpo para essa etapa. Indicado 
para consumo durante o exercício 
físico, o Gatorade Perform™ é o 
isotônico tradicional, no mercado 

em nova embalagem, que contém 
carboidratos e sais minerais que aju-
dam na hidratação do corpo durante 
a atividade física e a repor líquidos e 
eletrólitos perdidos no suor, além de 
manter o consumo de energia. Gato-
rade Recover™  é uma combinação 
de proteínas e carboidratos que 
proporcionam hidratação, a síntese 
protéica que os músculos precisam 
após a prática esportiva, e também 
repõe glicogênio para preparar o 
atleta para as atividades dos dias se-
guintes. Gatorade® é uma marca com 
forte presença no cenário esportivo 
nacional, com aproximadamente 
70% de participação no mercado 
brasileiro de bebidas esportivas. 
Por meio de estudos publicados 
pelos cientistas do Gatorade Sports 
Science Institute (GSSI) e testes 
realizados com atletas, Gatorade® é 
hoje a bebida esportiva mais estu-
dada do mundo.

VITAMINA D E CÁLCIO  
ESTENDEM EXPECTATIVA DE VIDA 

Adultos em idade avançada que 
tomam suplementos de vitamina D 
e cálcio vivem mais que os que não 
consomem essas doses adicionais, 
aponta um estudo de pesquisadores 
dinamarqueses. Os pesquisadores 
descobriram que os idosos que to-
maram os suplementos tiveram uma 
chance 9% menor de morrer que os 
que não tomaram, considerado um 
período de três anos. Mas o consumo 
somente das pílulas de vitamina D, sem 
o cálcio, porém, não mostrou nenhum 
efeito nesse sentido. As conclusões 
têm como base dados de oito estu-
dos clínicos anteriores, nos quais os 
participantes tomaram suplementos 
de vitamina D (com ou sem cálcio) ou 

placebos para efeito de comparação. A 
redução de 9% na taxa de mortalidade 
em um período de três anos após o 
consumo dos suplementos parece 
pouco. A equipe de pesquisadores 
estima que, para prevenir apenas uma 
morte dentro desse curto tempo, 
mais de 150 idosos teriam de tomar 
as doses adicionais durante 36 meses. 
As descobertas atestam os benefícios 
de tomar os suplementos, mas alerta 
para os riscos de doses extras dessas 
substâncias. Ele lembra que cálcio em 
exagero pode levar a enfartes, embora 
não se saiba se os suplementos em si 
sejam os problemas. Exageros em vi-
tamina D, por sua vez, levam a náuseas, 
vômitos, pouco apetite e gripe.

MERCADO



ÓLEO DE BORRAGEM OFERECE 
INÚMEROS BENEFÍCIOS À SAÚDE

GALACTIC DESENVOLVE  
TERCEIRA GERAÇÃO DE ÁCIDO 
LÁCTICO A PARTIR DE ALGAS

A Galactic é uma das empresas ati-
vamente envolvida no projeto Eclipse, 
lançado pela Comunidade Europeia 
como parte do 7th Framework Pro-
gramme. O objetivo deste projeto 
é a utilização de um resíduo de mi-
croalgas a partir do processamento 
de biodiesel como matéria-prima 
para a produção de ácido láctico por 
fermentação, que por sua vez será 
utilizado para produzir o PLA (ácido 
poliláctico). Atualmente, as matérias- 
primas utilizadas na produção de ácido 
láctico requerem o uso de “culturas de 
alimentos”. A primeira geração de bio-
massa consiste de beterraba e cana, ou 
milho e trigo à base de amido de glico-
se. Por esta razão, a terceira geração de 
biomassa, que é baseada em microalgas, 
parece ser a opção mais interessante. 
Este tipo de biomassa, produzido em 
um meio aquático, não tem necessidade 
de terra fértil e fornece um elevado 
rendimento por hectare. No entanto, 
exige a adição de nutrientes e uma 
fonte de CO², bem como de luz solar. 

A Galactic já realizou uma pesquisa 
na segunda geração de biomassa (bio-
massa lignocelulósica), que consiste na 
redistribuição de partes dos residuais 
não comestíveis das culturas. Infeliz-
mente, a segunda geração de biomassa 
está ainda relacionada ao mercado de 
cultura “alimentar” dinâmica e não 
proporciona um maior rendimento do 
que o de açúcar de cana, por exemplo. 
Segundo a Galactic, a empresa está 
muito confiante sobre este novo tipo 
de fermentação, e os resultados atuais 
mostram que o custo de produção de 
ácido láctico seria muito menor. 

O projeto Eclipse conta com 
a participação de várias empresas 
multinacionais (Algaenergy, Futerro, 
Banacol, Antártica e Galactic), euro-
peias e latino-americanas, bem como 
com centros de pesquisa de primeira 
linha, incluindo universidades da 
Espanha, Bél-
g ica , Suécia ,  
Alemanha, Co-
lômbia e Chile.

Essa planta, também conhecida 
como borrage, borracha, borracha- 
chimarrona ou foligem, é muito comum 
em algumas partes da Alemanha e da 
Espanha onde é, inclusive, usada como le-
gume. Ela recebe esse nome por ser uma 
planta coberta de pelos, do latim borra. 
Mas para a extração do óleo de borra-
gem, o que realmente importa são as 
sementes, que através de um processo de 
extração a frio solta um óleo riquíssimo 
em ácido gama linoléico (GLA) ou ômega 
6, uma gordura poliinsaturada, ou ácido 
graxo essencial, de extrema importância 
para o organismo. Além disso, o óleo de 
borragem é rico em mucilagem, nitrato 
de potássio e ômega 3. Esses nutrientes 

oferecem vários benefícios, como alívio 
dos sintomas da tensão pré-menstrual, 
regulando alguns hormônios;  auxilia 
no tratamento do eczema e psoríase; 
ameniza os problemas reumáticos; an-
tiinflamatório geral (principalmente da 
pele e pulmões); auxilia no tratamento da 
cirrose hepática; previne a arteriosclero-
se (diminuição da elasticidade dos nervos 
que podem causar derrames, enfartes e 
aneurismas); depuração do sangue; au-
menta a eficácia do sistema imunológico; 
reduz a perda de colágeno o que evita o 
aparecimento de rugas e melhora a saú-
de dos cabelos, pele e unha; e auxilia na 
eliminação de água acumulada no nosso 
organismo (altamente diurético). 

ALIMENTOS FUNCIONAIS E O SISTEMA IMUNOLÓGICO
Na última década, a medicina preventiva tem sofrido um 

grande avanço, especialmente em países desenvolvidos. Pesqui-
sas tem demonstrado que a nutrição desempenha um papel 
crucial na prevenção de doenças crônicas e como a maioria 
delas pode estar relacionada à dieta. Os alimentos funcionais 
estabelecem o conceito de não só se considerar o alimento 
como necessário para viver, mas também como fonte de bem 
estar físico e mental. Esses alimentos podem contribuir para a 
prevenção e redução dos fatores de risco para diversas doen-
ças ou melhorar certas funções fisiológicas. Com relação ao 

sistema imunológico, muitos estudos tem apontado que não 
só os pré e os probióticos, mas também os micronutrientes 
incorporados aos alimentos funcionais, contribuem para um 
reforço da imunocompetência. Uma das alegações consiste 
em apontar as propriedades imunomoduladoras dos alimentos 
funcionais. No entanto, o nível de ingestão ideal e quantidades 
recomendadas de alimentos funcionais ainda não foram es-
tabelecidas. Assim, a fim de eliminar a controvérsia em torno 
dos alimentos funcionais, pesquisas adicionais são necessárias, 
tanto em animais como em seres humanos. 

AS PROPRIEDADES DA  
ÁGUA DE COCO

A água de coco faz maravilhas para 
sua saúde! Um copo desse líquido 
equivale às calorias de uma laranja 
ou meia maçã; portanto, é ideal para 
ser consumida entre as refeições. 
Ideal para os dias quentes, a água 
de coco ajuda no funcionamento do intestino, pois é rica em 
potássio, e não apresenta grande quantidade de calorias (22 
para cada 100ml). Além disso, por possuir composição seme-
lhante ao plasma sangüíneo, pode atuar como soro fisiológico, 
prevenindo casos de diarréia com risco de desidratação. E os 
benefícios não param por aí. A polpa do coco verde, embora 
extremamente calórica (590 calorias a cada 100g) é bastante 
nutritiva. O leite extraído, após passar por um processo de 
retirada da gordura, pode ser usado na alimentação infantil 
para crianças que apresentam intolerância ao leite de vaca. 
Mas, cuidado! Mesmo apresentando tantas vantagens, hiper-
tensos e diabéticos não devem consumir água de coco em 
excesso, pois o líquido contém muito sódio e carboidrato.

DIMINUIÇÃO DO SAL  
EM ALIMENTOS PODE 
REDUZIR RISCO DE  
CÂNCER DE ESTÔMAGO 

Um alerta feito pela 
ONG britânica World Can-
cer Research Fund (Fun-
do Mundial de Pesquisas 
sobre o Câncer, WCRF), 
informou que a diminuição 
no consumo de sal em 
alimentos pode reduzir o 
risco de câncer de estômago. A entidade quer que a indústria 
informe claramente a quantidade de sódio nos produtos.

O consumo diário recomendado pelas autoridades de 
saúde britânicas é 6 gramas, diz a ONG. No Brasil, um estudo 
encomendado pelo Ministério da Saúde ao IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), publicado em 2011, re-
velou que o brasileiro consome, em média, 8,2g diárias de sal.

Alimentos Corantes EXBERRY® proporcionam excelentes cores em alimentos e bebidas. Quando cores 
vibrantes, estabilidade, rótulos limpos e variedade fazem a diferença, você pode confiar em EXBERRY®  
para fornecer a solução perfeita. Para suporte em aplicações, desenvolvimento de conceitos e outros 
aspectos, contate os experts em Alimentos Corantes, nossos especialistas estão prontos para lhe ajudar.

Colorindo alimentos com alimentos
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ALIMENTOS FUNCIONAIS 
PARA PRATICANTES DE 
ATIVIDADE FÍSICA 

Alimento funcional pode ser definido como qualquer um 
que produza impacto positivo na saúde, na performance física 
ou comportamental dos indivíduos, além de contribuir com 
seu valor nutricional. Um alimento pode ser considerado fun-
cional quando além de nutrir, é capaz de afetar beneficamente 
uma ou mais funções no corpo, melhorando a saúde e bem 
estar. Alimentos funcionais para praticantes de atividade física 
trazem como alegações a melhora da performance, maior ex-
plosão durante o treino, melhora da saúde intestinal, melhora 
da imunidade, modulação do estresse oxidativo, redução de 
gordura e aumento da massa magra. O tipo de modalidade, 
intensidade e tempo de treino congregados a utilização dos 
alimentos funcionais são fundamentais para a definição dos 
objetivos em curto e longo prazo. O perfil metabólico, bem 
como o genético, também devem ser levados em considera-
ção para melhores resultados. O açaí, fruta nativa da região 
Norte, apresenta um alto valor nutricional, o que o torna 
um alimento funcional interessante, pois proporciona grande 
potencial de antioxidantes e minerais que combatem o ex-
cesso de radicais livres produzidos durante a atividade física. 
Além disso, o açaí por oferecer ótima densidade energética, 
funciona como um bom repositor energético. O açaí é rico 
em ômega 9, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco e cobre. 

Por ser rico nesses nutrientes, o açaí pode ser utilizado para 
diversas modalidades esportivas. A uva e o suco de uva, por 
possuir um elevado teor de glicose e frutose,  pode ser admi-
nistrado como fonte de carboidrato durante a realização da 
atividade física, porém é sempre importante avaliar a resposta 
gastrintestinal, caso seja escolhido usar o suco de uva como 
repositor de energia. Por ter um potencial de antioxidantes 
grande, devido a quantidade de polifenóis, ele pode ser usado 
como modulador no estresse oxidativo e melhora da imuni-
dade. A água de coco, além de ser um poderoso hidratante e 
repositor hidroletrolítico, o perfil de gorduras do coco torna 
esse alimento interessante para os praticantes de atividade 
física. Por ser rico em ácidos graxos, láurico e caprílico, o 
coco é um importante ativador da imunidade. O chá verde, 
segundo pesquisas recentes, favorece melhores resultados 
na atividade física. Por ser um alimento termogênico, o chá 
verde ajuda acelerar o processo de queima de gorduras, e 
pelo seu perfil de antioxidantes, ele melhora os mecanismos 
de defesa antioxidante em atividades de resistência, como a 
musculação. O chá verde contém também cafeína, que exer-
ce importante efeito estimulante. Outros alimentos como 
oleaginosas, alho, mel e azeite de oliva extra virgem também 
podem fazer parte dessa lista de alimentos funcionais com 
alegações importantes para praticantes de atividade física. 
Por possuírem propriedades antiinflamatórias, melhoram 
os resultados da pratica de atividade física. A inclusão dos 
alimentos funcionais para o praticante de atividade física ou 
atleta deve propiciar a ele boa digestibilidade e facilidade de 
uso associado ao treinamento.

OS BENEFÍCIOS  
DO AÇAÍ 

Considerada uma super fruta por 
causa dos nutrientes, o açaí deixou de 
ser apenas um alimento. Muito consumida 
no Brasil, a fruta típica dos ribeirinhos do 
norte do País também previne contra o 
câncer, controla o colesterol e preserva 
os neurônios. É o que aponta um estudo 
da Universidade Tufts, nos Estados Uni-
dos. O açaí é um alimento que além de 

nutrir, pode agir em outros benefícios para 
a saúde. Reduz o colesterol e tem uma 
grande composição de gorduras mono e 
saturada, o que é importantíssimo para 
baixar o colesterol ruim.  Além disso, ajuda 
nas doenças cardiovasculares, e tem uma 
propriedade muito importante como an-
tiinflamatório, ajuda a combater diarréia, 
e  a combater alguns tipos de câncer. A 
fruta do açaí não é calórica, tem em média 
60 calorias por cada cem gramas. O açaí 
é rico em cálcio, ferro, potássio e zinco, 
essenciais para o organismo.

BRASIL TEM A PIZZA HUT E O  
BIG MAC MAIS CAROS DO MUNDO

Quem viaja um pouco ou visita oca-
sionalmente Miami, já está cansado de 
se perguntar como pode aqui ser tudo, 
mas tudo mesmo, mais caro do que 
nos Estados Unidos! Pesquisadores do 
Banco Alemão publicaram um relatório 
que compara os preços de produtos e 
serviços americanos ao que se cobra 
em outros países. De acordo com o 
estudo, países em desenvolvimento 
oferecem preços mais baixos do que 
os países já desenvolvidos. A exceção 
é… o Brasil! Enquanto os americanos 
não têm do que reclamar sobre o que 
pagam por produtos e alimentação, os 
brasileiros saem na desvantagem. Uma 
pizza na Pizza Hut, que nos Estados 
Unidos custa US$ 15, aqui sai por 27 
dólares, uma variação de 184%, segundo 
o levantamento.

Não é só isso. O MacBook vendido 
no Brasil também é o mais caro do 
mundo, US$1,977.00, enquanto nos 
EUA custa US$1,199. Outro produto da 
Apple mais pesado no bolso nacional é 
o iPhone 4S, US$1,054.82. Já os famosos 
BicMacs apresentam uma acréscimo 
de 135%. Para comer um sanduíche os 
americanos pagam US$ 4,20 e os brasi-
leiros US$ 5,68. 

Esse tipo e comparação não é recen-
te. Desde setembro de 1986, Pam Woo-
dall, jornalista sênior em assuntos eco-
nômicos, desenvolveu o Big Mac Index, 
introduzido pelo magazine semanal The 
Economist. A USB Wealth Management, 
do grupo suíço de serviços financeiros 
USB, expandiu o conceito oferecendo 
outro índice baseado na quantidade de 
tempo que um trabalhador, em média, 
deve trabalhar para poder comprar um 

Big Mac. Esse índice é ainda melhor que 
aquele desenvolvido por Pam Woodall, 
porque leva em consideração os salários 
locais. Apresentamos a seguir o Big Mac 
Index, de Janeiro 2012. O Brasil só é mais 
caro do que a Suécia, Noruega e Suíça!
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