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A sarcopenia afeta a habilidade das pessoas de executar atividades diárias
como andar, levantar da cadeira, erguer objetos, subir escadas...

A perda natural de massa muscular começa por volta dos 40 anos 
(≈8%/década)  e aumenta significativamente a partir dos 70 anos 
(≈15%/década). A diminuição da massa e função muscular em 
adultos caracteriza a sarcopenia.

Atualmente 1,4 bilhões de pessoas ao redor do mundo estão acima 
do peso e o aumento da gordura corporal também pode ser uma 
consequência para a perda de massa muscular. 

Uma alimentação não balanceada e a absorção e utilização 
inadequada dos nutrientes afetam diretamente a saúde e 
contribuem para uma piora do quadro. 

A falta de exercícios físicos resulta na perda de tônus muscular. 
Sem a quantidade de massa muscular adequada, nosso 
metabolismo fica sobrecarregado e a nossa mobilidade é afetada.

BODYBALANCETM agrega valor aos alimentos e bebidas funcionais, mas também pode 
ser comercializado em pó, puro ou misturado a outros ingredientes.

Transforme ideias em realidade!

Entre em contato com nossos especialistas e descubra como o 
BODYBALANCETM pode fazer a diferença em seus produtos finais.  

BODYBALANCETM é uma proteína natural e não alergênica. Seus peptídeos 
bioativos podem ser usados para o desenvolvimento de diversos produtos 
como bebidas, shakes, barras de cereal, geis e todo tipo de alimento 
instantâneo como sopas, contribuindo sempre para uma nutrição saudável.

Os peptídeos bioativos de colágeno de alta qualidade presentes no 
BODYBALANCETM da GELITA oferecem à indústria acesso direto a um 
mercado com grande potencial de crescimento.  

Consumidores ao redor do mundo têm procurado alternativas mais saudáveis 
em alimentação, e eles estão dispostos a pagar mais por isso.  O QUE É QUE 
VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

Estima-se que o número de pessoas que sofrerão com a perda de massa 
muscular (sarcopenia) irá crescer consideravelmente. Em 2050, 
aproximadamente 2 de cada 5 pessoas terá 50 anos de idade ou mais. 
[Pichard C et al. Am J Clin Nutr. 2002;79:613-618]

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME. As vezes comida é mais do que um simples 
alimento. Pesquisas revelam que as pessoas têm buscado alternativas mais 
saudáveis com o objetivo de evitarem futuros problemas de saúde. [ Nielsen 
- Global Health and Wellness Research 2015]

Hoje os adultos pensam e se comportam como se tivessem 5 – 10 anos a 
menos do que sua real idade e, de uma forma geral, buscam permanecer 
fortes e saudáveis conforme envelhecem. [SilverPoll™ January 2009]


