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Novos
COOKIES GRANOLA E 
INTEGRAL ZERO AÇÚCAR

A Grings Alimentos Sau-
dáveis apresenta mais uma 
novidade para seus consu-
midores. A marca acaba de 
lançar sua linha de cookies 
nas versões granola e integral 
zero açúcar. A linha granola 
traz os sabores banana e mel, e 
castanha. Já a linha zero açúcar 
oferece as opções cappuccino 
e castanha. Os cookies da 
Grings são elaborados com 
ingredientes integrais e aten-
dem às demandas do consumidor que exige um alimento 
saudável e saboroso. A linha de granola pode ser encontrada 
em pedaços de castanha ou sabor único de banana por ter 
em sua fórmula composição com a polpa da fruta. Já nos in-
tegrais zero, os produtos são fonte de fibras e enriquecidos 
com Trio Andino (chia + quinoa + amaranto). Toda a linha é 
isenta de gordura trans. A embalagem com 150g é prática e 
permite ao consumidor saboreá-los em qualquer lugar. A linha 
de produtos da Grings  é composta por mais de 90 itens e 
traz o conceito de reunir sabor, praticidade e preparo rápido.  
SAC: (19) 3624-1304 - www.grings.com.br

SUPLEMENTO NUTRICIONAL
A Nutrify® apresenta ao mercado 

brasileiro o Linoleic, um suplemento 
nutricional com ativos importantes, que 
atuam diretamente na redução de gor-
dura corporal. O produto é elaborado 
com as ricas propriedades naturais do 
óleo de cártamo, que possui o ômega 
6 (ácido linoleico) e ômega 9 (ácido 
oleico), substâncias responsáveis por 
potencializar e acelerar a queima de 
gordura, gerando mais energia e levando 
ao emagrecimento; com a junção do 

picolinato de cromo, um mineral essencial para a produção 
de insulina no corpo. Linoleic age na melhora da circulação 
sanguínea e manutenção dos níveis de açúcar no sangue. Além 
das propriedades emagrecedoras, o óleo de cártamo possui 
vitamina E, um importante antioxidante que ajuda a defender 
as membranas do corpo contra o estresse oxidativo, tais 
como envelhecimento, câncer, doença cardiovascular, entre 
outras; possui propriedades hidratantes e calmantes para 
a pele, beneficia o sistema imunológico, promove estímulos 
de saciedade e a regularização do nível de colesterol LDL. 
Linoleic é apresentado em cápsulas de 1,5g, em embalagem 
de 180 cápsulas. Deve ser consumido conforme orien-
tação do médico e/ou nutricionista SAC: (11) 3003-7887 
www.integralmedica.com.br/linhas/nutrify

NUTRIÇÃO ESPORTIVA
A Probiótica lançou o BCAA Chewable, uma combinação exclusiva de aminoácidos de 

cadeia ramificada em forma de tabletes mastigáveis. O produto é indicado para reduzir dores 
musculares pós-atividade física, evitar o catabolismo (a perda de massa magra), ajudar na re-
cuperação muscular e reduzir a fadiga. Disponível nos sabores laranja e limão, quatro tabletes 
de  BCAA Chewable fornecem 2.400mg de aminoácidos essenciais (L-leucina, L-isoleucina e 
L-valina), além de fornecer vitamina B6, que atua em sinergia com os BCAAs no organismo. 
Segundo a Probiótica, o consumo normalmente é indicado antes e depois das atividades físicas. 
Além de prático, é muito saboroso, o que facilita a utilização do produto, sempre que necessário.   
SAC: 0800 105 242 - www.probiotica.com.br 
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
DE YACON

Pensando em ofe-
recer opções práticas 
e saudáveis para con-
sumo diário de yacon, 
tubérculo que ajuda no 
tratamento de várias 
doenças cardiovascu-
lares e da diabetes, por exemplo, a Jasmine Alimentos desenvol-
veu dois produtos que contêm os benefícios da yacon na sua  
composição: o ativo Yacon, e o 100% Yacon, da linha Funcionallis. 
O ativo Yacon na versão pó une as propriedades da batata yacon 
com os benefícios nutricionais da farinha de aveia e maracujá. 
É um mix formado pelas fibras solúveis inulina, beta-glucana e 
pectina, que reduzem a quantidade de ácido graxos no sangue, 
regulam o funcionamento do intestino e aumentam a imunidade 
e a sensação de saciedade. Já o 100% Yacon, da linha Funcionallis, 
é composto pela farinha de yacon pura, sem aditivos químicos ou 
conservantes. O produto possui todos os benefícios da batata 
yacon de fácil ingestão, sendo que o uso diário pode ajudar no 
controle da glicemia e na redução do colesterol ruim (LDL). Os 
dois produtos podem ser consumidos como complementos 
alimentares para suprir as necessidades diárias de nutrientes, 
falta de apetite, restrições na dieta ou alimentação inadequada 
decorrente de estresse, correria ou maus hábitos. O consumo 
destas opções da Jasmine deve ser acompanhado da ingestão 
de líquidos e estar associado a uma dieta equilibrada e hábi-
tos de vida saudáveis, incluindo a prática de atividades físicas. 
SAC: 0800 701 8003 - www.jasminealimentos.com

PIRAKIDS VITAMINA
A Piracanjuba amplia a linha  

Pirakids e lança a bebida láctea UHT 
no sabor vitamina de frutas, com 
polpa de mamão, banana e maçã, 
sem conservantes e com corantes 
naturais. O produto é feito à base 
de leite integral e, inicialmente, está 
disponível nas embalagens de 200 ml. 
A linha Pirakids é composta pelo leite 
UHT Pirakids Crescer, fortificado com 
ferro, zinco e vitaminas A, C e D, além 
de ser rico em cálcio, tornando o leite um 
alimento ainda mais completo; pela bebida láctea 
UHT Pirakids Zero Lactose, no sabor chocolate, uma 
opção a mais para quem tem intolerância à lactose; e pela 
bebida láctea UHT Pirakids sabor chocolate, nas versões 
1 litro, em embalagem Edge com tampa de rosca, e 200 
ml, com canudo. 

A Piracanjuba, que neste ano completa 60 anos no 
mercado, é nacionalmente reconhecida pelas inúmeras 
inovações no segmento lácteo, proporcionando quali-
dade e praticidade aos seus consumidores. Hoje, já está 
entre as 20 marcas mais presentes nos lares de todo o 
país. Foi, por exemplo, pioneira no mercado ao lançar 
produtos nutritivos, como bebida láctea com cereais, 
leite para pessoas com intolerância à lactose e queijos 
em porções individuais. Soma-se a isso um portfólio com 
mais de 100 produtos, distribuídos nas marcas Piracan-
juba e Pirakids, vendidos em diversas regiões do Brasil.  
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

LINHA DE NÉCTARES 
COM COMBINAÇÕES 
INOVADORAS DE FRUTAS

A linha de néctares Frutaria Premium, da Ultrapan, 
caracteriza-se pela combinação inovadora de frutas especiais 
selecionadas, como cranberry, acerola, framboesa, cajá, caju, 
kiwi, graviola, banana, entre outras. A união de frutas exóticas 
proporciona um mix de sabores exclusivos, diferencial da  
Ultrapan. Sem conservantes, aromatizantes e corantes artifi-
ciais, os néctares Frutaria Premium possuem maior concen-
tração de polpa por litro de produto, chegando a quase 70% 
em alguns sabores, o que mantém as vitaminas e o autêntico 
sabor das frutas na bebida. 

Disponível nas versões tradicional e light, a linha foi pen-

sada para atender a demanda cada vez maior de pessoas 
preocupadas com uma alimentação saudável, saborosa e, ainda, 
com praticidade. Nos sabores acerola, cajá, caju e graviola; 
cranberry, morango, uva e framboesa; banana, laranja e mamão; 
graviola, kiwi, maçã e uva verde; cranberry; banana, a linha 
Frutaria Premium  é comercializada em latas e embalagens 
Tetra Pak de um litro. Além da diversidade de sabores, a linha 
Frutaria Premium possui inovações em sua formulação. Ao 
invés da tradicional sacarose, a bebida leva açúcar invertido, 
que possui maior poder adoçante, cerca de 20% a mais em 
comparação com a sacarose pura. Em função disto, a bebida 
contém uma quantidade menor de açúcar. O ingrediente, obti-
do através da inversão da molécula de sacarose, é formado 
por, aproximadamente, 33,3% de sacarose, 33,3% de glicose 
e 33,3% de frutose. O açúcar invertido, ainda, realça o sabor 
das frutas em bebidas e aumenta a durabilidade do produto. 
SAC: (19) 3869-8777 - www.ultrapan.com.br
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PÃES INTEGRAIS SEM 
CONSERVANTES 

A Wickbold  apresenta os seus pães da 
linha Sem Conservantes Wickbold Trigo 
Integral e Wickbold Castanhas e Sementes. 
Elaborados com grãos e sementes criteriosa-
mente selecionados e farinha de trigo integral, 
fornecem 18% da necessidade diária de fibras. A linha de pães 
integrais e sem conservantes da Wickbold foi concebida para 
oferecer ao consumidor produtos naturais, que sejam fonte de 
fibras, perfeitos para contribuir com uma dieta equilibrada e um 
estilo de vida saudável. Entre os principais ingredientes estão 
a farinha de trigo integral e a de centeio, sementes de girassol, 
abóbora e linhaça, grãos de trigo e quinoa, a noz pecan e a 
castanha-do-pará, que preservam e conferem aos pães vitaminas, 
minerais e fibras. O Wickbold Trigo Integral é rico em fibras, 
versátil e fácil de combinar com diversos recheios. Já o Wickbold 
Castanhas e Sementes possui adição de nozes e castanhas em 
sua formulação que, além de serem muito saborosas, são fonte 
de gorduras mono e poliinsaturadas, benéficas para a saúde e 
na prevenção de doenças do coração. 

Com 77 anos de atuação no setor de panificação, 
a Wickbold está entre as três maiores fabricantes de 
pães industrializados do país. A marca detém as linhas 
Grão Sabor, Estar Leve e EstarBem, sendo esta a única 
no mercado de pães funcionais registrada pela ANVISA.  
SAC: 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br

MAGUARY ABACAXI 
COM HORTELÃ

A Ebba lança no mercado o Maguary  
néctar abacaxi com hortelã edição limitada, 
uma combinação de sabores conhecida e 
bastante apreciada pelos brasileiros, agora em 
embalagens cartonadas, pronto para beber. 
Com poder antioxidante, o abacaxi ajuda a 
reduzir o colesterol e auxilia o processo de 
emagrecimento. Também é rico em vitaminas 
A, C e B1, que auxiliam no combate a gripes e 
resfriados. E mais, o fruto é rico em sais minerais, como fósforo, 
ferro e cálcio. A hortelã não apenas enriquece e sofistica o 
sabor da bebida, mas, também, potencializa a ação benéfica do 
suco. Sem conservantes e produzido com frutas selecionadas, 
Maguary néctar abacaxi com hortelã edição limitada está 
disponível em embalagem de 1 litro.

Maguary é uma das marcas preferidas dos brasileiros. 
Especialista em sucos, oferece frutas selecionadas na for-
ma de sucos concentrados, prontos para beber e uma 
linha completa de produtos que deixam o dia mais sau-
dável. Com mais de 60 anos de história, a Maguary é líder  
absoluta em sucos concentrados e Top of Mind na categoria.  
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

BEBIDA PARA INTOLERANTES 
À LACTOSE

BARRA DE CEREAL 
SABOR PISTACHE

 A Keep Light acaba de  
lançar a Keep Bar sabor pista-
che. Prática e fácil de levar para 
qualquer lugar, a barrinha de ce-
real é preparada com castanhas, mel 
e tem apenas 135 kcal; não contém 
conservantes e possui colágeno. O snack é o único do 
mercado feito com castanha rica em proteínas e minerais 
e fonte de colesterol bom e antioxidantes, perfeita para a 
manutenção da dieta e para a saúde.

A Keep Light desenvolve programas alimentares perso-
nalizados, com refeições congeladas e saudáveis para quem 
busca praticidade, qualidade com sabor caseiro. Com uma 
extensa linha de produtos e várias opções de programas, a 
empresa oferece cardápios que reúnem matérias-primas de 
qualidade, submetidas aos cuidados de uma cozinha artesanal, 
amparada por técnicas modernas de produção. Além disso, to-
dos os produtos são rigorosamente controlados, calculam-se  
a quantidade de calorias e demais itens nutricionais.  
www.keeplight.com.br

A Sanavita apresenta 
a sua nova bebida de 
Arroz + Fibras. A fórmula 
é 100% vegetal, livre de 
glúten e lactose, sem 
adição de açúcares e sem conservantes. 
É uma alternativa leve e saborosa para 
pessoas com intolerâncias alimentares, 
vegetarianos, veganos, para quem está em 
dietas restritivas e/ou de emagrecimento 
ou simplesmente para quem quer optar 
por um estilo de vida mais saudável. A 
Bebida de Arroz + Fibras contém alto conteúdo de cálcio, 
vitaminas A e D, além de fibras prebióticas (média 7g/porção) 
e ferro (30% da ingestão diária recomendada), o que torna 
a composição diferenciada. Além disso, o ferro presente se 
encontra na forma quelada, de fácil absorção. A bebida, que 
é uma alternativa no café da manhã, lanche da tarde ou na 
preparação de uma infinidade de pratos e receitas, está dis-
ponível nas versões adulto, com os sabores e cacau (adoçado 
com sucralose), e também em uma versão exclusiva para 
crianças, nos sabores chocolate e tradicional. Nesta última, 
vale destacar o cuidado da marca em não adicionar qualquer 
açúcar ou adoçante à fórmula infantil para deixá-la realmente 
saudável, além do enriquecimento com um complexo exclusi-
vo de 23 vitaminas e minerais, ideal para nutrição das crianças.  
SAC:  0800 055 4414 - www.sanavita.com.br


