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A empresa
A BioGin é um dos principais fabricantes e distribuidores 

de ingredientes nutricionais, alimentícios e farmacêuticos.  
A empresa trabalha mundialmente para diversas empresas 
farmacêuticos, atuando mundialmente junto a diversas 
empresas farmacêuticas, de OTC, de suplementos dietéticos, 
de alimentos funcionais e de cosméticos. 

Desde 1995, trabalhamos com laboratório licenciado 
pelo governo, onde são realizadas pesquisas, bem como 
separação e purificação dos ingredientes ativos encontrados 
nos medicamentos herbários chineses tradicionais. Nossa 
experiência permite atender a uma extensa gama de clientes, 
satisfazendo todas as suas especificações e exigências. 

Desde 1998, nossas técnicas especiais e processos são 
aplicados na produção industrial de produtos naturais de alta 
qualidade. Hoje, os produtos BioGin ganharam a confiança do 
mercado, devido a alta qualidade, aos preços competitivos e 
a rapidez nos serviços.

A boa saúde dos clientes BioGin é a principal regra de 
nosso negócio. 

Nosso modelo é SAÚDE ANTES DE LUCROS.

Linha de produtos
A BioGin fabrica e comercializa 

ingredientes nutricionais (extratos herbários 
unificados), ingredientes alimentícios (aditivos) 
e ingredientes farmacêuticos (intermediários) 
para nutrição, cosméticos, indústrias 
alimentícia e farmacêutica. 

CHENGDU BIOGIN 

Nosso compromisso
Nosso sucesso se baseia em seis princípios simples: 
- Criatividade no desenvolvimento de produtos;
- Manter os padrões de qualidade mais altos da   

 indústria;
- Prover a nossos clientes o melhor preço do mercado;
- Atender prontamente as necessidades de nossos  

 clientes;
- Fornecer a nossos clientes serviços de alta qualidade;
- Fornecer apoio técnico, auxiliando no    

 desenvolvimento de produto e outras necessidades.
 

Suporte técnico 
É uma honra para a BioGin atender seus clientes. Com 

sistema logístico estabelecido nos Estados Unidos e na China, 
estamos capacitados para a realização de entregas em qualquer 
parte do mundo.  Além disso, nossa equipe técnica e de vendas 
está à disposição para fornecer qualquer tipo de informação, 
dados técnicos ou ajudar no que for necessário. Da mesma 
forma, nossa equipe de apoio técnico está disponível para 
auxiliar os clientes com os seus problemas práticos, como 

produtos especiais ou necessidades 
específicas, estando aptos para 
fornecer a solução adequada para 
cada tipo de necessidade.

Endereço
9, Section 4, Ren Min Nan Road www.biogin.com 
Chengdu, Sichuan, China - 610041 info@biogin.com
Tel.: (+86) 28 85260235 / 85260245 - Fax: (+86) 28 85260932



Ingredientes saudáveis para uma vida saudável

Polissacarídeos de cordyceps sinensis
Polissacarídeos de ginseng
Polissdacarídeos de lucid ganoderma
Polissacarídeos de wolfberry

AlaLife™ Flax lignanas (SDG)

AlaLife™ Omega-3 Series
ALA, DHA, EPA (Óleo & Pó)

OleaLife™ Olive polifenóis de oliva (Hidroxitirosol)

NutraLemon™ Bioflavonóides de limão (Vp & Eriocitrina)
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A empresa
A Shandong Deosen Corporation foi fundada em 

1992 e hoje está situada na cidade de Zibo, província 
de Shandong, China.  A empresa é líder mundial na 
fabricação de goma xantana, com experiência na área de 
biotecnologia. 

A goma xantana Deosen é produzida de acordo com 
a norma ISO 9002.  A capacidade de produção, controle 
de qualidade, comercialização, organização de vendas e 
serviços técnicos qualificam a empresa como um parceiro 
comercial de alta qualidade. 

Goma xantana
A goma xantana Deosen é um polissacarídeo de alto peso 

molecular. É produzida por fermentação de carboidratos 
com xantomonas. Possui estrutura molecular especial, bem 
como características especiais de aplicação, sendo utilizada 
como agente de controle reológico em sistemas aquosos 
e como estabilizante para emulsões e suspensões. Suas 
numerosas áreas de aplicação cobrem um amplo espectro 
e variam da indústria de alimentos para a de lubrificantes 
e perfurações.

SHANDONG DEOSEN

Serviços
A Deosen dispõe de uma equipe de profissionais 

altamente qualificados.  A Deosen trabalha com 100 
clientes mundiais e está preparada para atender as diversas 
necessidades da indústria alimentícia, oferecendo alta 
qualidade, baixo custo e serviços técnicos de pesquisa e 
laboratórios de desenvolvimento. 

Para esclarecimento e dúvidas sobre nossos produtos, 
ou se desejar receber amostras e literatura técnica, basta 
enviar um e-mail ou fax, que o laboratório da Deosen está 
disponível para ajudar a satisfazer suas exigências.

Estamos prontos para fazer parte do seu time! 

Endereço
33 Yongliu West Road www.desosen.com
Linzi Zibo, Shangdong, China - 255400 sales@deosen.com
Tel.: (+86) 533 7220838 - Fax: (+86) 533 7216024



Maior capacidade de goma xantana

Força em hidrocolóides

Flexibilidade de uso

Deosen Corporation Ltd.

Goma Xantana



66

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

FIC 2009

A empresa
Fundada em 1990, a Jiangsu Jiangshan é uma empresa 

licenciada para atuar junto aos fabricantes de suplementos 
nutricionais. Somos especializados na fabricação espeífica de 
tabletes nutricionais de alta qualidade. 

Em 1998, lançamos nosso primeiro suplemento nutricional 
na China: o tablete mastigável de vitamina C Aland® (marca 
nacional), considerado hoje um suplemento nutricional de 
grande popularidade nacional.

As indústrias estão cientes de que a Jiangsu Jiangshan 
foi a primeira empresa a desenvolver profissionalmente a 
vitamina C. 

Nosso controle de matéria-prima, bem como nossa 
experiência com relação a produtos acabados nos permite 
fornecer suplementos, privadamente etiquetados de qualidade 
superior, a preços competitivos.

Linha de produtos
Nossa linha de produtos inclui: 
- Tabletes de vitamina C 

JIANGSU JIANGSHAN

Os mais baixos preços do mundo!
Em diferentes formulações:
	 •	Vitamina	C	com	Hips	Rose	(250mg,	500mg,	1.000mg);
	 •	Vitamin	C	mastigável	(	100mg,	250mg,	500mg,	1.000mg);
	 •	Vitamin	C	coberta	(250mg,	500mg,	1.000mg);
	 •	Vitamin	C	pura	(250mg,	500mg,	1.000mg);
	 ·Vitamin	C	com	bioflavonóides	(500mg,	1.000mg).
- Tabletes de cálcio;
- Tabletes multivitamínicos;
- Tabletes de vitamina do complexo B;
- Tabletes de glucosamina;
- Tabletes de glucosamina &  

 condroitrina.

Compromisso 
- Custo inferior;
- Qualidade; 
- Preço competitivo;
- Serviços professionas.

Garantia de qualidade

Endereço
6, Zhuyuan Road  www.aland.com.cn
Suzhou, Jiangsu, China - 215011 wuchen@aland.com.cn
Tel.: (+86) 512 68081008 - Fax: (+86) 512 68249548 



Tel.: +86 512 68081008  Contato: wuchen@aland.com.cn  www.aland.com.cn
Visite-nos na CPHI SOUTH AMERICA 2009, stand CC34 e na Hi South America Summit 2009, stand 20. 

As fl utuações de preço da Vitamina C 
continuam perturbando seus negócios?
A JSPC oferece  tabletes de Vitamina C  customizados para 
ajudá-lo a continuar sendo competitivo
 Primeira empresa no mundo com produção de Vitamina C totalmente integrada, oferecendo Vitamina C  
 tanto como matéria-prima como produto fi nal, em dosagens específi cas

 Ácido ascórbico com certifi cado COS

 Processo de produção obedecendo as Boas Práticas de Fabricação (GMP Standard)

Tabletes de Vitamina C      Os melhores preços do mundo!

Em diferentes formulações:

Vitamina C com Rose Hips Vitamina C Pura Vitamina C Mastigável

Vitamina C com Biofl avonóides Vitamina C Revestida

 Temos também disponível:

 Tabletes multivitamínicos Tabletes de glucosamina Tabletes de cálcio Tabletes de Vitaminas do Complexo B

Fabricante Terceirizado de Tabletes
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A empresa
Shandong Longlive Bio-Technology Company Ltd. foi 

criada na cidade de Yucheng, província de Shandong, próximo 
a via férrea Beijing-Shanghai e a auto-estrada. Possui 1.300 
funcionários, que operam as mais de 20 linhas de produção, 
que trabalham durante o dia e a noite. Em 2007, seus 
produtos foram distribuídos para mais de 30 países e regiões 
do mundo, sendo o volume de negócios anual de US$ 150 
milhões.  

A Shandong Longlive fornece produtos de alta qualidade, 
como xilo-oligossacarídeos, xilose, xilitol etc., utilizando o 
milho como matéria-prima. O milho também é utilizado para 
produção de outros produtos, como goma, goma modificada, 
dextrose, maltose, maltodextrina, maltitol e sorbitol. Para 
atender as necessidades de comercialização, a Longlive 
Investimentos da China abastece os fabricantes nacionais de 
alimentos nutricionais com ácido cítrico e alguns produtos 
químicos.  Além disso, dispõe de várias lojas para produção 
de medicamentos e produtos sanitários para o consumidor 
final, mediante o uso de materiais individuais. 

A Longlive ocupa uma posição de liderança mundial com 
relação a capacidade de produção de xilo-oligossacarídeos 
e xilitol, bem como oferece boa qualidade dos produtos 
e serviços a dezenas de empresas multinacionais líderes 
globais no mercado de goma de mascar, alimentos, leite em 
pó e cervejas. 

SHANDONG LONGLIVE

Linha de produtos

- Maltodextrina;

- Ácido cítrico e citrato; 

- Goma de milho;

- Glicose anidra;

- Glicose com água;

- Bicarbonato de sódio;

- STPP;

- Sulfato de sódio;

- Sorbitol;

- Xarope de malta;

- Maltitol;

- Xilitol;

- Xilose;

- Xilo-oligossacarídeos.

Endereço
30th	floor,	Times	Square,	52	Hongkong	Middle	Road,	Shinan	 www.longlivegroup.com
Qingdao, Shandong, China - 266071 info@longlivegroup.com
Tel.: (+86) 532 85769015 - Fax: (+86) 532 85769515 



O melhor oligossacarídeo para 
proliferação de bifidobacterium.

Aplicações em produtos médicos
XOS é a nova era de produtos funcionais 

de oligossacarídeos que possibilita a forte 
proliferação de bifidobactérias, com a 
vantagem da mais baixa dosagem. Devido 
a sua função fisiológica especial, XOS 
desempenha um importante papel entre os 
produtos médicos para uso humano.  No 
momento, várias cápsulas de XOS estão 
disponíveis no mercado.

Aplicações em processamento de alimentos
XOS pode ser adicionado em alimentos 

assados, mantendo a umidade e modificando 
as característica de liquidez da massa. Na 
produção de pães, XOS é utilizado para 
equilibrar 15% a 50% de açúcar, e também para 
promover boa coloração aos pães,  melhorando 
sua estrutura interna,  suas propriedades de 
umidade, e reduzindo a perda de água durante o 
armazenamento, além de melhorar o shelf life. 

Por outro lado, XOS pode ser usado em 
preparações de bebidas por suas características 
de resistência a ácidez e aquecimento, bem 
como estabilidade de armazenamento. Testes 
demonstraram que a bebida contendo XOS com 
pH 3,4 pode ser armazenada em temperatura 
ambiente durante três anos, sendo que o 
conteúdo de XOS restante ainda pode alcançar 
97% ou mais.

Aplicações em ração animal
XOS, como aditivo, é adicionado em 

ração animal para aumentar a imunidade, 
a taxa de conversão da ração e as 
características de produção e qualidade.  
Pode ser amplamente usado em ovos e 
carne, porcos e rações para bezerros.  
Testes mostraram que a adição de 0,05% 
de XOS em ração de ovos, promove de 4% 
5% a redução da taxa alimentar dos ovos 
e apresenta melhor benefício econômico. 
No último ano, o custo da produção de XOS 
abaixou, baseado no desenvolvimento de 
enzimas e de tecnologias de separação, 
tornando  possível o uso de XOS na indústria 
de ração animal.
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Endereço
187 Lihe Road, Kenli, www.chinaprotein.com.cn
Dongying, Shandong, China - 257500 info@chinaprotein.net
Tel.:  (+86) 546-7738891 - Fax:  (+86) 546-7738893 mugewang@yahoo.com.cn
 

A empresa
Shandong Wonderful Industrial Group Co., Ltd. é um dos 

principais fabricantes da indústria de não-OGM de proteína 
de soja na China. Possuímos vasta experiência em produção, 
pesquisa e exportação em série de proteína de soja.  As 
fábricas da Wonderful são certificadas pela ISO 9001:2000, 
HACCP, KOSHER, HALAL e IP.  Nossa linha de produtos inclui 
proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja, proteína 
texturizada de soja, farinha de proteína de soja sem gordura, 
flocos	de	soja	de	baixa	temperatura,	entre	outros.

As proteínas de soja são usadas em barras nutritivas, 
bebidas, assados, carnes processadas e avícolas, entre outras 
aplicações. Continuamente pesquisamos e desenvolvemos 
outras aplicações de proteína para satisfazer estas e outras 
necessidades de aplicação.

Para garantir que nossos produtos sejam livres de OGM, 
supervisionamos as sementes de soja, bem como as plantações, 
a colheita, a entrega, e o cultivo dos produtos finais.

Continuaremos investindo em pesquisa científica e 

SHANDONG WONDERFUL

acelerando o processo de transformação dessas pesquisas 
em produtos finais. Da mesma forma, estamos abertos a 
parcerias com clientes para o desenvolvimento de soluções 
específicas. 

Por todos esses motivos, podemos afirmar que as 
proteínas Wonderful auxiliam os fabricantes de alimentos a 
ampliar suas vendas.

Linha de produtos
Nossos produtos podem oferecer mais alternativas  

para as suas demandas:
- Proteína isolada de soja;
- Proteína concentrada de soja;
- Proteína texturizada de soja;
- Fibra dietética de soja;
- Farinha de soja sem gordura.

Principais mercados de atuação
Exportamos proteínas de soja para África do Sul, Rússia, 

Turquia, Coréia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, 
entre outros, totalizando mais de 40 países e regiões. 

Serviços especializados
Wonderful auxilia sua empresa a encontrar a melhor 

solução:
- Tecnologia de processo;
- Apoio a pesquisas e conceitos em produtos finais;
- Expertise em aplicação de tecnologia; 
- Tecnologia inovadora para atender diferentes  

 necessidades de nutrição e funcionais;
-	Ampla	experiência	em	marketing.






