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Soluções inovadoras para grandes performances

Fonte de Sabores, Ingredientes e Tecnologia para a sua Empresa!
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CONTATO

Estrada Particular Fukutaro Yida, 1173
09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Tel.: (11) 4393-4400
vendas@vogler.com.br

VOGLER INGREDIENTS LTDA.

Criada com o desafio de inovar, oferecendo produtos que 
garantam saúde e bem-estar para atender e superar as ex-
pectativas de um mercado cada vez mais exigente e seletivo.

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma demanda 
da indústria alimentícia que necessitava de uma empresa 
voltada a este mercado. Com mais de 27 anos, a Vogler 
oferece soluções completas para seus clientes, por meio de 
suas divisões de negócios. 

A divisão Food Ingredients tem, em seu portfólio, mais 
de 400 produtos importados de mais de 30 parceiros es-
palhados pelo mundo. São marcas líderes de mercado, aliadas 
à qualidade e tecnologia, disponibilizadas em nosso estoque 
 para todo o Brasil.

A divisão Systems oferece aos clientes soluções personali-
zadas conforme a necessidade. São blends de Hidrocolóides, 
Edulcorantes, Corantes, Antioxidantes, Fibras, entre outros. 
Além dos ganhos produtivos e melhoras de performance, em 
muitos casos elas promovem a redução de custos importantes 
para um mercado de alimentos cada dia mais competitivo.

Além da divisão de Aromas e Emulsões, com a marca 
Vogler Flavors, para oferecer soluções completas aos clientes. 

A Vogler Ingredients oferece inovação e a segurança que 
sua empresa busca, por meio de nossas marcas mundialmen-
te renomadas.

O relacionamento com os nossos parceiros proporciona 
segurança e regularidade no fornecimento de ingredientes 
no Brasil. A Vogler Ingredients mantém uma equipe especia-

lizada e um estoque especialmente preparado para receber os 
melhores produtos, garantindo a confiabilidade necessária, 
além de dois laboratórios, sendo uma para análises de qua-
lidade e outro para pesquisa e desenvolvimento.

O nível de excelência de nossa logística tem como dife-
rencial a agilidade nas entregas locais e liberação para as 
transportadoras, alcançando todos os clientes do Brasil alia-
do ao moderno centro de distribuição inaugurado em 2015.

Para este ano, estamos em processo 
de implementação do FSSC 22.000, 
garantindo mais segurança nos produ-
tos oferecidos ao mercado brasileiro, 
alinhando com as principais normas 
de qualidade.

www.vogler.com.br
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