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produtos

MARGARINA QUALY EM VERSÃO DE 1 KG
A BRF apresenta sua margarina Qualy em embalagem de 1kg. Presente em 98% dos lares 

brasileiros (dados Kantar), a margarina faz parte da rotina do consumidor, seja na culinária 
ou no pãozinho do café da manhã. Criada em 1991, Qualy chegou ao mercado com a missão 
de ser uma margarina inovadora, de melhor qualidade, sabor e cremosidade para toda a família. 
Além do novo tamanho, exclusivo para a versão cremosa de Qualy, a margarina também pode 
ser encontrada em embalagens de 250gr e 500gr, nas versões com e sem sal, tradicional e light. 
SAC: 0800 702 8800 - www.brf-br.com

ACTIVIA EM NOVA 
EMBALAGEM E COM NOVA 
FÓRMULA 

Activia, a marca líder na 
categoria de iogurtes no 
Brasil, anuncia novida-
des. Os consumidores 
da marca encontra-
rão nas gôndolas um 
produto e embalagem 
totalmente novos, man-
tendo o seu já conhecido 
aspecto funcional, com o 
DanRegularis, que contribui 
para o equilíbrio da flora intestinal. A primeira 
mudança já será notada no mercado. O produto ganhou mais 
destaque nas gôndolas graças ao visual diferenciado e nova 
logomarca. Além disso, a nova embalagem de Activia é a única 
do mercado com o pote metalizado. A fórmula também é nova. 
Toda a linha em potinhos ficou ainda mais cremosa. Disponível 
nas versões líquidas e polpas, regular e light, Activia conta com 
os sabores morango, ameixa, aveia, 7 grãos, coco, mamão e ce-
reais, mamão e pêssego, laranja com abacaxi, frutas vermelhas, 
vitamina de frutas vermelhas, vitamina de cereais, e tradicional.  
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br 

ENERGIA PRONTA PARA BEBER
Produzida com iogurte batido, parcialmente desnatado 

e polpa de fruta, a linha de iogurtes para beber pode ser 
encontrada nos sabores morango, ameixa, frutas e cereais, 
frutas vermelhas, coco e pêssego. Há também os sabores 
bem brasileiros, como graviola e açaí com guaraná, que 
foram especialmente elaborados pensando no verão e são 
encontrados na versão individual, em garrafinhas de 180 
gramas. Além disso, o consumo da bebida é também uma 
agradável opção para suprir o aporte lácteo diário necessário 
para uma boa saúde. As diretrizes dietéticas do Conselho 
Nacional de Pesquisa em Medicina e Saúde recomendam a 
ingestão de três porções de alimentos lácteos por dia como 
forma de reduzir os riscos de contrair diversas enfermida-
des como diabetes e doenças cardíacas. Em adolescentes e 
idosos o número de porções sobe para quatro. Com 16% 
do valor diário recomendado de cálcio, uma garrafinha 
de 180g de iogurte é uma excelente opção nutricional.  
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br
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IOGURTE GREGO LÍQUIDO 

A Batavo inova com o lançamento do iogurte grego líquido, 
além da versão cremosa com 0% e 2% de gordura, exclusiva 
para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e região Sul. 
O Batavo Grego contém duas vezes mais proteína e tem 
menor teor de gordura que os iogurtes tradicionais, além de 
ser mais consistente. O produto segue o conceito da marca 
“Pensado para sua natureza”, com pedaços de frutas em sua 
composição e naturalmente adoçado com o açúcar da fruta. 
Atenta às demandas de saudabilidade e sabor dos consu-
midores e também às oportunidades do mercado, a marca 
investiu, durante dois anos, no desenvolvimento do Batavo 
Grego líquido. A novidade está disponível nos sabores original, 
baunilha, morango e manga. 

A Batavo possui uma linha completa de leites, iogur-
tes, produtos de mercearia e refrigerados nas linhas Kissy, 
Pense Zero, Batavinho e Naturis Soja, primeira do mer-
cado que possui produtos refrigerados à base do grão.  
SAC: 0800 728 1234 - www.batavo.com.br

NÉCTAR PREMIUM

A Sufresh, linha de néctares da WOW!Nutrition, acaba 
de lançar a nova linha Sufresh Néctar “+Fruta +Sabor”. Em 
embalagem Tetra Gemina® Aseptic Crystal, a primeira no 
Brasil, a novidade inaugura a categoria de néctar premium, já 
que oferece maior concentração de polpa de fruta (cerca de 
60%). Nos sabores uva e laranja, as novas bebidas apresentam 
um design atrativo com quatro painéis em forma de cristais 
no corpo da embalagem, e a parte superior diferenciada, 
que lhe atribui uma aparência única. Além do apelo visual, 
o lançamento agrega funcionalidade, já que a geometria in-
clinada do topo facilita o ato de servir.  Além disso, a tampa 
HeliCap 27, tem uma abertura maior, melhorando em 30% o 
desempenho do fluxo da bebida. O design rígido e a altura 
da tampa também facilitam a pegada, reduzindo em até 60% 
a força necessária para abertura. As embalagens trazem ainda 
o selo FSC® (Forest Stewardship Council), que garante que o 
papel utilizado como matéria-prima é proveniente de áreas 
florestais manejadas de forma responsável, permitindo ao 
consumidor monitorar toda a cadeia que envolve a produção 
do papel da embalagem, desde o plantio das árvores até o 
produto final. Além disso, as embalagens são 100% recicláveis.  
SAC: 0800 701 6966 - www.wow.com.brt

REQUEIJÃO LIGHT 
COM FIBRAS 

O requeijão light com fibras 
Tirolez é um produto que além 
de possuir baixas calorias (35% 
menos calorias que o tradicional) e 
um teor de gordura reduzido (50% 
menos gordura que o tradicional), é 
enriquecido com a polidextrose, ação 
similar a das fibras alimentares solúveis, 
que atuam na diminuição dos níveis de 
colesterol e glicose sangüíneos, além de 
melhorar o trânsito intestinal, prevenindo a 
constipação. A polidextrose desempenha função prebiótica 
por promover o crescimento de bactérias benéficas no 
intestino. Estudos mostram também a ação da polidextrose 
em uma maior absorção de minerais como ferro e cálcio. O 
requeijão light com fibras pode ser consumido no café da  
manhã e para compor lanches antes e após as principais refeições.  
SAC: 0800 55 2035 - www.tirolez.com.br

GELEIA DE 
PIMENTA

Uma explosão de sabo-
res acaba de entrar para o 
time da Homemade, com 
a geleia de pimenta, fabri-
cada com a pimenta Dedo 
de Moça, mais suave que 
a malagueta e ligeiramente 
mais picante que a jalapeño. 
Uma formulação única, usando suco de maçã clarificado, 
proporciona ao produto um aroma doce e delicado, além 
de um sabor exótico e diferenciado, ideal para a prepara-
ção de pratos gourmet. Além de dar um toque especial, 
a geleia de pimenta é também um ótimo aliado da saúde. 
Estudos comprovam que, devido à substância capsaicina, 
responsável pela ardência da pimenta, o produto pode 
conter propriedades analgésicas, energéticas, digestivas, 
antioxidantes e vasodilatadoras (alivia as dores de ca-
beça), podendo até ser um preventivo para alguns tipos 
de câncer, como o de próstata, por exemplo. A geleia de 
pimenta da Homemade está disponível em pote de 330g.  
SAC: (11) 4496-4190 - www.homemade.com.br
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SUCRALOSE

A Lightsweet apresenta o adoçante magro com su-
cralose. O produto, comercializado em frascos de 80 ml, 
é elaborado com sucralose, uma substância derivada do 
açúcar da cana, não contém calorias e sua utilização nos 
alimentos não oferece riscos à saúde, já que mais de 100 

SUCO DE CRANBERRY EM 
LATA 

Bem estar, qua-
lidade de vida e 
saúde a qualquer 
momento do dia 
e, agora, em lata. A 
JUXX, referência na fabricação de sucos funcionais no Brasil, 
alia os principais conceitos para manter uma vida saudável na 
praticidade das novas embalagens (com 248ml em formato 
Slim) dos sucos de cranberry e cranberry com morango. Além 
de permitir que os consumidores levem mais 48ml da bebida 
pelo mesmo preço das antigas caixas de 200ml, o formato 
faz com que o líquido gele mais rápido. Vale ressaltar também 
que o suco possui baixo teor calórico (apenas 22 kcal por 
unidade), não contém aromatizantes, conservantes e corantes.  
SAC: (11) 2602-7255 - www.juxx.com.br

CHOCOLATE MELKEN DIET 
AO LEITE

O chocolate Melken 
diet ao leite, da Harald, não possui o 

sabor residual característico dos produtos diet 
e é indicado para moldar e rechear bombons e trufas, além 
de rechear e cobrir bolos e tortas, preparar mousses e 
sobremesas em geral, bem como bebidas quentes e frias 
e fondues. O Melken Diet, assim como os demais produ-
tos da linha Melken, possui sabor e cremosidade do mais 
puro chocolate, feito à base de manteiga de cacau. A maior 
quantidade de leite permite uma cremosidade diferenciada 
e textura perfeita para cada aplicação. Possui fácil derreti-
mento e ótimo rendimento, além de moldar e desmoldar 
com mais facilidade, proporcionando excelente brilho.  
SAC: 0800 17 7101 - www.harald.com.br

estudos científicos realizados ao longo de 20 anos 
atestam sua total segurança. O adoçante magro com 
sucralose é aprovado pela Associação Nacional de 
Assistência ao Diabético (ANAD), sendo uma nova 
opção para consumidores de todas as idades, especial-
mente para as pessoas que realizam dietas saudáveis 
ou que se preocupam com saúde e o bem-estar. A 
linha Magro possui em seu mix adoçantes, açúcar 
light, achocolatado, cappuccino, chá verde e refrescos.  
SAC 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

MEL ORGÂNICO 
A rede Mundo Verde acaba 

de lançar mais um produto da 
marca própria Mundo Verde Se-
leção. A novidade agora é o mel, 
alimento rico em substâncias que 
oferecem diversos benefícios à 
saúde. Uma de suas característi-
cas é ser energético e por isso 
capaz de aumentar a disposição 
e combater o cansaço. Seus nu-
trientes também ajudam a evitar o 
envelhecimento precoce da pele, auxiliam 
na desintoxicação do organismo e aumentam a imunidade. 
O mel Mundo Verde Seleção diferencia-se dos demais por 
ser orgânico, ou seja, livre de agrotóxicos e 100% natural. A 
opção pode ser encontrada em embalagens de 250g e 500g.  
SAC: 0800 022 2528 -  www.mundoverde.com.br

SOBREMESA LÁCTEA SOFYL 
GANHA NOVA EMBALAGEM 

A sobremesa láctea fermentada com Lactobacillus ca-
sei Shirota Sofyl, da Yakult ganhou nova embalagem. Mais 
modernas, simples, chamativas e de fácil visualização por 
parte dos consumidores, as embalagens têm cores fortes e 
diferenciadas e ressaltam o alimento que dá origem a cada 
sabor, Azul para baunilha, Rosa para morango e Verde para 
uva verde. A sobremesa láctea fermentada Sofyl pode ser 
encontrada na tradicional venda porta a porta, nas grandes 
redes de hiper e supermercados e em pequenos comércios. 
O Sofyl é ideal para agradar o paladar de adultos e crianças, 
pois tem sabor suave, textura diferenciada e possui baixa 
caloria em relação a produtos existentes no mercado.  
SAC: 0800 13 1260 - www.yakult.com.br


