
VALIDADE: 24 MESES

BioSen Espessante é um produto feito a partir do amido de 
milho, que ao passar por um processo tecnológico, adquire 
propriedades de um espessante natural, instantâneo, isento 
de glúten e lactose. Pode ser utilizado em dietas enterais e 
é ideal para ser adicionado em preparações quentes ou frias, 
líquidas ou semi-líquidas, para aumentar a consistência sem 
alterar o sabor de alimentos como: água, chás, sopas, sucos, 
purês, etc.

SUGESTÃO DE USO
Para diluição instantânea adicione BioSen e misture o 
alimento simultaneamente, até atingir a consistência 
desejada. É importante ressaltar que, de acordo com a 
quantidade de BioSen adicionada ao alimento, poderá haver 
diferença na consistência do produto (xarope, mel ou pudim). 
Após o preparo, é preciso aguardar 2 minutos para se obter a 
ação desejada do produto.

MODO DE CONSERVAÇÃO
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade, 
longe do alcance de crianças. Ao abrir um envelope, 
consumir imediatamente.

INGREDIENTES
Amido de Milho Modifi cado.

INSTANTÂNEO, DISPENSA O USO DE LIQUIDIFICADOR

“O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científi cas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.”

“Gestantes, nutrizes, crianças somente consumir este produto sob 
orientação de nutricionista ou médico”

¨BioSen aumenta  a  densidade energética dos alimentos, porém, 
não pode  ser considerado um substituto de refeições.¨

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
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(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal 
e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Gorduras Totais das quais
Gorduras Saturadas
Gordura Trans
Fibras Alimentares
Sódio

Xarope
Mel
Pudim

14 kcal = 59 kJ
3,5 g
0 g
0 g
0 g
0 g

0 mg

1 medida dosadora
2 medidas dosadoras
3-4 medidas dosadoras

%VD (*)
1%

1,2%
0%
0
0
–
0

POR PORÇÃO DE 40G (1 MEDIDA DOSADORA)

MEDIDA REFERENTE AO PREPARO DE 200ML DE ÁGUA

lata c/ 225 g em pó

ESPESSANTE
ÁMIDO DE MILHO MODIFICADO PARA ESPESSAR ALIMENTOS
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