
Mensagem da Diretoria

A Empresa Os Produtos

“Estamos muito felizes com o prêmio. Esse reconheci-

mento é fruto do trabalho de uma equipe de profissionais al-

tamente qualificados, focados em levar soluções inovadoras 

aos clientes, com base na ciência e com um padrão de quali-

dade único, que garante segurança constante em termos de 

confiabilidade e rastreabilidade”.
Giovani Saggioro

Sales Manager Brazil
DSM Human Nutriton & Health

Carotenóides
A DSM é uma das empresas líderes no fornecimento de carotenóides - 

incluindo betacaroteno, luteína e zeaxantina - com alta biodisponibili-
dade, função fisiológica consistente e padrão de qualidade único. 

Niacina
A vitamina B3 participa do metabolismo energético, sendo que sua ingestão é 

essencial para a saúde. A DSM oferece vitaminas com excelentes 
padrões de qualidade, seja na forma isolada ou em pré-misturas 
customizadas. 

Vitaminas
A DSM oferece o mais completo portfólio de vitaminas lipossolúveis 

e hidrossolúveis, de maneira isolada ou na forma de pré-misturas, 
para uma variedade de aplicações e benefícios à saúde. 

OatWell®

A beta-glucana é particularmente conhecida por seus benefícios à saúde do 
coração. Diversos estudos clínicos realizados com OatWell®, a beta-glucana de aveia 
da DSM, comprovam a sua capacidade de reduzir o colesterol e glicose no sangue. 

Fortitech® Pré-misturas 
Formulações personalizadas com ampla seleção de nutrientes, 

como vitaminas e minerais; podendo incluir aromas, corantes e uma 
variedade de itens cuidadosamente selecionados e testados. A DSM oferece, ainda, pro-
dutos terminados, como fórmulas infantis, nutrição médico-hospitalar e suplementos. 

PeptoPro®

PeptoPro® é uma formulação de peptídeos altamente avançada, 
derivada de proteínas lácteas. Contém todos os 20 aminoácidos 
necessários para a síntese de proteínas do músculo. PeptoPro® pro-
porciona aminoácidos sob a forma de di-peptídeos e tri-peptídeos, absorvidos rapi-
damente pelo organismo. 

A DSM é uma empresa mundial 
basea da na ciência, com atividades nas 
áreas de saúde, nutrição e materiais. Ofe-
rece soluções inovadoras que alimentam, 
protegem e melhoram o desempenho. 

A DSM é o único fabricante integra-
do no mundo capaz de combinar dois, 
dez ou mais ingredientes funcionais em 
uma única pré-mistura personalizada de 
nutrientes, com sistemas comprovados 
de garantia de qualidade, rastreabilida-
de e sustentabilidade. 

O consumo diário de produtos forti-
ficados é amplamente aceito pelos con-
sumidores, além de contribuir para uma 
dieta equilibrada e promoção da saúde. 
A DSM pode ajudá-lo a entrar nesse mer-
cado mais rapidamente com soluções 
atraentes que funcionam, incluindo:
• Vitaminas
• Lipídios nutricionais 
• Carotenóides
• Nutracêuticos 
• Pré-misturas

Com uma longa herança de inovação 
científica na área de nutrição, a DSM 
é líder no desenvolvimento e síntese 
de vitaminas há mais de 70 anos. 
Diariamente, mais de meio bilhão de 
pessoas consomem os nutrientes da 
DSM em todo o mundo.

• Betacaroteno  (carotenóides, annatto, bixina e norbixina, 

extrato de pimentão, licopeno, luteína, etc.)

• Niacina (ácido nicotínico, vitamina B3, vitamina PP)

• Oligossacarídeos (inulina, olgofrutose, etc.)

• Pré misturas vitamínicas

• Soro de leite e derivados (Proteínas - WPC, WPI, WPH -, 

Permeado, etc.)

• Vitaminas

Autoridade Mundial em 
Nutrição & Saúde

A DSM tem uma longa história de inovação científi ca nas áreas de nutrição e saúde, 
sendo líder no desenvolvimento e síntese de vitaminas por mais de 70 anos.
 
Além disso, a DSM lidera a produção de carotenoides, lipídios nutricionais e 
pré-misturas para as indústrias de alimentos e farmacêuticas. Diariamente, 
mais de meio bilhão de pessoas consomem nossos nutrientes em todo o mundo. 
 
A gente acredita que, com ciência e inovação, há sempre um jeito melhor de fazer 
as coisas. Ajudando os negócios, as pessoas e o planeta.

Saiba mais em
www.conhecadsm.com.br
America-Latina.DNP@dsm.com
+55 11 3760-6300 
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