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     Descrição 

O Sorbitol é um pó cristalino branco, higroscópico, com sabor adocicado. 

Equivale, aproximadamente, a 60% do dulçor da sacarose. 

Apresenta-se em produtos naturais de fonte vegetal, como frutas e, é fabricado 

comercialmente pela redução da glicose. 

 

 

 

Agente de Corpo, Edulcorante e Umectante 

 

 



 

 

 

     Propriedades 

A aplicabilidade do Sorbitol para produtos cosméticos e dermatológicos recai sobre 

sua ação umectante e estabilizadora de emulsões e suspensões. 

É muito empregado, por via oral, como adoçante para diabéticos e, como adoçante 

para muitos produtos alimentícios líquidos, em substituição à sacarose. 

O Sorbitol é indicado para inibir cristalização de açúcar, controlar a textura e 

aperfeiçoar o sabor. 

Em altas concentrações é aplicável como laxante osmótico. Utilizado também, 

soluções de Sorbitol a 60%, por via endovenosa, como 

diurético osmótico. 

 

 Produto produzido a partir da hidrogenação 

da dextrose; 

 Controla a umidade dos alimentos 

processados; 

 Intermediário químico em processos de 

esterificação; 

 Aumenta a vida útil do produto; 

 Desempenha funções de edulcorante e 

conservante; 

 Possui poder edulcorante de 60% em relação à 

sacarose; 

 Edulcorante de baixa caloria ideal na substituição 

do açúcar em produtos sugar free, sua metabolização é insulino- 

independente (importante para diabéticos); 

 Reduz o valor calórico; 

 Umectante, suavizante ou plastificante em diferentes fórmulas; 



 

 

 Não cariogênico. 

 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

 por 100 g** 

D-Sorbitol (base seca) 93,0 a 100,0% 

Calorias 237,6 Kcal 

Carboidratos 99,0 g 

Açúcares redutores Máximo 0,3% 

Açúcares 4 kcal/g 

Polióis 2,4 Kcal/g 99g 

Proteínas 0 

Gorduras Totais 0 

Fibra alimentar 0 

Sódio 0 

Cálcio 0 

Ferro 0 

 

** Valores típicos de referências. Não constituem especificação do produto 

 

 

     Indicações 

 • Sorbitol Pó auxilia no desenvolvimento de produtos alimentícios sem adição de 

açúcar (adoçante para doces, tabletes, goma de mascar, gelatina), 

conferindo “corpo” e dulçor, com valor calórico reduzido aos alimentos 

onde são empregados, uma vez que nem toda a fração administrada 

consegue ser inteiramente absorvida e metabolizada pelo organismo. 
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Também pode ser usado em linhas cosméticas e dermatológicas, para 

cremes, loções e batons. 

 
 
 

     Farmacotécnica 

 Sua solubilidade em água é bastante alta, 1g do pó, dissolvendo-se em 0,5mL de água. 

Solúvel também em etanol (96%) e parcialmente solúvel em clorofórmio e éter. 

É incompatível com íons metálicos di e trivalentes em condições extremamente ácidas 

ou alcalinas. 
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  Material Técnico do Fornecedor.  


