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NUTRISANS -E NUTRI 
(produto em desenvolvimento) 

 

 

DESCRIÇÃO 

 
Vitamina E (d-α-Tocoferol), 100% de origem natural – obtida à partir do óleo de Soja, 
através da tecnologia de Destilação Molecular. 

 
 

COMPOSIÇÃO 

Vitamina E natural (d-alfa tocoferol), disponível em concentrações diferentes, de 500 a 1.300 

Unidades Internacionais, bem como na forma éster, para produtos que requerem maior 

estabilidade (Acetato e Succinato). 

Forma Acetado 

O acetato de D-alfa-tocoferil é o éster de um d-alfa-tocoferol que tem uma suscetibilidade 

reduzida à degradação quando exposto ao ar ou a temperaturas de processamento elevadas. 

Esses benefícios específicos permitem flexibilidade na formulação do produto 

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 

 
Forma  
 
D-α-tocoferol   68% - 88% 
UNIDADES INTERNACIONAIS  1000 I.U. – 1300 I.U. * 
 
* 1 mg d-α tocoferol = 1.49 I.U. 
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Forma Ester Acetato 
 

D-α-Acetato de tocoferila   ≥ 96% 
UNIDADES INTERNACIONAIS ≥ 1306 I.U. * 
 
* 1 mg d-α acetato de tocoferila = 1.36 I.U. / 1 I.U. = 0.91 mg d-alpha acetato de 
tocoferila 
 

Devido à origem natural do produto e, dependendo do lote e colheita, podem ser 

observadas alterações de cor e odor. 

  

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 
 
Aparência: Óleo viscoso  
Coloração: Clara, âmbar  
Odor: Leve odor de óleo vegetal característico e sabor suave 
 

Devido à origem natural do produto e, dependendo do lote e colheita, podem ser 
observadas alterações de cor e odor. 
 

APLICAÇÕES 
 

Vitamina E de origem natural, indicada para fortalecer e enriquecer produtos alimentícios e 
suplementos nutricionais. 
 
Aplicação em formulações para: 

- Alimentos infantis; 
- Cereias; 
- Produtos laticíneos; 
- Farinhas e produtos de padaria; 
- Margarinas; 
- Óleos e gorduras; 
- Suplementos nutricionais esportivos. 

 
OBS.: Também estará disponível na forma ACETADO: l íquido e pó 
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