
 Esse conceito requer mudanças de paradigmas no desenvolvimento de novos produtos. 
Isto porque, ao longo dos anos houve muitas mudanças nos hábitos alimentares, onde 
aumentou-se o consumo de alimentos ultraprocessados, com alto índice calórico e pequeno 
valor nutricional. Através deste comportamento, foi possível detectar o aparecimento de diversas 
disfunções metabólicas e carenciais. Portanto, manter uma alimentação balanceada é muito 
importante, pois estes nutrientes são responsáveis por promover a manutenção e a integridade 
do organismo, ou seja, deixaram de ser apenas uma fonte de alimento e se transformaram em 
princípios ativos.
 Para isto, a nanotecnologia oferece diversas soluções para que os nutrientes mantenham 
a sua integridade e seu alto valor nutricional. Essa tecnologia é definida como a micronização e 
nanonização destes ingredientes e a encapsulação em cápsulas extremamente pequenas, 
promovendo o aumento da biodisponibilidade dos compostos e a liberação do conteúdo de 
forma controlada e sob condições específicas.

Existe um consenso mundial 
de que os alimentos não 

devem mais ser vistos somente
como uma fonte de nutrientes 
com apelo sensorial, mas que

também sejam fonte de
saúde e bem-estar.

O que a nanotecnologia pode oferecer:

Aumento da biodisponibilidade e performance
dos componentes;
Bloqueio de reações precoces e cruzadas;
Liberação dirigida e controlada dos ingredientes no 
organismo;
Maior estabilidade para formulação;
Mascara sabores e odores desagradáveis.



É uma linha exclusiva de suplementos funcionais, na forma de refresco em pó, que contém nanotecnologia aplicada a
ingredientes naturais. Estes refrescos visam otimizar a absorção dos nutrientes, promovem melhora da oferta de 
substâncias essenciais ao metabolismo energético, reestabelecem o equilíbrio dinâmico do organismo e suprem as 
necessidades nutricionais diárias de mulheres e homens que almejam um estilo de vida mais saudável.
São formulações balanceadas, deliciosas e com muita tecnologia para garantir o prazer de se cuidar sempre!

www.excipienta.com.br/

@excipienta

Rua Olimpíadas,  66 -  7º andar
Vila Olímpia -  São Paulo,  SP.

0800 704 8303

Refreska® Memory - Sabor Frutas Vermelhas
Desenvolvido com ingredientes de alta tecnologia que contribuem para o aumento da energia vital, concentração e 

desempenho mental. Além disto, sua composição possui ação antioxidante, anti-inflamatória e auxilia na formação de 

neurotransmissores.

Composição: Cafeína (proveniente do guaraná, com a tecnologia Time Release – liberação gradual), colina e vitamina C 

microencapsulada.

Posologia: Adicionar 10 g de Refreska® Memory em 200 ml de água fria.

Refreska® Renova - Sabor Laranja
É uma importante fonte de proteínas e vitaminas que atua na formação do colágeno, combate o envelhecimento e 

desacelera a perda de firmeza e elasticidade da pele. Além disto, contribui para saciedade, possui uma potente ação 

antioxidante, melhora o aspecto da celulite e fortalece cabelos e unhas.

Composição: Colágeno hidrolisado - Peptiplus®, vitamina C microencapsulada e betacaroteno

Posologia: Adicionar 15 g de Refreska® Renova em 200 ml de água fria.

Refreska® Fiber - Sabor Jabuticaba
Equilibra a microbiota intestinal, melhora a absorção de nutrientes e fortalece sistema imunológico. Sua composição conta com 

alta concentração de antocianinas e de fibras que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória e promovem saciedade. 

Composição: Jabuticaba liofilizada, polidextrose micronizada, fibra de milho micronizada, nutriose micronizada e vitamina C 

microencapsulada.

Posologia:  Adicionar 10 g Refreska® Fiber em 200 ml de água fria.

É composto por ingredientes que favorecem o aumento da síntese de serotonina e melatonina. Essas substâncias atuam no 

combate do estresse, insônia, depressão, ansiedade, impulsividade e irritabilidade. 

Composição: Triptofano micronizado, camomila micronizada e maracujá micronizado.

Posologia: Adicionar 10 g de Refreska® Relax em 200 ml de água fria ou quente.

Refreska® Ella - Sabor Chá Verde com Gengibre
Sua composição fortalece as defesas do organismo, auxilia no de combate à anemias, contribui para a redução da gordura

corporal, atua na prevenção doenças relacionadas a obesidade e minimiza a inflamação e o estresse oxidativo.

Composição: Extrato de chá verde, sulfato ferroso microencapsulado, vitamina C microencapsulada e concentrado de 

espirulina e cártamo.

Posologia: Adicionar 10 g de Refreska® Ella em 200 ml de água fria.

Refreska® Relax - Sabor Maracujá com Camomila


