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Os compostos bioativos são substâncias que favorecem a promoção da saúde, o aumento do bem 
estar e a redução do risco de aparecimento de doenças crônicas. Por sua tecnologia inovadora, a 
Funcional Mikron aumenta a biodisponibilidade destes compostos.

Seus ingredientes bioativos micro e nanoencapsulados, aumentam o desempenho funcional dos 
produtos em que são aplicados. A micro e a nanoencapsulação protegem os compostos mais sensíveis 
de degradação.



SUPLEMENTAÇÃO BIOATIVA
CalSorb
Cálcio nanonizado

Xtended Release
Cafeína microencapsulada

Xtreme Release
Cafeína micronizada

VitaÔmega
Ômega-3 em pó microencapsulado

VitaShield C
Ácido ascórbico microencapsulado

VitaShield B
Vitaminas do Complexo B microencapsuladas

VitaFer
Ferro microencapsulado

Sprin Mikron
Suplemento vitamínico e mineral rico em 
ferro microencapsulado

Veggie Pro
Proteína de arroz micronizada

BCAA Mikron
BCAA instantâneo



CALSORB

Cálcio nanonizado

Combinação exclusiva de carbonato de cálcio de concha de ostra e fosfato tricálcico nanonizados. 
Potencialização do efeito funcional. Mascaramento de sabor característico.
Maior dispersibilidade e aplicabilidade. Absorção superior. 

XTREME RELEASE
Cafeína micronizada

Efeito instantâneo. Energia e força imediatas.
Alta dispersibilidade e ultra rápida velocidade de absorção.

XTENDED RELEASE
Cafeína microencapsulada de liberação gradual

Alta tecnologia e desempenho superior. Maior biodisponibilidade, liberação gradual e efeito 
prolongado com 12 horas de meia vida. Auxilia no emagrecimento, pois tem potente efeito 
termogênico.
A cafeína com sua máxima performance!



VITASHIELD B
Vitaminas do Complexo B microencapsuladas

Biodisponibilidade superior: absorção 25% maior.

VITASHIELD C
Ácido ascórbico microencapsulado

Potencialização das propriedades funcionais e aumento do potencial antioxidante. Maior 
biodisponibilidade e estabilidade. Proteção das moléculas e prevenção de reações precoces. 
Prevenção da descoloração de pigmentos em bebidas. Disponível também na versão thermosafe.
Maior proteção, sem sobredose.

VITAÔMEGA
Ômega-3 em pó microencapsulado

O microencapsulamento aumenta a biodisponibilidade, pelo reduzido tamanho das 
partículas e protege as moléculas, reduzindo a oxidação e aumentando seu shelf life. Além 
disso, mascara sabor e odor desagradáveis aumentando a aplicabilidade do ingrediente em 
suplementos, alimentos, bebidas e nutracêuticos.
Biodisponibilidade superior, sem o sabor de peixe.



SPRIN MIKRON
Suplemento vitamínico e mineral com vitamina C e ferro microencapsulados

Formulação para crianças para suplementação de minerais e vitaminas essenciais ao seu 
desenvolvimento. Garantia da ingestão diária necessária de ferro, zinco, vitaminas A, C,B6, B9 e D3. 
Maior biodisponibilidade e absorção. Suplementação eficiente e facilidade de aplicação. Sem sabor, 
sem cor, sem interferir nos alimentos. 1 porção por dia sobre a comida em uma das refeições da 
criança.
Sem aborrecimento diário na suplementação.

VITAFER
Ferro microencapsulado

Sabor mascarado. Maior estabilidade e absorção superior. Prevenção de oxidação e reações 
precoces. Disponível também na versão thermosafe.
Suplementação suprema, sem o sabor do ferro.

BCAA MIKRON
BCAA instantâneo

Tratamento tecnológico exclusivo para aumento da dispersibilidade em soluções 
aquosas e mascaramento de sabor.
Flexibilidade no ajuste da proporção dos aminoácidos.



DO CONCEITO, PASSANDO PELO 
DESENVOLVIMENTO, AO PRODUTO 

FINAL



A Funcional Mikron, com a filosofia de fornecer soluções de nutrição 

inteligente, oferece a linha White Label: produtos desenvolvidos para 

serem comercializados com a marca de nossos clientes.

Prontos para integrar e diversificar sua linha de produtos, são 

oferecidos a granel ou já finalizados para comercialização.

Economia de tempo e custos de desenvolvimento. Garantia de um produto 

de qualidade e funcional. Sem necessidade de altos investimentos. Toda 

a expertise da Funcional Mikron aplicada para o sucesso do seu negócio.



WHITE LABEL

Fibergurte
Iogurte em pó com de fibras micronizadas disponível em 8 versões funcionais

Active 360°
Shake reconstrutor da constituição física

Prolyn Max Taste
Suplemento rico em colágeno hidrolisado e vitamina C microencapsulada

Cappuccino Pro Whey
Pó para o preparo de cappuccino com proteína e cafeína microencapsulada

Sprin Mikron
Mix de vitaminas e minerais rico em ferro microencapsulado

Vívia
Sistema nutracêutico funcional



Fibergurte

• Pó para o preparo de iogurte com adição de 
fibras e formulação balanceada;

• Ajuda no bom funcionamento do intestino;
• Promove saciedade e, consequentemente, 

estimula a perda de peso.

A tecnologia de micronização das fibras potencializa suas propriedades funcionais, aumentando o 
efeito do produto.

0% açúcar adicionado

0% corantes artificiais

0% glúten

Fonte de fibras micronizadas



8 versões deliciosas e funcionais:

CALCIUM +
Sabor e força todos os dias 

MOOD
Disposição e foco o dia todo

SUN
Sua dose diária de sol

BRAIN
Explore todo o seu potencial

WHEY
A sua nova forma

FLEX
Mais flexibilidade para o seu dia

BEAUTY
Revele sua beleza

KIDS
Mais saúde para brincar



PARA UM ESTILO DE VIDA ATIVO, 
POR TODA A VIDA!



• Formulação exclusiva e 

deliciosa

• Atua nas articulações

• Promove reposição da 

massa magra

• Contribui para o aumento 

da força e da resistência 

corporal

• Reduz o desconforto 

muscular

• Melhora a constituição 

corporal







Rico em proteína, perfeito 

para começar o dia e 

acompanhar o seu ritmo.

CAPPUCCINO PRO WHEY



SPRIN MIKRON
Suplemento vitamínico e mineral com vitamina C e ferro 
microencapsulados

Formulação para crianças para suplementação de minerais e vitaminas 
essenciais ao seu desenvolvimento. Garantia da ingestão diária necessária de 
ferro, zinco, vitaminas A, C,B6, B9 e D3. Maior biodisponibilidade e absorção. 
Suplementação eficiente e facilidade de aplicação. Sem sabor, sem cor, sem 
interferir nos alimentos. 1 porção por dia sobre a comida em uma das 
refeições da criança.
Sem aborrecimento diário na suplementação.



Aditivos pensados e desenvolvidos especialmente para oferecer melhor desempenho para a indústria, 
visando maior eficiência nos processos produtivos e trazendo saudabilidade ao consumidor final.

Os aditivos inteligentes da Funcional Mikron possuem performance muito superior potencializada pelas 
partículas micro e nanométricas.

As tecnologias de liberação gradual e controlada permitem que sejam utilizados de forma inteligente, 
em menor quantidade e agindo no momento certo, impedindo reações precoces e perda de eficiência 
dos processos.



ADITIVOS INTELIGENTES

PANIS
Bicarbonato de Sódio Nano Plus
Bicarbonato de sódio microencapsulado

Pirofosfato de Sódio Nano Plus
Pirofosfato de sódio microencapsulado

CARNIS
Citron Nitrito
Nitrito microencapsulado de liberação gradual

Citron Nitrato
Nitriao microencapsulado de liberação gradual

LACTIS
Lactose M99
Lactose micronizada



BICARBONATO DE SÓDIO NANO PLUS
Bicarbonato de sódio microencapsulado

Por meio de processos produtivos tecnológicos exclusivos, a Funcional Mikron confere ao 
bicarbonato, naturalmente higroscópico, propriedades hidrofóbicas, tornando-o insolúvel em 
água à temperatura ambiente. Isso impede a ocorrência de reações precoces, pela presença de 
umidade residual da farinha ou de outros ingredientes da formulação. O sistema de membranas 
do Bicarbonato Nano Plus foi desenvolvido para que ocorra sua liberação no forno, obtendo um 
aumento de tamanho do produto final e melhora em sua textura. Ele deve ser utilizado em 
conjunto com o Pirofosfato de Sódio Nano Plus como complemento do agente levedante nas 
formulações.

Agente levedante com desempenho superior. Atua no momento certo, garantindo melhor 
performance de produção.



PIROFOSFATO DE SÓDIO NANO PLUS
Pirofosfato de sódio microencapsulado

Atua como ácido levedante, que reage com o bicarbonato de sódio e melhoradores de massa, 
liberando dióxido de carbono. Atua também na suplementação de minerais e manutenção do pH. 
É um produto obtido através do recobrimento com polímeros adequados conferindo 
propriedades distintas daquelas do produto original. Estes polímeros conferem ao pirofosfato, 
propriedades hidrofóbicas. Portanto, impedem a reação precoce com o bicarbonato de sódio, por 
presença de umidade residual nas farinhas e em outros ingredientes, dificultando o fenômeno do 
“bolo solado” ou a não levedação adequada da massa.

Agente levedante com desempenho programado. Atua no momento certo, garantindo produto 
de qualidade superior



CITRON NITRITO E CITRON NITRATO
Nitrito de sódio e Nitrato de sódio microencapsulados de liberação gradual

Estes aditivos alimentares são amplamente utilizados como conservantes e fixadores de cor em 
produtos cárneos curados, cozidos e frescais. Têm como principal objetivo proporcionar, através 
de reações químicas, a cor rosada característica dos produtos cárneos, além de atuarem na 
prevenção do crescimento bacteriano, protegendo o produto da deterioração. A 
microencapsulação destes aditivos melhora sua dispersão na massa cárnea pelo reduzido 
tamanho das partículas, oferece liberação gradual e controlada que permite o suprimento de O2

constante ao longo do shelf life do produto aumentando sua vida de prateleira, viabiliza 
adequação à legislação (150ppm). 

Shelf life prolongado com aplicação reduzida!



LACTOSE M99
Lactose micronizada

A lactose em escala micronizada tem sua principal aplicação em doce de leite e leite condensado 
como agente de nucleação secundária, evitando a cristalização da lactose no produto 
(arenosidade) e aumentando a vida de prateleira do mesmo.

Produto final com qualidade superior e maior vida de prateleira.



Além de oferecer os produtos do seu portfólio, a Funcional Mikron atende a seus clientes com serviços 
personalizados e direcionados às necessidades de cada um.

Trabalhamos em contato direto e aberto com o cliente, para oferecer uma solução eficiente, de alta 
qualidade e que agregue valor ao seu negócio. Acreditamos em relações ganha-ganha e no 
estabelecimento de parcerias duradouras e sustentáveis. Para nós, cada cliente é, em primeiro lugar, um 
parceiro, independentemente de seu tamanho e segmento.

CONFIRA ABAIXO OS SERVIÇOS E SOLUÇÕES QUE PODEMOS OFERECER
PARA O SEU NEGÓCIO:

Serviços 



Micronização e 

Nanonização
Aumento da biodisponibilidade e da 

dispersão em função da redução do 

tamanho das partículas para as escalas 

micro e nanométricas.



Micronização e Nanonização

A redução do tamanho das partículas nas escalas micro e nanométricas
potencializa as propriedades físico-químicas e funcionais dos 
compostos e ativos. 

A Funcional Mikron dispõe de equipamentos de alta tecnologia e 
equipe técnica com grande expertise para garantir a máxima eficiência
e qualidade no processo de cominuição das partículas, garantindo a 
performance desejada pelo cliente e o melhor custo-benefício do 
serviço.

Dentre os principais benefícios do processo, estão:
1. Aumento da biodisponibilidade
2. Aumento do desempenho funcional
3. Melhora da dispersão em formulações
4. Aumento da produtividade e eficiência de processos industriais
5. Maior flexibilidade de aplicação





Microencapsulação e Nanoencapsulação

As tecnologias de micro e nanoencapsulação têm como principal objetivo 
gerar valor aos ingredientes e produtos aos quais são adicionados, por 
meio da oferta de novas funcionalidades, diferenciação no mercado, 
inovação e qualidade superior.

A microencapsulação e a nanoencapsulação consistem no aprisionamento
de ativos em uma matriz ou membrana polimérica cujo tamanho pode 
variar entre nanômetros e micrômetros. A matriz ou membrana é utilizada 
como uma rede de retenção e um escudo de proteção para o ingrediente 
ativo. 

A escolha do método de encapsulação depende da especificidade da 
aplicação e exige a observação de uma série de fatores, como: 
características físico-químicas do produto desejado, propriedades físico-
químicas dos materiais utilizados, aplicação no produto final, mecanismos 
desejados de liberação do ativo encapsulado, escala de produção e custo.



Microencapsulação e Nanoencapsulação

Por meio dessa tecnologia inovadora, a Funcional Mikron desenvolve ingredientes bioativos micro e 
nanoencapsulados, protegendo-os de degradação e aumentando o desempenho funcional dos produtos. A tecnologia 
permite ainda o desenvolvimento de aditivos inteligentes que possuem performance superior e podem ser aplicados 
em quantidades reduzidas. O exclusivo sistema de membranas time release permite a liberação controlada e gradual 
dos ativos e aditivos, aumentando sua biodisponibilidade e seu desempenho.

Os principais benefícios que a tecnologia pode oferecer são: 
1. Modificação das propriedades físico-químicas, com aumento de funcionalidade
2. Aumento da biodisponibilidade
3. Mascaramento de sabores e odores desagradáveis
4. Aumento da estabilidade e shelf life de moléculas bioativas
5. Bloqueio de reações precoces e cruzadas
6. Aumento da performance dos sistemas produtivos
7. Liberação dirigida e controlada
8. Aumento da aplicabilidade de ingredientes e ativos em formulações



Tecnologia Thermosafe

Ideal para processos industriais que utilizam elevadas 
temperaturas. 

Protege a molécula, tornando-a resistente à 
temperatura. 

A molécula mantém sua estabilidade e não se degrada, 
garantindo a entrega ao consumidor daquilo que é 
declarado.

Evita ou reduz a sobredosagem.

Membrana 
Thermosafe

Ingrediente 
Bioativo





Projetos tailor made

A Funcional Mikron oferece a seus clientes e parceiros 

o serviço de desenvolvimento de soluções inovadoras 

sob medida, com projetos especiais e únicos para 

atender as necessidades específicas de seus produtos e 

processos.

Com expertise de desenvolvimento de ingredientes 

nanotecnológicos e sua aplicação em produtos finais 

completos e nutricional mente balanceados, a Funcional 

Mikron disponibiliza a seus clientes soluções 

integrais, do conceito, passando pelo desenvolvimento 

ao produto final.



Projetos tailor made
A Funcional Mikron oferece:

• Desenvolvimento de ingredientes, formulações finais e misturas 

balanceadas.

• Análise regulatória e adequação às legislações vigentes.

• Análise fiscal e enquadramento do produto.

• Utilização das mais novas tecnologias de micronização e 

microencapsulação existentes no mercado.

• Disponibilidade de equipamentos em escalas de bancada e piloto 

para testes de desenvolvimento e aplicação.

• Total confidencialidade quanto a produtos e processos 

desenvolvidos

• Apoio técnico e comercial para comunicação e comercialização 

do ingrediente ou produto desenvolvido.

• Qualidade assegurada por meio de análises em nosso laboratório 

e em laboratórios parceiros.



Atendimento Comercial
Carla Carità
19 3849-8328 
11 94771-4738 / 11 97222-3300
carla@funcionalmikron.com.br


