
KONJAC MF ALIADA AO 
TRATAMENTO DIABETICO

Massa 0g de carboidratos, 100% de origem vegetal 
com apenas 9 calorias a cada 100g, 0g de açúcar, 

gordura, sódio e glúten.



SOBRE A KONJAC MASSA MF
A Konjac Massa MF é uma massa alimentícia de 
origem vegetal, extraída da farinha do tubérculo 
Konjac, sendo 100% vegana, possuindo apenas 
9 calorias a cada 100 gramas, 0 gramas de 
carboidratos, açúcar, gordura, sódio, mas 4 gramas 
da fibra solúvel Glucomannan.

Graças aos nossos produtos, comer massas e risotos 
agora é sinônimo de saúde e boa forma. Temos como 
lema ser saudável, comer bem e de emagrecer de 
forma natural, sem se privar dos seus pratos de 
massas e arroz preferidos, adicionando somente 
ingredientes e nutrientes conforme indicação médica 
para uma alimentação saudável e balanceada.

Glucomannan pode ajudar a normalizar os níveis 
de açúcar no sangue atrasando a digestão dos 
alimentos e controlando a insulina. Há pesquisas 
que demonstram que isto pode ajudar os diabéticos 
a controlar melhor sua resposta aos alimentos, 
aliviando o incômodo de restrições alimentares e 
fazendo com que a diabete seja mais gerenciável.

BENEFÍCIOS DO GLUCOMANNAN, 
BASE DAS MASSAS KONJAC MF, 
PARA O DIABETICO:

RAÍZ DO KONJAC (GLUCOMANNAN):
Glucomannan, principal ingrediente dos produtos 
da Konjac MF, é a fibra natural da raíz de Konjac. 
São fibras solúveis, e possuem muitos benefícios 
a saúde, principalmente para as pessoas que 
estão em algum processo de restrição alimentar, 
dietas ou simplesmente querem se adequar a uma 
alimentação mais saudável.

O Konjac é um alimento rico em fibras, presentes 
no Glucomannan de Konjac (KGM), e tem como 
benefício a diminuição do ritmo de digestão e 
absorção, gerando alteração na velocidade do 
esvaziamento estomacal e intestinal, além da 
difusão de glicose no lúmen intestinal, reduzindo 
sua absorção.

Os estudos desenvolvidos mostram que o KGM 
diminui os níveis de glicose e colesterol no 
sangue, mesmo em pacientes saudáveis. Além 
disso, também ocorre a redução desses níveis 
em portadores de diabetes e colesterol alto, com 
a ingestão diária de 3,6g/dia de KGM, medida 
equivalente a meia embalagem de Konjac.

Quanto maior a viscosidade da fibra solúvel, 
melhor será a capacidade de controlar o nível de 
açúcar no sangue. Por ser a fibra mais solúvel da 
natureza, o Glucomanano é uma forma bastante 
eficiente de controlar o nível de açúcar no sangue 
quando ele é consumido durante a refeição. Por 
isso, é possível que o konjac se mova pelo trato 
digestivo lentamente, resultando na absorção de 
carboidratos de forma retardada. Como resultado 
dessa absorção, o açúcar no sangue se manterá 
em um nível moderado durante todo oprocesso de 
digestão.

A fibra do konjac glucomanano retarda o 
esvaziamento gástrico e desacelera a liberação de 
açúcar na corrente sanguínea, ajudando a baixar os 
níveis de insulina e glicose no sangue. Além disso, 
o glucomanano melhora o perfil lipídico do sangue 
e pode reduzir a pressão arterial sistólica. Por 
causa disso, o glucomanano pode trazer benefícios 
para os indivíduos com síndrome metabólica ou 
diabetes.



TEXTURA E SABOR:INGREDIENTES:
As massas Konjac MF possuem apenas 3 
ingredientes em sua composição, sendo eles: água 
purificada, farinha de Konjac biológica e fibra de 
Aveia biológica. Os produtos são separados em 10 
tipos de cortes: Arroz, Penne, Lasanha, Fettuccine, 
Cabelo de Anjo, Espaguete, Noodles, Pappardelle, 
Bucatini e Linguine.

A Konjac Massa MF possui um sabor neutro e textura 
“al dente” devido ao seu alto teor de fibras. É por 
isso que a massa fica firme, sempre soltinha e nunca 
perde o ponto correto do seu cozimento. Quando 
adicionado a outros alimentos (verduras, temperos, 
ervas aromáticas ou qualquer alimento a sua 
escolha), ela absorve o sabor desses ingredientes.

Na embalagem lacrada: conservar em temperatura 
ambiente e não deve ser congelada.   
Após aberta: conservar em geladeira por até 5 dias e 
não deve ser congelada.

ARMAZENAMENTO:

Apenas 9 calorias a cada 100 gramas, zero grama de 
carboidrato, zero grama de sódio, zero grama de gordura, 
zero grama de Glúten 4 g da fibra solúvel glucomannan. 

Tabela Nutricional
Porção de 100g (2 porções)

Valor energético

Carboidratos
Açúcares

Proteínas
Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gordura Trans

Fibra Alimentar

Sódio

9Kcal = 35 KJ

0g
0g

0,2g
0g

0g

0g

4g

0mg

Quantidade por porção

0%

0%
0%

0%
0%

0%

(**)

16%

0%

%VD (*)

(*)% Valor diário com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores

dependendo de sua necessidade energética.

Água Purificada Farinha de 
Konjac biológica

Fibra de aveia 
biológica 

Por se tratar de uma linha de massase arroz sem 
glúten, açúcar ou sódio, além de não ter carboidratos 
e apenas 9 calorias a cada 100 gramas, os produtos 
da Konjac Massas MF são os substitutos ideais para 
pessoas que desejam diminuir e reduzir o consumo 
de açúcar e, controlar o índice glicêmico.  Também é 
possível, ao mesmo tempo, desfrutar de uma
saborosa refeição à base de massas e seus 
derivados, sem os carboidratos presentes nas 
massas tradicionais. Poder comer deliciosos pratos 
de massas e risotos, sem precisar sentir culpa, é 
possível com Konjac Massas MF!

KONJAC MF, O SUBISTITUTO IDEAL:

“A FIBRA GLUCOMANNAN RETARDA 
A LIBERAÇÃO DE INSULINA E 

GLICOSE NO SANGUE O QUE AJUDA A 
CONTROLAR O ÍNDICE GLICEMICO SEM 

PARAR DE COMER BEM”

Para um produto adquirir o Selo de Qualidade 
e  Confiança da ANAD (Associação Nacional de 
Atenção ao Diabetes), é necessário passar por um 
rigoroso processo de avaliação, logo, portadores 
de diabetes podem, tranquilamente, cosumir os 
nossos produtos, afinal, este selo é uma segurança 
e uma garantia para os portadores que desejam 
consumir o produto sem culpa e sem medo.

Ministério da Saúde
Anvisa
Nº MS: 6v72950001



A fibra natural presente na massa chamada 
Glucomannan, é unicamente encontrada na raiz da 
planta konjac e traz vários benefícios à saúde, como 
a capacidade de melhorar o fluxo digestivo e de 
controlar o apetite, além de ser ideal para quem quer 
emagrecer com saúde.

Prática e fáceis de preparar, as massas são 100% 
hidratadas, já vem prontas para o consumo e não 
precisam de cozimento.

GLUCOMANNAN:

COMO PREPARAR:

Abra o lacre e drene a 
água da embalagem.

Lave até remover
o aroma.

Crie seu molho e 
selecione ingredientes 

de sua escolha.

Adicione a massa 
Konjac ao preparo 

e bom apetite!
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PAPPARDELLE

PENNE

ESPAGUETE

NOODLES

LASANHA

FETTUCCINE

BUCATINI

LINGUINE

ARROZ

CABELO DE ANJO


