
                                        

Evonik amplia plataforma de pó de ômega 3 de alta 

concentração AvailOm® para suplementos 

alimentares 

 AvailOm® é o ômega-3 em pó com a maior concentração em sua 
classe, com superioridade em biodisponibilidade, estabilidade e 
conveniência 

 AvailOm® agora também está disponível a partir de óleo derivado de 
algas com alto teor de DHA, além dos produtos com altos teores de 
EPA e DHA derivados de óleo de peixe 

 AvailOm® permite suplementos diferenciados de ômega-3 e 
preparados com multi-ingredientes customizados  

  

 

 

A Evonik anunciou a expansão de sua plataforma AvailOm® de pós com alto teor de 
ômega-3 para ajudar as empresas nutracêuticas no desenvolvimento de formulações 
superiores com base em algas ou óleo de peixe em sua linha de suplementos alimentares.  
  
Cada um dos três tipos foi concebido tendo em vista as necessidades do estilo de vida de 
grupos de consumidores como veganos ou vegetarianos, ou áreas de aplicação específicas 
como idosos saudáveis, gravidez e maternidade. 
    
AvailOm® é a plataforma de pós de ômega-3 com a maior concentração em sua classe, com 
50% de EPA e DHA (ver notas no final) como ácidos graxos livres, concedendo-lhe uma 
biodisponibilidade cinco vezes mais alta que as tradicionais cápsulas gelatinosas de ômega-3 
com base no óleo de peixe. Como pode ser trabalhado em compressão direta e possui 
resistência contra oxidação por mais de quatro anos, o AvailOm® possibilita o 
desenvolvimento de combinações de suplementos puros ou múltiplos com ômega-3 que são 
mais convenientes e mais fáceis de deglutir. O AvailOm® também pode prevenir efeitos 
colaterais associados às cápsulas de óleo de peixe, incluindo odores e gosto residual 
desagradáveis ou eructações com odor de peixe.  
  
“Com o AvailOm®, a Evonik reitera o seu compromisso com o desenvolvimento de 
ingredientes alimentícios sustentáveis e cientificamente comprovados quanto ao seu 
benefício à saúde e à qualidade de vida em geral das pessoas”, disse Cornelis van den 
Muyzenberg, VP Food Ingredients and Strategic Projects da empresa. “Estamos satisfeitos 
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por poder aproveitar ao máximo a nossa plataforma AvailOm® e nossos serviços de 
formulação complementar e scale-up para apoiar os clientes do setor nutracêutico na criação 
de marcas de suplementos diferenciadas que são seguras, convenientes e confortáveis para 
os consumidores incluírem em sua rotina alimentar diária.  
  
“Com essa expansão da nossa plataforma AvailOm®, as empresas nutracêuticas podem 
diferenciar ainda mais as suas marcas de suplementos por meio da seleção de um dentre os 
três tipos disponíveis, cada qual concebido para atender as necessidades de grupos de 
consumidores ou áreas de saúde específicos”, disse Dr. Christopher Studte, Diretor de New 
Health Ingredients na Evonik.  “Além de oferecer orientações que podem contribuir para 
otimizar o uso e o manuseio do AvailOm®, temos uma variedade de serviços de 
desenvolvimento de formulações e scale-up disponíveis para ajudar os clientes a acelerar o 
lançamento de seus produtos no mercado.   
  
AvailOm® 50 High DHA Algae possui uma concentração maior do tipo de ômega 3 conhecido 
como ácido docosahexanóico (DHA) e associado ao desenvolvimento infantil, à saúde ocular 
e à função cognitiva. Sendo derivado de algas, é ideal para veganos e vegetarianos, 
especialmente durante a gravidez ou na fase inicial da maternidade. A Evonik também 
disponibiliza um tipo adicional de DHA, derivado do óleo de peixe, conhecido como AvailOm® 
50 High DHA.  
  
AvailOm® 50 High EPA possui uma concentração mais alta do tipo de ômega 3 conhecido 
como eicosapentaenóico (EPA), que é associado à saúde cardíaca e das articulações, e 
também auxilia na redução da inflamação, fazendo com que seja ideal para consumidores 
que procuram suplementos que respaldam o envelhecimento saudável.   
  
  
Todos os tipos de AvailOm® são originários de fontes sustentáveis, protegendo não só os 
peixes e os krill, mas também outros tipos de vida marinha que dependem deles.  

  
__________________________________________________________________________
____ 
  
Sobre ômega 3 
Os ômega-3 são ácidos graxos essenciais que podem ser consumidos pela ingestão de determinados 
alimentos ou em forma de suplementos alimentares.  Somente fontes marinhas ou à base de algas 

contêm os mais benéficos ácidos graxos ômega-3, o EPA e DHA. Múltiplos estudos clínicos corroboram 
os benefícios potenciais dos suplementos de ômega-3 para a saúde do coração, do cérebro, das 

articulações e dos olhos, além de muitas outras aplicações. No entanto, mais de 80% da população 
mundial apresenta deficiência de ômega-3, sendo que o índice de ômega-3 de grande parte dos 

habitantes da América do Norte e da Europa está abaixo dos 8% recomendados, representando o 
percentual de EPA mais DHA do total de ácidos graxos nos glóbulos sanguíneos vermelhos. A 

Organização Mundial da Saúde e outras organizações focadas em saúde e nutrição recomendam uma 
ingestão diária de 250-500 mg de EPA e DHA. Essa absorção eficaz é equivalente a 200 g de salmão 

escocês, duas grandes cápsulas gelatinosas de óleo de peixe padrão ou um comprimido de AvailOm®. 
Em virtude do aumento da demanda, o mercado global de ômega-3 deve crescer de US$ 4 bilhões em 

2019 para US$ 8.5 bilhões até 2025.  
  
Sobre AvailOm®  
AvailOm® usa um processo exclusivo que combina ácidos graxos livres e aminoácidos essenciais para 

formar um complexo de lisina com alta concentração de ômega-3 com propriedades inigualáveis. Essa 
tecnologia permite que o EPA e o DHA sejam prontamente absorvidos sem que o corpo tenha que 

decompor formas de etiléster ou triglicérides para que ocorra a absorção. O AvailOm® está liberado 
para comercialização na Europa, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Para mais informações 

regulatórias ou sobre o produto em si, entre em contato com a Evonik em healthcare@evonik.com ou 
acesso o site do AvailOm®.  
  
Informações da Empresa 
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Sobre Nutrition & Care  
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O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento 

das necessidades humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição 
animal e cuidados com a saúde. Com 8.100 colaboradores, esse segmento gerou vendas de 

aproximadamente 4,58 bilhões de euros em 2019.    
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não 
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações 

contidas neste comunicado. 
  
  

  
Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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