Um novo sistema
de entrega com gomas
fortificadas
• F ácil de engolir – especialmente para
crianças e idosos
• P erfeita para grandes doses de ingredientes
•G
 omas macias que fornecem saúde e nutrição

Gomas Fortificadas

GELITA – Qualidade
Benefícios

Gomas
Fortificadas
GELITA

A gelatina é uma proteína natural e tem muitas propriedades
funcionais que não podem ser imitadas, tais como gelificação,
aeração, formação de filme, ligante de água, além do potencial
para reduzir o teor de açúcar e muito mais.

• Natural
• Clean Label
• Altamente Digestível
• Não Alergênico

Benefícios ao Consumidor
•	Conformidade
•	Proteína pura
•	Livre de Gorduras
•	Livre de Colesterol
•	Não possui Carboidratos
•	Sensação na Boca
		 • Derretimento único
		 • Textura elástica
		 • Liberação de sabor
•	Conveniente, visualmente atraente,
e em uma forma fácil de consumo

•	E xcelente claridade
•	Odor e Sabor neutro
•	Nenhum aditivo necessário para a formação
adequada de gel
•	Requer menos água do que outros hidrocolóides
•	Pode ser processado em temperaturas mais baixas
•	F ácil de controlar ao longo do processo do produto
•	Flexível - fácil de usar em formulações novas
ou existentes

GELITA Gelatina: Produção Eficiente
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GELITA – Ditando Tendências
Nova tendência
As gomas fortificadas são muito populares nos EUA. Seu mer
cado não para de crescer e suas vendas já representam mais
da metade do volume de vendas de vitaminas para crianças
no país. Este delicioso tipo de sistema de entrega oferece uma
abordagem atraente e divertida para as crianças receberem
ingredientes ativos ou nutrientes especiais. Proporcionando
uma experiência livre de estresse para os pais!
Os adultos também apreciam esta alternativa mais agradável
do que as aplicações convencionais, especialmente se eles
enfrentarem algum tipo de dificuldade de deglutição.

Tendências a observar: Vitaminas e suplementos
de gomas de gelatina para adultos

As gomas para
adultos foram
identificadas como
uma das tendências
emergentes a serem
observadas pelo
Datamonitor.

Fonte: Datamonitor; Foco de vitamina e suplemento:
Tendências emergentes para observar; outubro 2013
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GELITA –
Conhecimento
Soluções
A GELITA é um parceiro chave neste segmento. Com a experiência
da GELITA na produção de gomas fortificadas, (para vitaminas ou
Peptídeos Bioativos de Colágeno® ), as gelatinas de alta qualidade
da GELITA são a escolha certa!
•	Formulações customizadas
•	Processo de suporte e otimização
•	Capacidade de teste analítico
•	Contratos de desenvolvimento em conjunto
•	Suporte técnico contínuo
Novos desenvolvimentos permitem que ingredientes ativos como
o colágeno sejam aplicados em sistemas de entrega alternativos.
Considere a experiência da GELITA e aproveite a tendência das
gomas fortificadas.

Soluções
OPPORTUNIDADES

RESPECTIVAS SOLUÇÕES GOMA FORTIFICADAS

Beleza que vem de dentro,
Nutricosméticos

Para elasticidade da pele
e redução das rugas

Saúde e Mobilidade
das articulações

Para estímulo da cartilagem
e articulações

Alto Teor de Proteína

Enriquecimento Proteico

Saúde Óssea

Estabilidade e
Flexibilidade Óssea

Produtos Toothfriendly
Formulação sob medida para
o seu produto: vitaminas, minerais,
fibras, Omega-3 e mais.

Conceito de gomas com baixo/
sem açucares patenteado
Para aplicação em gomas
OU Kosher Gelatine está disponivel.

Essas declarações não foram avaliadas pela FDA. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer
doença. A informação aqui contida é apenas para fins comerciais e informativos. Embora as informações fornecidas sejam
de nosso conhecimento, verdadeira e precisa, a GELITA não garante sua precisão. Empresas que desejam incorporar qualquer
estrutura/ função a reivindicação na rotulagem ou publicidade do produto deve consultar os advogados legais adequados para
garantir que qualquer reclamação seja legal e fundamentada para o produto específico comercializado. A GELITA não assume
qualquer responsabilidade pelos produtos do comprador.
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