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DÖHLER

Naturalidade, saudabilidade e funcionalidade: três 
conceitos que marcaram a presença da Döhler na FiSA 

com soluções em ingredientes e aplicações para alimentos 
e bebidas com experiências multissensoriais.

Se um produto é ou não saboroso, este sabor não é somente 
uma questão de gosto - ele depende de uma atração harmonio-
sa de todos os sentidos. A empresa apresentou ingredientes e 
sistemas de ingrediente que são fundamentais para a perfeita 
experiência de produto. As soluções abrangem ingredientes 
para um excelente sabor, aparência de produto e mouthfeel, 
proporcionando aos consumidores a pura indulgência sem culpa. 

Dentro do amplo portfólio de produtos disponibilizados para 
degustação no stand, destaque para leite de amêndoa, aveia e arroz 
(alternativas lácteas) para produtos sem lactose; preparado de 
fruta com pedaços, dos mais variados sabores; corantes naturais 
obtidos a partir da extração e processamento de vegetais, com 
alta estabilidade, apelo “clean label” e status natural; além do SRT 
(Sugar Reduction Technology) - aroma natural como alternativa 
para redução de açúcar e substituição de edulcorantes artificiais.

A Döhler oferece inspirações para inovações e demonstra 
aos consumidores como obter a experiência perfeita de um 
produto através da combinação de todos os ingredientes, de 
uma maneira bem balanceada, levando em consideração todas 
as necessidades e desafios enfrentados por seus clientes no 
dia a dia, auxiliando-os no processo produtivo. 

Os conceitos para bebidas abrangem carbonatados refres-
cantes e energéticos com suco, saudáveis aqua plus, bebidas 
de malte, sucos e smoothies, néctares e lemonades.

A empresa apresentou também muitas bebidas funcionais. 
Destaque para uma nova geração de bebidas esportivas nutriti-
vas usando uma tecnologia de aromatização que se caracteriza 
pelo excelente perfil sensorial, mesmo apresentando um alto 
conteúdo de proteína. 

A Döhler também dá provas de sua competência no segmen-
to de alimentos, com soluções para a indústria de lácteos, sorve-
tes, confeitos e panificação. A especialista apresentou conceitos 
com fonte natural de dulçor e cor, inclusão de sucos de fruta em 
confeitos e biscoitos, iogurtes com pedaços de fruta, além de 
texturas diferenciadas, tudo para a mais completa indulgência.

Principalmente com os últimos investimentos que foram 
realizados pela empresa na área de preparados de fruta, uma 
tecnologia de ponta permite o total controle do processo e do 
tratamento térmico do preparado, possibilitando a fabricação 
de produtos com pedaços de fruta íntegros e firmes, mantendo 
suas perfeitas propriedades sensoriais.

O sucesso sustentável de mercado somente pode ser al-
cançado com produtos caracterizados por suas excelentes 
propriedades sensoriais. É por isso que a Döhler coloca a expe-
riência multissensorial baseada no apelo harmonioso para todos 
os sentidos, no coração de cada desenvolvimento e aplicação 
de produto. Este método sensorial holístico permite que a 
empresa garanta a seus clientes um importante building block 
de sucesso - que os auxilie no destaque em meio à multidão.

Por isso, todo dia, milhões de pessoas mundialmente con-
somem alimentos e bebidas contendo ingredientes Döhler.

Döhler América Latina Ltda.
Tel.: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br

mailbox.br@doehler.com
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DSM

A DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, com 
atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. A 

empresa oferece soluções inovadoras que alimentam, prote-
gem e melhoram o desempenho em mercados mundiais como 
alimentos e suplementos nutricionais.

A DSM é o único fabricante integrado 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, rastreabilidade e 
sustentabilidade. 

O consumo diário de produtos fortificados é amplamente 
aceito pelos consumidores, além de contribuir para uma dieta 
equilibrada e promoção da saúde. A DSM pode ajudá-lo a en-
trar nesse mercado mais rapidamente com soluções atraentes 
que funcionam, incluindo:

• Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis.
• Lipídios Nutricionais (ômega-3 e ômega-6).
• Carotenóides (betacaroteno, luteína, zeaxantina, licopeno 

e outros).
• Nutracêuticos (betaglucana da aveia, coenzima Q10, res-

veratrol, genisteína, nucleotídeos, peptídeos, componentes 
do tomate e da azeitona, além de enzimas digestivas).

• Pré-misturas.

Durante a FiSA 2015, a DSM apresentou seu portfólio, 
com destaque para:

LIFE’SDHA™

Fonte vegetariana e sustentável de ÔMEGA-3 DHA prove-
niente de algas para a saúde do cérebro e olhos.  O DHA é um 
tipo de gordura saudável e essencial para a vida, com bene-
fícios comprovados para a saúde em todas as etapas da vida: 
de mulheres grávidas e lactantes, a bebês, crianças e adultos. 

FORTITECH® PRÉ-MISTURAS 

A maneira mais eficiente de fortificar os produtos. For-
mulações personalizadas com ampla seleção de nutrientes, 
como vitaminas e minerais. Capacidade para fornecer mais 
de 1.400 ingredientes funcionais em todo o mundo a partir 
de uma ampla gama de vitaminas, minerais, aminoácidos, nu-
cleotídeos, nutracêuticos, aromatizantes, adoçantes e outros. 
Fortitech® Pré-misturas oferece ainda produtos terminados, 
como fórmulas infantis, cereais, laticínios, bebidas esportivas, 
sucos, doces, nutrição médico-hospitalar e suplementos. 

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

A equipe da DSM acredita que, com ciência e inovação, 
há sempre um jeito melhor de fazer as coisas. Ajudando os 
negócios, as pessoas e o planeta.

CONTATO:

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Tel.: (11) 3760-6300

www.conhecadsm.com.br
America-Latina.DNP@dsm.com
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QUÍMICA ANASTÁCIO

QUÍMICA ANASTÁCIO NA FiSA 2015

A Química Anastácio é uma das maiores distribuidoras 
de produtos químicos no Brasil. Com 74 anos no mercado, 
oferece uma linha completa de produtos para os segmentos 
de Beleza & Saúde, Nutrição Humana & Animal e Processos 
Industriais. Reconhecida pela agilidade em atender os requi-
sitos mais rigorosos para as indústrias de alimentos, indepen-
dente do seu porte, em relação ao fabricante, especificação 
ou qualquer outra particularidade de logística de entrega. 
Com presença internacional, atua como polo para obtenção 
de informações relevantes de mercado para seus clientes, 
ao antecipar tendências da cadeia de supply chain global 
de todos os produtos do portfólio e contribuir na seleção de 
fornecedores, através de auditorias, como também garantin-
do a participação em eventos internacionais e relevantes ao 
segmento. 

Para a FiSA 2015, o intuito foi apresentar ao mercado todo 
seu portfólio de matérias-primas para a indústria de nutrição 
humana, animal, esportiva, aromas, molhos e conservas, 
nutracêuticos, bebidas, doces, panificação e etc. Além disso, 
esteve no evento o time de Saúde Humana e Animal, com o 
objetivo de apresentar os produtos em potencial para ambos 
os segmentos. 

A empresa aposta na expertise em trazer soluções de 
abastecimento para o mercado brasileiro com atendimento  
Just-in-time, estoques de segurança, estrutura multi-por-
tuária, além de contar com um portfólio com mais de 500 
produtos, fornecedores homologados em 44 países e equipe 
especializada em desenvolvimento por segmentos.

Conheça mais sobre a sua linha de produtos para 
Nutrição Humana, Nutrição Animal, Nutrição Esportiva 
e Aromas, Saúde Humana e Animal, acessando o site:  
www.quimicanastacio.com.br

CONTATO:

Indústria Química Anastácio S/A
Tel.: (11) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

anastacio@quimicanastacio.com.br

3o

http://www.quimicanastacio.com.br

