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Visite nosso site: 
www.qualityforlife.com

www.dsm.com/healthnutrition 
contato: America-Latina.DNP@dsm.com 

Tel.: (11) 3760-6300
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DSM Nutritional Products

A DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, 
com atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. Ao 
associar suas competências sem igual em Ciências da Vida e 
Ciências dos Materiais, a DSM gera prosperidade, progresso 
ambiental e avanços sociais para criar valor sustentável para 
todos os envolvidos.  A DSM oferece soluções inovadoras que 
alimentam, protegem e melhoram o desempenho em mercados 
mundiais como alimentos e suplementos dietéticos, cuidados 
pessoais, rações, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, 
peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, 
energia alternativa e materiais biológicos.

A DSM Produtos Nutricionais traz uma plataforma com-
pleta com mais de 17 Benefícios de Saúde, como por exemplo: 
beleza de dentro para fora, aumente seu desempenho mental 
e físico, nutrição materna, saúde dos ossos. Sempre com forte 
apelo no mercado, comprovações científicas e know how 
técnico e de aplicação.

Através do selo de garantia Quality for Life®, sinônimo de 
Qualidade, Confiança, Rastreabilidade e Sustentabilidade, a DSM 
entrega os ingredientes com os mais altos padrões exigidos.

100 anos de vitaminas  
para um mundo mais brilhante 

Em 1912, o primeiro mundo aprendeu sobre “vitaminas”, 
um termo cunhado por Casimir Funk para descrever bioativos 
substâncias essenciais para a saúde humana e animal. O século 
passado testemunhou notável descobertas que têm avançado 
nossa compreensão de vitaminas e seu papel vital na saúde e 
bem estar. DSM, líder mundial em vitaminas, tem o orgulho de 
ter feito parte dessa jornada de vitaminas e está comprometida 
nos avanços científicos para as próximas gerações.

Linha de Produtos:
•	 Mistura de Vitaminas, Minerais e outros nutrientes – 

Quali®-Blends.
•	 Carotenóides – Beta caroteno,  Apocarotenal, 

Cantaxanthina, Luteína, Licopeno, entre outros.
•	 Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis.
•	 Ômega 3 e 6.
•	 Ingredientes Funcionais e Nutraceuticos.


