O Softgel

VAMOS LEVAR SUA MARCA PARA

À

medida que os consumidores se tornam mais
conhecedores e exigentes sobre os diferentes
formatos de entrega disponíveis, aumenta o
risco de criar a próxima super capsula.
Softigel visa fornecer soluções eﬁcazes para
marcas e consumidores através de UnigelTM, o
novo softgel inteligente que permite a existência
de ingredientes multifuncionais em uma única
dose.

OPORTUNIDADES
Os consumidores estão abraçando estas correções
instantâneas à medida que lhes oferecem maior
bem-estar enquanto continuam com seus estilos de
vida acelerados.

Há uma lacuna no mercado para muitos formatos
mais diruptivos dado o interesse do consumidor. o
objetivo é desenvolver formatos mais envolventes
para manter o interesse e impulsionar o engajamento.

Marcas estão começando a se mover na direção de
produtos com benefícios empilhados. Os consumidores
estão procurando uma pílula mágica com benefícios
múltiplos. eles têm grandes expectativas em relação
ao seu suplemento ideal.

O PRÓXIMO NÍVEL

Unigel™, uma tecnologia pioneira no mercado
é ideal para organizações que desejam que
seus consumidores tenham simplicidade e
eﬁcácia respaldados por tecnologia e
conhecimento especializado ao tomarem seus
medicamentos e suplementos.
Esta forma revolucionária oferece diferentes
conﬁgurações para combinações de dose ﬁxa,
como um softgel dentro de um softgel, um ou
dois comprimidos dentro de um softgel,
grânulos dentro de um softgel, ou qualquer
combinação destes para enfrentar os desaﬁos
de formulações multi-ativas, oferecendo
receitas únicas, OTC e produtos nutracêuticos.

NOSSO PORTFÓLIO DE UNIGELTM

ACABOU DE FICAR MAIS INTELIGENTE!
Na softigel, nossas equipes de P&D estão constantemente desenvolvendo novas idéias de formulação
com nossa tecnologia Unigel. É por isso que lançamos 3 novos produtos para nossa linha pronta para o
mercado que têm 2 novos formatos de Unigel 2 comprimidos dentro de um softgel e um softgel e um
comprimido com um softgel.

Introduzindo 3 novas idéias de formulação em três categorias de tendências como intestino,
cognitivo e saúde do sono. com ingredientes premium e eﬁcientes, desenvolvemos 3 fórmulas
diferentes que ajudarão a saúde e o bem-estar geral dos consumidores.

Menos stress,
mais foco

saúde intestinal
em um novo nível

Softgel
contendo:
ômega 3
2 comprimidos
contendo
complexo b,
rodíola, fosfolipis

Softgel
Contendo:
Omega-3
2 comprimidos
contendo:
prebióticos ,
probióticos

Dormir de forma
inteligente
Softgel externo
contendo:
óleo de lavanda
tablete contendo:
Melatonina +
magnésio
Softgel interno
contendo:
5-HPT

Para mais informações sobre esses produtos ou sobre a tecnologia Unigel visite:
www.softcaps.com.br
Ou envie-nos um e-mail para sac@softcaps.com.br

Um softgel inteligente

COM PRODUTOS INTELIGENTES
A tecnologia Unigel

é especializada no
desenvolvimento de produtos multiuso.
nossos produtos são capazes de oferecer
múltiplas funções dentro do corpo do
consumidor. levamos em consideração as
necessidades nutricionais e de saúde do
consumidor e a misturamos com ingredientes
de impacto e uma tecnologia inovadora,
oferecendo melhor absorção e uma entrega
inteligente dos ingredientes premium dentro
da tecnologia.
TM

Quer você esteja procurando formular novos
produtos ou melhorar um revestimento existente, a Unigel tem a combinação certa para
ajudá-lo a trazer produtos melhorados para o
mercado mais rapidamente.

Idéias de produtos UnigelTM
Desenvolvemos um portfólio abrangente de formulações especializadas com vários ingredientes
em uma única dose. combinamos o melhor dos diferentes mundos (formas farmacêuticas e API's)
em um único produto.

Sono de
Beleza
Cuidar de sua pele
e cabelo enquanto
desfruta de uma
boa noite de sono.

Visão de
Foco
Manter uma visão
de helpatia
enquanto aumenta
sua concentração.

Imunidade
Energética
Sentir-se energizado
e cheio de força
enquanto impulsiona
seu sistema
imunológico.

Cardio
Antioxidante

Saúde
Articular Anti
Inﬂamatória

Fórmula poderosa
com antioxidantes
que cuida de seu
sistema
cardiovascular.

Ajuda e apóia a
saúde das
articulações, bem
como a saúde
muscular.

Unigel dois mundos,

Uma União

O que nos excita

NA UNIGELTM?
Olhar claramente dentro da cápsula/
apelativo ﬁsicamente
Diferentes perﬁs de liberação disponíveis.
Combina múltiplos ingredientes de propósito em uma
única forma.
Diferentes formulações de gelatina/ adequadas para
dietas vegetarianas e/ou veganas.
Melhora a conveniência e a adesão do
paciente/consumidor.
Diversiﬁca o portfólio/ permite a diferenciação
da marca.

Como líder global em soluções de fornecimento de medicamentos, estamos focados não
apenas em oferecer soluções inteligentes que ajudem a superar uma variedade de
desaﬁos de fornecimento de medicamentos, mas em uma tecnologia que seja eﬁcaz,
conveniente e inclusiva.

COM UNIGEL™

você pode combinar ingredientes poderosos!
Fase Líquida:
CLA
OMEGA-3
Cannabidiol (CBD)

Óleo de borragem
Óleo de primerose
noturna
Óleo de Argan

Azeite de Oliva
Óleo de
Abacate
Óleo de chia

Extratos Botânicos
Aminoácidos
Cafeína

CoQ10
Ácido hialurônico
Biotina
Colágeno

Fase Sólida:
Vitaminas
Minerais
Ácido alfa-lipóico

Óleo de linhaça
Ibuprofeno
Óleo de
lavanda

