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EMPRESA
Com mais de 30 anos de experiência e clientes nos 5 con-

tinentes, somos uma multinacional brasileira fabricante de 
matérias-primas para as indústrias de alimentos, nutracêutica 
e também farmacêutica. 

www.blanver.com.br

PRODUTOS
Entre os nossos ingredientes estão a celulose microcristali-

na coloidal, celulose microcristalina e a croscarmelose sódica.  
São eles livres de: lactose, glúten, açúcar e de OGM. 

Na área de alimentos, nossos ingredientes podem ser utili-
zados em diversas aplicações, como bebidas, cremes, sorvetes, 
salgadinhos extrusados, entre outros. 

Em produtos nutracêuticos, as aplicações podem ser em: 
comprimidos, cápsulas e suspensões.  

PRÊMIO BIS 2015 E 2016
Empresa fabricante de celulose microcristalina mais lem-

brada no Prêmio BIS 2015 e 2016!SUPORTE TÉCNICO
Fornecemos suporte técnico global na utilização dos nos-

sos produtos e, com isso, conseguimos reconhecer, identificar 
e trabalhar com as principais tendências mundiais, atuando 
no desenvolvimento de novos produtos, estudos, análises e 
pesquisas de novas aplicações, desenvolvimento de protótipos, 
formulação e reformulação de produtos finais. 

Possuímos um laboratório de aplicação equipado e estru-
turado e uma equipe de profissionais altamente qualificados.

Toda esta estrutura tem como objetivo alcançar resultados 
excepcionais e inovadores, satisfazendo as necessidades dos 
nossos clientes. 

CERTIFICAÇÕES
Nossas instalações são periodicamente auditadas e aprova-

das por clientes, auditores externos e órgãos independentes. 
Dispomos das certificações FSSC 22000 e a ISSO 9001:2008.
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INGREDIENTES 
presentes no seu dia a dia

TABULOSE SC®
Celulose Microcristalina Coloidal

MICROCEL®
Celulose Microcristalina

SOLUTAB®
Croscarmelose Sódica

Bebida Láctea 
e Proteica

Creme de LeiteLeite de coco

Recheio
forneável

ComprimidosQueijo
ralado

Funções para alimentos: estabilizante, espessante, agente 
suspensor, substituto de gordura, antiaglutinante, fonte de 
fibra insolúvel e agente de cremosidade. 

Funções para nutracêuticos: desintegrante e agente de 
compressão.   

Aplicações Nossos Produtos

presentes no seu dia a dia
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