
ACEROLA

• Originária da América de clima tropical.
• A acerola cresce a uma altitude de até 1500 metros acima do nível do mar, sendo 

mais abundante em períodos alternados de chuva/seca.
• Árvore perene que pode atingir de 1,5 a 3 metros de altura. Aspecto arbustivo. 

As árvores são sensíveis ao vento devido ao seu sistema de raízes rasas.
• Cultivada principalmente em pomares de pequena escala e por agricultores 

independentes (2 a 3 hectares cada).
• A acerola é colhida manualmente, apenas 3 dias entre a fase verde 

(3 a 4% de vitamina C) e a vermelha, quando há maior quantidade de vitamina C.
(1) Prakash, A., Baskaran, R. Acerola, an untapped functional superfruit: a review on latest frontiers. J Food Sci Technol 55, 3373–3384 (2018).
https://doi.org/10.1007/s13197-018-3309-5.

A SOLUÇÃO 
NATURAL IDEAL 
PARA VITAMINA C

Poderoso antioxidante 
comprovado em estudos, 

com várias alegações 
regulatórias de saúde 

aprovadas mundialmente.

Sólido conhecimento em 
diferentes mercados e aplicações: 
nutrição saudável, nutracêuticos, 
bebidas funcionais, preservação 

de matrizes.

Bom perfil organoléptico e baixa 
dosagem para atingir o valor 

diário de vitamina C de 100%.

Unlocking Nature. Enriching Life. 

A acerola é conhecida por ser uma das fontes naturais mais ricas de vitamina C do mundo. Além da grande 
quantidade de vitamina C, a fruta também contém diversos fitonutrientes, como carotenoides, fenólicos, 
flavonoides e antocianinas¹.
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DESTAQUE PARA A ACEROLA EM PÓ

Com extratos botânicos padronizados e de alta qualidade retirados de fontes cuidadosamente selecionadas, 
proporciona maior bem-estar e benefícios comprovados à saúde.

PORTFÓLIO NATUREPLUS

ORIGEM E ÁREA DE CAPTAÇÃO



Os consumidores estão cada vez mais conscientes e buscam melhorar sua saúde e seu bem-estar por meio de uma alimentação personalizada. Graças ao amplo 
portfólio, a ADM consegue oferecer os recursos ideais, como extratos botânicos, proteínas alternativas, entre outros, para criar soluções vencedoras voltadas a 
estilos de vida mais saudáveis. Nossa alimentação direcionada ao futuro, fundamentada por pesquisas e estudos científicos, agrega valor ao enaltecer a nova 
geração em alimentos, bebidas, suplementos alimentares e nutrição especializada. O melhor para você. Essa é a nossa especialidade.

A vitamina C é uma das vitaminas solúveis em água mais importantes. A maioria dos animais e plantas consegue sintetizar essa vitamina, mas 
o corpo humano não. Por isso, os seres humanos precisam dela como um suplemento essencial em sua dieta.

A VITAMINA C DESEMPENHA 
ALGUNS PAPÉIS FISIOLÓGICOS E 
METABÓLICOS IMPORTANTES NO 
CORPO HUMANO:

Auxilia no desenvolvimento e na manutenção 
de ossos, cartilagens, dentes e gengivas2

Ajuda na formação de colágeno3

Aumenta a absorção de ferro4

Ajuda a reforçar o sistema imunológico do 
corpo5

É um antioxidante que ajuda a reduzir os 
radicais livres e a oxidação de lipídios nos 
tecidos corporais6

A ADM É O MELHOR PARCEIRO PARA VOCÊ!

Como fonte natural de vitamina C em:
APLICAÇÕES

País

Peru
O dobro do valor do 
“TEOR BÁSICO”

Descritor: “TEOR BÁSICO”:
≥ 15% do VRN por 100 g (sólidos)
≥ 7,5% do VRN por 100 ml (líquidos) ou
≥ 5% do VRN por 100 kcal (12% do VRN por 1 
MJ) ou
≥ 15% do VRN por porção de comida

Mínimo de 30% da IDR ou VDR 
de referência por 100 g (sólidos)
Mínimo de 15% da IDR ou VDR 
de referência por 100 ml (líquidos)

Mínimo de 15% da IDR ou VDR de referência 
por 100 g (sólidos)
Mínimo de 7,5% da IDR ou VDR de referência 
por 100 ml (líquidos)

Brasil

Grupos populacionais 
(o dobro dos valores apropriados):
1 a 3 anos: 4,5 mg
4 a 8 anos: 7,5 mg
9 a 18 anos: 22,5 mg
≥ 19 anos: 27 mg
Gestantes: 25,5 mg
Bebês: 36 mg

Grupos populacionais 
(limite máximo estipulado):
1 a 3 anos: 385 mg
4 a 8 anos: 625 mg
9 a 18 anos: 1.125,65 mg
≥ 19 anos: 1.916,02 mg
Gestantes: 1.723,43 mg
Bebês: 1.726,73 mg

A alegação restringe-se a suplementos 
alimentares cuja quantidade de vitamina C 
atende aos valores mínimos estipulados no 
Anexo III da IN 28/2018:

Grupos populacionais
1 a 3 anos: 2,25 mg
4 a 8 anos: 3,75 mg
9 a 18 anos: 11,25 mg
≥ 19 anos: 13,5 mg
Gestantes: 12,75 mg
Lactantes: 18 mg

Ingrediente

Acerola em pó

Código da ADM

AC172020519

Acerola em pó (transparente)

Acerola orgânica em pó

Padronizado em

17% de vitamina C

17% de vitamina C

17% de vitamina C

ACE2090720

ORGACE6750620

Acerola orgânica em pó (transparente) 17% de vitamina C ORGACC2100720

VARIEDADE DE SOLUÇÕES

ACEROLA

(2,6) Canadá: Alegações de função de nutrientes aceitáveis. Requisitos de rótulos de alimentos – 
Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA).
(3) Brasil: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de vitamina C 
atenda aos valores mínimos estabelecidos no Anexo III da Instrução Normativa 28/2018 – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
(4,5) Europa: Lista consolidada de alegações de saúde do artigo 13 – Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA).
(6) Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Ingestão alimentar de referência para 
vitamina C, vitamina E, selênio e carotenoides. Washington, DC: National Academy Press, 2000.

A comparação deve ser baseada em uma diferença de pelo menos 10% no Valor de Referência do Nutriente (VRN) entre 
os alimentos comparados.

Certificação de qualidade
Halal e Kosher

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES
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Suplementos Bebidas Confeitaria Snacks Chocolate Cereais ou barras 
de proteína Iogurt

Alegação nutricional: FONTE DE Alegação nutricional: RICO EM

O novo CCIC – Centro de Inovação e Criação para Clientes – terá sede em Hortolândia para atender todos os países e clientes da América 
Latina. A ADM está sempre investindo em novas tecnologias para oferecer um centro completo de desenvolvimento de aplicações e uma 
grande variedade de soluções inovadoras para os mercados de alimentos e bebidas. Um mundo de novas possibilidades espera por você.

Centro de Inovação da ADM

Unlocking Nature. Enriching Life. 


