
 

 

        
 
 
 

 

Evidenciador do sabor doce e redutor do after taste 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

     Introdução 

A farmácia de manipulação promove tratamentos cada vez mais personalizados. Essa 

constante inovação do setor magistral busca maior adesão do paciente e mais personalização 

de acordo com o tratamento e preferências pessoais de cada indivíduo.  

 Uma suplementação pode ter maior adesão quando a forma utilizada é um gel, chocolate ou 

um shake por exemplo. Além disso,  uma forma farmacêutica mais atrativa e fácil de ser 

administrada pode ser a solução para aumentar a adesão de crianças e idosos ao tratamento.  

Flavorizar, edulcorar e colorir uma preparação farmacêutica para administração oral é fator 

preponderante à adesão terapêutica pelo paciente. Portanto, o  farmacêutico tem como 

desafio, desenvolver técnicas e recursos para realizar a combinação harmônica dos ativos, 

flavorizantes (aromas), edulcorantes e corantes.  

 

A  formulação em formas farmacêuticas diferenciadas deve considerar aspectos como: 

Uso: Interno 

Composição: Saccharum officinarum  

Solubilidade: Hidrossolúvel  



 

 

• A imediata identidade do sabor. 

• O desenvolvimento rápido da completa sensação de sabor. 

• A sensação bucal aceitável. 

• Menor efeito residual (lingering effect). 

• Uma curta sensação "aftertaste". 

• A não existência de sensações desagradáveis. 

 

Propriedades 

O Modulex ™ possui uma mistura única de fitoquímicos naturais da cana-de-açúcar que 

auxiliam na modulação e intensificação de sabor. É capaz de mascarar o sabor residual de 

adoçantes de alta intensidade, adstringência e notas metálicas. Potencializa o sabor de açúcar 

e a percepção de sal nos produtos, podendo ser usado na indústria farmacêutica e alimentícia.  

Modulex™ é um grande aliado para as farmácias de manipulação para formulações em sachê, 

shot, spray,  goma, chiclete, shake, drink, gel, bala dura, pirulito e xarope.   

Modulex intensifica a sensação de dulçor nos produtos, confere corpo aos produtos em que 

será aplicado. Reduz a adstringência/metálico (característicos de edulcorantes e outros 

ativos), aumentando a aceitação em geral de produtos contendo edulcorantes. Não confere 

sabor doce na dosagem aplicada, podendo ser usado também em formulações salgadas.  

Adoçantes de alta intensidade proporcionam um sabor doce intenso. Apesar disso, não 

conseguem imitar o perfil exato do sabor do açúcar e o dulçor permanece por mais tempo. 



 

 

 

Modulex™ potencializa o sabor do açúcar já existente e reduz o sabor  residual dos adoçantes. 

O paladar é percebido e a mensagem enviada ao cérebro. A sacarose/sódio liga-se ao receptor 

do paladar, enviando uma mensagem ao cérebro para reconhecer o sabor doce ou salgado. 

O Modulex ™ prepara todas as células receptoras do paladar para aumentar a percepção de 

doçura ou salinidade no cérebro. 

 

 

Teste de sabor  

 A maioria dos produtos testados com Modulex™ foram os preferidos. 

 Todos os produtos testados mostraram uma redução nas notas metálicas / 

adstringentes. 



 

 

 Os produtos com Modulex™ mostraram uma redução no sabor residual dos 

adoçantes, melhora do corpo e arredondamento. 

 

 

 

 
     Informação Nutricional 

 

Valor Nutricional (100g) 

Valor Energético 195 kcal – 814 KJ 9% 

Carboidrato 46,5g 15% 

Açúcares  7,5g - 

Proteína 0,4g 0,5% 

Gordura total 0g 0% 

Saturada  0g 0% 

Sódio 51mg 2% 

Não tem quantidades significativas de fibras alimentares. 

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 
8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 

 



 

 

Modulex™  é usado em dosagem baixa, portanto não confere quantidade significativa de 

calorias, açúcares e sódio.  

 
     Concentração Recomendada e Características Farmacotécnicas 

0,1% - 0,2% do produto final.  

Para formulações líquidas como xarope, shot, drink, gel, spray e shake levar em consideração 

o volume final da fórmula (pó + líquido).  

Exemplo: 

Sachê de 3g de BCAA para diluição em 100 mL de água. 

Dose: 105mg (0,1%) até 210 mg (0,2%) de Modulex  

 Estável durante tratamento térmico 

 Resistente em toda faixa de pH 

 Brix Mínimo: 70 

 

     Aplicações  

 Modulex™  pode ser usado em formulações para sachê, shot, spray,  goma, chiclete, shake, 

drink, gel, bala dura, pirulito e xarope com a finalidade de mascarar sabores metálicos, 

adstringentes e de edulcorantes.  

 

Ativos testados:  

 Mix de vitaminas e minerais; 

 Pool de aminoácidos (Pool de aminoácidos essenciais, BCAA, aminoácidos isolados); 

 Proteínas (WPI, WPC, Proteína do arroz e ervilha);  

 Fitoterápicos;  

 Adoçantes;  

*Recomendamos testar as formulações para definição da melhor concentração de Modulex™ 

de acordo com a composição da fórmula. Cada ativo possui uma característica diferente que 

pode alterar o produto final.  



 

 

 

      Contraindicações  

Por possuir uma dosagem baixa , Modulex™ não possui  restrições de uso, podendo ser usado 

por indivíduos diabéticos e hipertensos.  

 

      Certificações 

 Aroma Natural 

 GRAS, CFR 172.510 

 Natural US 21 CFR 101.22 

 Natural EEC 1334/2008 Artigo 3(2) (d) (i) 

 Halal e Kosher 
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Material do fabricante 
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