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Real Foods

Vida real, pessoas reais, alimentos reais. É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.
 

PALATINOSETM NUTRIFY® (Isomaltulose) é um carboidrato oriundo da beterraba e outras fontes naturais. Age liberando glicose no organismo de 
modo gradual, sem provocar picos de insulina, pois trata-se de um carboidrato de baixo índice glicêmico. 

Para que serve?
 PALATINOSETM NUTRIFY®promove melhora na resposta glicêmica, composição corporal, desempenho cognitivo, humor, saúde e qualidade de 

vida. Pode ser recomendado para indivíduos saudáveis, diabéticos e praticantes de exercícios físicos.
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Sugere-se dissolver 3 colheres de chá (16 g) de PALATINOSETM NUTRIFY® em água, 
suco ou outras bebidas, até a diluição total do produto (ou consumir conforme 
orientação de médico e/ou nutricionista). Este produto deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Como prescrever?

Por que prescrever?

Referências

A isomaltulose, também conhecida como PalatinoseTM,  é 
um dissacarídeo isômero da sacarose, obtida por 
conversão enzimática a partir da sacarose.

Nota-se que a isomaltulose possui um sabor adocicado 
suave. Suas propriedades físico-químicas e sensoriais são 
muito similares e, quando utilizada em alimentos, não se 
nota diferença na doçura. 

Desse modo, possui baixo potencial cariogênico e 
apresenta propriedades fisiológicas benéficas para a 
saúde, como baixa velocidade de hidrólise e formação de 
monossacarídeos no organismo, sendo recomendada 
para aplicação em alimentos e bebidas destinados para 
indivíduos saudáveis, diabéticos, e praticantes de 
exercícios físicos.

Estudos clínicos demonstraram que o consumo da 
PalatinoseTM promoveu maior oxidação da gordura no 

metabolismo energético, resultando na melhora da 
composição corporal, e, consequentemente, no peso 
corporal, promovendo benefícios para a prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis e manutenção da 
saúde geral. Desse modo, seu consumo também pode ser 
associado a estratégias nutricionais para a perda de peso.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 16 g  [3 colheres de chá]

Quantidade por porção

Não contém quantidades signi�cativas de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, �bra alimentar e sódio.
(*)%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas.  
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60 kcal = 256 kJ
15 g

Valor energético
Carboidratos
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INGREDIENTES: Isomaltulose - Palatinose™.

  

Fornece energia mais lenta e equilibrada.


