
VOGLER INGREDIENTS 

Participando pela segunda vez na 
WellFood, a Vogler destaca a plataforma 
Health & Performance com foco no mer-
cado de Saudabilidade. Com ingredientes 
selecionados especialmente para este 
mercado, destaca-se nossa plataforma de 
Proteínas, Fibras, Ingredientes Naturais e 
substitutos de Açúcar.

Nosso modelo de trabalho é estar jun-
to com os clientes desenhando soluções 
que agreguem valor ao consumidor final. 
Assim, apresentamos durante o evento 
bebidas proteicas clear zero açúcar, mas 
adoçado com opções naturais, e bebidas 
com extratos naturais. Barra Proteica fabri-
cada com 4 tipos de proteínas. Indo para 
a linha de suplementação foi oferecido 
uma Shot Funcional com Fibras Naturais 
e Hibiscos. Durante o almoço da WellFood 

estava disponível para os visitantes molho 
com redução de Gordura e Sódio, além de 
uma opção de Sal com redução de 50% 
de sódio.

Contamos com a expertise de nossos 
parceiros para trazer ao mercado nacional 
as principais tendências no mundo para 
o mercado de saudabilidade e seguimos 
trabalhando forte para estarmos sempre 
alinhados com a alimentação do futuro. 

Nossas saborosas aplicações pro-
metem aguçar os diversos sentidos e 
surpreender seja nutricional, qualidade e 
performance!

Com seus mais de 29 anos no merca-
do, a Vogler Ingredients honra sua posição 
no mercado, atendendo com eficiência as 
exigências de um público seletivo e com 
sede por inovações. 

Todo este trabalho vem apoiado pela 
divisão Food Ingredients, que em seus mais 
de 400 produtos de mais de 30 parceiros, 
que são marcas líderes de mercado, ali-
adas à qualidade e tecnologia, disponibili-
zadas em nosso estoque para todo Brasil.

A divisão Systems oferece aos clientes 
soluções personalizadas conforme a ne-
cessidade. São blends de Hidrocoloides, 
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 Emul-
sões, com a marca Vogler Flavors, para 
oferecer soluções completas aos clientes. 

Temos o compromisso com a satisfa-
ção de nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores, honrando nossa reputação 
de distribuidor confiável. A Vogler Ingre-
dients é, sem dúvida, uma forte aliada em 
qualquer situação. 

(11) 4393-4400 vendas@vogler.com.br
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ESTRELAS DA WELLFOOD


