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Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373

info-brasil@nexira.com
www.nexira.com

NEXIRA
A Nexira apresentou na FiSA 2014 

sua vasta gama de ingredientes naturais 
e inovadores para alimentos, nutrição 
e suplementos, dentre eles, destaque 
para três grandes temas: tolerância 
digestiva do FibregumTM, completa 
linha de emulsificantes para aromas e 
relação de botânicos & especialidades 
para aplicações alimentícias.

O FibregumTM é uma fonte de fibra 
dietética solúvel totalmente natural, 
GMO free, obtida cuidadosamente de 
exudados de árvores de acácia, oferece 
90% de fibras solúveis com benefícios 
prebióticos comprovados, a Nexira apre-
sentou seu novo experimento in vitro 
que demostra a fermentação gradativa 
do FibregumTM no cólon transversal e 
distal, evidenciando ser uma excelente 
solução para fortificações com fibras, 
até para indivíduos que possuem alto 
desconforto digestivo, é um nutriente 
capaz de regular a microbiota intesti-
nal e melhorar a saúde e bem-estar do 
intestino sem efeitos colaterais.

A Nexira também exibiu sua com-
pleta linha de emulsificantes, ofere-
cendo soluções de baixo custo e alto 
desempenho para estabilizar todos os 
tipos de emulsões de aromas, entre 
eles estão o SuperstabTM: própria 
para emulsionar e estabilizar emulsões 
do tipo óleo em água para bebidas e 
aromas; EficaciaTM: alta propriedade 
emulsificante, resultando em redução 
de dose;  EfistabTM: excelente estabili-
dade e performance na presença de até 
18% de álcool (etanol) para emulsões 
sem conservantes.

Junto a isso, a Nexira consolidou 
sua atuação na área alimentícia com 
extratos botânicos & especialidades, 
como antioxidantes, superfrutas, 
proteína vegetal, etc. Destaque para 
ExocyanTM: linha de cranberry pa-
dronizada de 1 até 50% de proanto-
cianidinas (PACs) com propriedades 
antioxidantes e antibacterianas; e 
para o Prothy R80TM: proteína hidro-
lisada de arroz, de origem vegetal, 

hipoalergênica e GMO free, oferece 
alto conteúdo de proteína (80%) e é 
rica em aminoácidos essenciais e semi- 
essenciais, incluindo 15% de BCAAs 
(2:1:1 em leucina, isoleucina e valina).

A Nexira agradece a visita de seus 
clientes e parceiros e destaca o seu 
compromisso em fornecer ingredien-
tes naturais com o mais alto nível 
de desempenho e qualidade para as 
indústrias de alimentos e nutrição em 
todo o mundo.
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Doremus Alimentos Ltda
Tel.: (11) 2436-3333

vendas@doremus.com.br
doremus.com.br

DOREMUS
A Doremus marcou presença em mais 

uma edição da Food Ingredients e durante 
os três dias do evento, os visitantes que 
passaram no estande puderam degustar 
os alimentos desenvolvidos com os Aromas 
e Ingredientes fabricados no centro de 
aplicação da empresa.  

A participação da Doremus na Feira 
teve como objetivo estreitar o contato com 
os clientes e prestar todo suporte na cria-
ção e desenvolvimento de novos produtos.   

Alinhada com as tendências de mer-
cado, a Doremus, apresentou derivados 
de carne com redução de sódio, Cream 
Cheese e Flan de Iogurte Grego feitos 
com estabilizantes proteicos, suplementos 

alimentares com aromas e proteínas do 
soro de leite, bebidas energéticas e outros 
alimentos fortificados, produzidos com sua 
linha de premix de vitaminas, minerais e 
ingredientes energéticos.

Fundada em 1985 e atuante em todo 
território nacional e América do Sul, a 
Doremus é uma empresa brasileira espe-
cialista na criação e produção de Aromas, 
Ingredientes e Soluções Customizadas. 
Organizada por áreas de negócios, a em-
presa possui estrutura de P&D e força de 
vendas exclusivas para cada segmento da 
indústria de alimentos e bebidas. 

Reconhecida pela qualidade e confiabi-
lidade de seus produtos, em 2014, atingiu 

Linha de Produtos:
• Aromas 
• Aditivos
• Aminoácidos
• Carragenas
• Coberturas 
• Corantes Naturais
• Edulcorantes
• Estabilizantes 

a marca de 30.000 m2 de área construída, 
atendendo os rigorosos requisitos exigidos 
pelas empresas certificadoras de normas 
de qualidade. 

Através de seu centro de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, além de 
laboratórios de análise e centros de apli-
cação, a Doremus congrega conhecimento 
técnico e de mercado, com uma equipe 
formada por engenheiros e tecnólogos em 
alimentos, comprometidos em entregar 
as melhores soluções e resultados para o 
seu produto.

• Emulsificantes
• Proteínas de Soja
• Proteínas Lácteas
• Preparados de Fruta 
• Recheios de Chocolate
• Premix Energético
• Premix de Vitaminas e Minerais
• Sistemas de Enzimas
• Melhoradores de Farinha

2O LUGAR
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NICROM
Fortalecimento da marca, investimentos nas parcerias já 
consolidadas e ampliação de portfólio, foram 3 fatores que 
marcaram a presença da empresa Nicrom Química na FiSA 2014.

propriamente formulados, utilizando 
produtos da marca de sua representada 
Indiana ROHA.

Uma outra novidade foi a introdução 
da empresa Chinesa Fufeng, como forne-
cedor de Goma Xantana.

Um trabalho sempre muito importan-
te, foi a exposição de suas representadas 
já existentes,  com os Polisorbatos 20, 60 
e 80 e outros Emulsificantes da empresa 
Suíça,  Lonza (fabricados nos Estados 
Unidos), a linha de Aldeídos, Extrato de 
Vanilla Natural e Compostos Aromáti-
cos  da  Elan/ Estados Unidos, além dos 
Corantes Alimentícios da Roha / Índia, 
Nitrato e Nitrito de Sódio FG e Metabissul-
fitos de Sódio FG e Potássio FG, da Basf/
Alemanha, Álcool Benzílico Puro, Ácido 
Benzóico Food/Pharma, Benzoato de Só-
dio Purox S, da Emerald-Kalama/Holanda 
e Goma Guar da Premcem Gums/ Índia.

Nicrom Química Ltda.
Tel.: (11) 4152-0444

nicrom@nicromquimica.com.br
www.nicromquimica.com.br 

Vale destacar também importações 
regulares de Sorbato de Potássio pó e 
granulado, Ácido Sórbico, Propionato de 
Cálcio, Eritorbato de Sódio, Ácido Eritór-
bico, Ácido Ascórbico, Fosfatos, Dióxido 
de Titânio Anatase FG, Glúten de Trigo, 
e distribuições locais como Ácido Cítrico, 
Ácido Fosfórico 85% e CMC.

Para 2014 a Nicrom ainda apresenta-
rá algumas novidades, que estão em fase 
de finalização de detalhes, reforçando 
sua participação no mercado com outros 
produtos e parceiras fortes.

A Nicrom Química já atua no  
segmento alimentício há alguns anos, 
tanto em Nutrição Humana como Ani-
mal, e, decidiu estrategicamente investir 
nesse segmento, com a participação pelo 
2º ano consecutivo na FiSA, com um time 
de vendas exclusivamente dedicado e a 
incorporação de novas linhas.

Uma das novidades foi a apresentação 
de Edulcorantes, para atender o mercado 
que busca formular produtos isentos ou 
com baixo teor de açúcar. Foram promo-
vidos o Aspartame da empresa Chinesa 
GSWEET, onde a Nicrom passa a promo-
ver esta marca para o mercado brasileiro, 
além de Acessulfame-K, Ciclamato de 
Sódio, Sacarina Sódica e Sucralose.

Também foi apresentada ao merca-
do, a nova linha de Misturas de Corantes 
em Pó e Dispersões Líquidas de Corantes 
para aplicação em Drageados, ambos 
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