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CONHEÇA A NOVA PROTEÍNA
CONCENTRADA ARCON® SFP 200

SUA BARRINHA DE PROTEÍNA AGORA COM A MELHOR
COMBINAÇÃO DE PERFORMANCE E CUSTO

A solução ideal chegou! 
Basta substituir a proteína isolada de soja na sua formulação pela nova 
proteína concentrada ARCON® SFP 200 para otimizar seu custo e ainda 

obter melhoria de textura mantendo o mesmo perfil nutricional.

• Teor de proteína mínimo de 69%
 Com características otimizadas para
 utilização em barrinhas.

• Alto teor de fibras
 A proteína concentrada da ADM   
 contém 20% de fibras.

• Sabor neutro
 Não possui sabor residual de soja,  
 surpreenda-se!

• Baixo nível de sódio
 76 vezes menos sódio comparado   
 com uma proteína isolada de soja.

• Qualidade Nutricional
 Perfil de aminoácidos em 
 atendimento à legislação
 brasileira. (vide tabela)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PROTEÍNA CONCENTRADA Arcon® SFP 200

PDCCA´s  (Protein Digestibility Corrected Amino Acid)
PDCAAS equivale à qualidade da proteína
Fonte: J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12707-12712
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QUER SABER MAIS?

Envie um e-mail para: nutritionsolutions@adm.com

A melhor combinação: alta performance e redução de custo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA PROTEÍNA CONCENTRADA ARCON® SFP 200  

• Reduz o custo da sua formulação
 A substituição da proteína isolada de soja pela nova proteína
 concentrada possibilita a redução de custo significativa da
 formulação mantendo o mesmo nível de proteína final da barrinha. 

 Descomplique! O ajuste de formulação é simples e fácil devido ao alto teor 
 de fibras. 

• Melhora a textura
 É sabido que as barras de proteínas tendem a endurecer ao longo 
 do shelf-life.  
 A inclusão da nova Arcon® SFP 200 melhora sensivelmente a maciez da    
 barra e contribui para manutenção de uma textura mais agradável.

• Reduz o custo com outros ingredientes
 Como a proteína concentrada proporciona uma melhoria de textura  
 significativa, ela também possibilita uma redução de custo extra
 através da substituição parcial de ingredientes como caseína ou 
 proteína hidrolisada, usados especificamente para esse fim.

ADM EM PARCERIA COM VOCÊ!  
Através da plataforma ADM Nutrition Solutions, atendemos suas necessidades 
mais específicas. Temos 75 anos de experiência em proteínas de base vegetal 
e expertise em Pesquisa & Desenvolvimento, para combinar de forma inovadora 
e customizada o mais amplo portfólio de ingredientes e aromas do mercado. 

Conte conosco para atender ao seu desafio de formulação.


