
New Generation of Whey Protein

Nutrata e Nature
apresentam:



O Processo

O Ingrediente

A Tecnologia

New Generation of Whey ProteinEnhanced Bioavailability



O Plasma é considerado o quarto estado físico da matéria.

A sua formação é dada com a ionização de atmosferas gasosas e com a 
obtenção de concentração elevada de íons e elétrons. Estas atmosferas 
gasosas tem a sua composição química controlada e podem ser geradas por 
um processo térmico, dando origem ao plasma térmico, ou por campos 
elétricos dando origem ao plasma a frio.





• Sabemos que os alimentos ingeridos são parcialmente aproveitados, ou seja, nosso corpo não
absorve os nutrientes na sua totalidade.

• A otimização de ingredientes é um dos maiores esforços da indústria alimentícia, sendo o seu
principal objetivo proporcionar o melhor aproveitando dos nutrientes do alimento e deixando ainda
melhor digestível. 

• Otimização de Ingredientes.

• IO Whey – Ingredient Optimezed – A nova geração de Whey Protein.

The Future is
now



Os tipo de Whey até o momento

1 - Standard Whey (Concetrate Whey)

2 - Isolate Whey (Iso Whey)

3 - Hydrolized Whey [Hydro Whey)

4 - Ingredient Optimized Whey [Io Whey]

Os tipo de Whey a partir de agora



123% mais biodisponível

46% menos desconforto gástrico

36% mais absorção

Plasma ioWhey – The new generation of Whey Protein





Whey Hidrolizado

* Processo

- Quebra molecular

- Moléculas quebradas em fragmentos menores

- Estrutura complexa

* Aproveitamento: Parcialmente absorvida

Hydro Whey (Hydrolyzed)        x Io Whey (Ingredient Optimized) 

Entenda a principal diferença entre o novo ioWhey em comparação a tecnologia mais avançada anterior que é
a Hidrólize

Whey Ingrediente Optimizado

* Processo

- Rearanjo molecular

- Moléculas rearanjadas linearmente

- Estrutura mais linear

- * Aproveitamento: Muito mais absorvida

46% 
Superior



Whey Concentrado

* Processo
- Padrão
- Estrutura complexa

* Aproveitamento

- Parcialmente absorvida

Standard Whey x Io Whey (Ingredient Optimized) 

Entenda a principal diferença entre o novo ioWhey em comparação ao Whey tradicional

Whey Ingrediente Optimizado
• Processo

- Rearanjo molecular
- Moléculas rearanjadas linearmente

- Estrutura mais linear

- * Aproveitamento

- Muito mais absorvida

123 % 
Superior



Hi Whey
(Hydrolyzed) X Io Whey 

(Ingredient Optimized) 

Quebra Molecular
A molécula de proteína é quebrada em partes

Rearanjo Molecular
A molécula de proteína fica mais linear



Rearanjo Molecular

Molécula mais linear



36% 
Mais

Abosorção



123% 
Mais

bio disponível



46% 
Menor

desconforto
gástrico



Maior
tempo

Disponível




