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CP KELCO: THE WHAT IF YOU CAN 
COMPANY

A CP Kelco é líder mundial em soluções hidrocolóides de 
origem natural. Possui 9 plantas (maior produtor global de 
pectina e CMC), 4 Centros Técnicos, 10 Centros de P&D e 
12 Centros de Aplicação e Serviço Técnico. O Centro Técnico 
de Limeira, SP, serve ao mercado latino americano através de 
seus laboratórios e plantas piloto. A empresa possui certifi-
cação ISO-9001: 2008, SEDEX e GFSI FSSC-2000 e a planta 
de Limeira vem sendo reconhecida em diferentes eventos da 
indústria por suas práticas inovadoras em sustentabilidade. 
O lema da empresa, The What If You Can Company, se tra-
duz na qualidade de seus produtos e serviços, flexibilidade e  
expertise, que permitem oferecer soluções práticas e eficien-
tes às demandas e desejos do mercado.

PRODUTOS E SERVIÇOS: PAIXÃO, 
INSPIRAÇÃO E CIÊNCIA DIRECIONANDO 
NOVIDADES AOS MERCADOS 
ALIMENTÍCIO E DE BEBIDAS

A CP Kelco tem seu compromisso pautado na oferta e 
desenvolvimento de soluções inovadoras para os segmentos 
de bebidas acidificadas, neutras, sucos, sistemas carbonata-
dos e em pó, geleias, preparados de frutas, produtos lácteos, 
condimentos, sobremesas, confeitos, cárnicos e panificação, 
sempre antenadas às últimas mega tendências. A empresa se 
orgulha em oferecer ao mercado um pacote multifuncional 
de produtos e serviços aos seus clientes que  agregam valor 
ao produto final e otimizam processos, formas de aplicação 
e consumo, custo benefício e sensorial.

www.cpkelco.com

NOSSO PORTFÓLIO: O QUE HÁ DE  
MELHOR EM HIDROCOLÓIDES,  
CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
• Pectinas: Genu®, Genu® Explorer, Genu® Beta e Genu® 

YM-FP (novidade anunciada na FISA 2013).

• Carragenas: Genuvisco®, Genugel®, Genu texturizer®, 
Genulacta® e Genu® Hi pHive™.

• Gelana: Kelcogel® e Kelcogel® Hi pHive™.

• CMCs: Cekol®.

• Substitutos de gorduras, agentes de cremosidade, textura 
e fonte proteica: Slendid® e Simplesse®.

CONTATO
Rua Teixeira Marques, 845 - Chácara São José
13485-135, Limeira, SP
Tel.: (19) 3404-4600
Fax: (19) 3451-1948
cpkelco.brasil@cpkelco.com



Conceito “Low sugar”
Novidades:
• Excelente mouthfeel
• Permite desenhar produtos 

específicos: demografia e 
saudabilidade

• Excelentes texturas, sem 
sinérese e extrudáveis

Convergência de Mercados
Conveniência, eficiência e inovação:
• Novos formatos convenientes de 

aplicação e consumo
• Textura e sensorial únicos
• Sistemas “veggie”
• Produtos funcionais, nutraceuticos 

e para esportistas

GENU ®, KELCOGEL®,  
KELTROL®, CEKOL®  
E SIMPLESSE ®

• Bebidas proteicas ácidas
• Bebidas neutras e alternativas 

ao leite
• Iogurtes
• Condimentos
• Sucos e Néctares
• Carbonatados

• Panificação
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Conheça mais de 
perto as novidades em 
aplicações e inovação 
em produtos para os 
Mercados de Alimentos 
e Bebidas da CP Kelco!

CEKOL® CMC  |  GENU® Carragena  |  GENU® Pectina  |  KELCOGEL® Gelana

KELTROL® Xantana  |  SIMPLESSE® Proteína de Soro de Leite Microparticulada

A CP Kelco é líder mundial em 
soluções hidrocolóides de origem 
natural e oferece soluções inovadoras 
e multifuncionais pautadas no uso da 
ciência da reologia que garantem a 
nossos clientes produtos e processos de 
alta qualidade, segurança e diferencial.

Oferecemos muito mais que suspensão, 
gelificação e estabilização. Nosso objetivo 
é oferecer produtos e serviços que 
permitem aos formuladores inovar com 
velocidade, bom custo em uso, e agregar 
valor ao consumidor final, sempre de 
olho nas mega tendências de mercado. 
Conheça nossas novidades!
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CONTATO
Tel.: (11) 2633-3000

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SP
Rua Quatro, no 180 - Jardim Aracilia
07250-025 - Guarulhos, SP

ESCRITÓRIO COML. - SP
Rua Cantagalo, 74 - 17o andar
Nave Office Tower - Tatuapé
03319-000 - São Paulo, SP

Mais de 20 anos fornecendo aditivos e ingredientes para 
a indústria alimentícia. Cultivamos estreito relacionamento 
com o mercado e suas inovações, o que faz com que nos des-
taquemos como grande e eficiente forcenedora de insumos.

Completa estrutura de vendas, seguro e moderno sistema 
de armazenagem e entregas, oferecemos um atendimento 
personalizado, completo, diferenciado que busca superar 
desafios, promover bons negócios e apresentar soluções.

A certificação ISO 9001/2008 é aplicada, sobretudo, para 
garantir a qualidade e confiabilidade na comercialização e 
conhecer cada vez melhor as necessidas de nossos clientes.

LINHA DE PRODUTOS
Linha completa de aditivos e ingredientes para a indústria 

alimentícia: acidulantes, antioxidantes, antiumectantes, aminoá-
cidos, conservantes, corantes artificiais, corantes naturais, emul-
sificantes, espessantes, estabilizantes, edulcorantes e muito mais.

ESPECIALIDADES
No decorrer de décadas desenvolvemos tal sinergia com 

a indústria de alimentos que somada a nossa estrutura de 
laboratórios e planta produtiva, nos permitem ampla gama de 
possibilidades no desenvolvimento de especialidades e novos 
produtos que vão de encontro as necessidades de mercado.

A EMPRESA

www.docearoma.com.br

NOSSOS DIFERENCIAIS

• Empresa especializada no segmento alimenticio.
• Agilidade na entrega.
• Atendimento técnico especializado.
• Sistema WMS de controle de armazenagem.
• Armazém climatizado.
• Empilhadeiras elétricas, sem emissão de gasess poluentes.
• Moderna planta produtiva adequada aos mais exigentes 

padrões de qualidade.
• Sistema de envase a granel totalmente automatizado.

Assim é a Doce Aroma: uma empresa moderna, ágil e dinâmica, que oferece atendimento 
com qualidade e produtos que você pode confiar.
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WE BRING IDEAS TO LIFE.

w w w . d o e h l e r . c o m . b r  •  w w w . w e - b r i n g - i d e a s - t o - l i f e . c o m  •  m a i l b o x . b r @ d o e h l e r . c o m

Buscando …

inovações inteligentes

produtos premiados
aromas naturais 

corantes naturais

ingredientes naturais 
          para alimentos e bebidas

novas idéias
produtos inovadores

DOE221638_Anzeigen_Januar_ES_210x280.indd   ESPT1 24.01.14   14:38

www.doehler.com.br

• Águas aromatizadas
• Carbonatados
• Colas
• Chás
• Bebidas de malte
• Bebidas esportivas
• Energéticos
• Bebidas alcoólicas 
• Beermix
• Fruta + Soja
• Lácteos
• Bebidas de café
• Sobremesas
• Sorvetes
• Confeitos e doces
• Biscoitos, recheios e panificação

Amplo portfólio de ingredientes com uma única fonte.

Soluções e serviços integrados.

Presença global graças aos 23 centros de produção além, 
de seus centros de aplicação, 50 escritórios comerciais e 
presença em mais de 130 países.

Gerar idéias inteligentes, desenvolver produtos 
vencedores e fornecer ingredientes confiáveis!

A EMPRESA
A Döhler é uma empresa líder em tecnologia, produtora, 

vendedora e fornecedora global de ingredientes naturais, sis-
temas de ingrediente e soluções integradas para a indústria 
de alimentos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, e através de uma rede 
global de inovações, seus colaboradores disponibilizam, do con-
ceito à implementação, soluções para empresas que procuram 
por expansão de seus negócios, maior lucratividade e otimização 
do processo produtivo de uma maneira simples e conveniente. 

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” descreve brevemente o 
acesso estratégico e holístico do Grupo à inovação que englo-
ba inteligência de mercado, monitoramento de tendências, 
desenvolvimento de produtos inovadores e aplicações, con-
sultoria em segurança alimentar e microbiologia, legislação, 
consultoria técnica, ciência do consumidor e sensorial.

A Döhler usa tecnologia de última geração para desenvolver 
e criar um amplo portfólio de ingredientes e soluções integradas:
• Aromas
• Emulsões
• Corantes naturais
• Ingredientes saudáveis
• Compostos e blends
• Preparados de fruta
• Bases para bebidas alcoólicas e não alcoólicas
• Bases lácteas
• Bases de cereais e malte
• Sistemas de edulcorantes
• Sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e blends

Todos os produtos de sucesso têm a mesma base: uma 
idéia excepcional!

A empresa desenvolve bebidas, produtos lácteos e alimen-
tos de acordo com as demandas de cada mercado, dentro das 
mais diversas categorias:
• Juicy snacks
• Bebidas mistas
• Sucos e néctares

CONTATO
Rua Miguel Guidotti, 905 
13485-342 - Limeira, SP 
Tel.: (19) 2114-6000 
mailbox.br@doehler.com
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PORTFÓLIO

Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis - para todas as 
possíveis formas de aplicação.
• Beta-glucano de aveia OatWell®.

• Carotenóides - betacaroteno, apocarotenal, cantaxanthina, 
luteína, licopeno, entre outros.

• Ômega 3 e 6.

• Ingredientes funcionais e nutraceuticos.

Nos mercados de todo o mundo, consumidores conscientes 
de sua nutrição buscam alimentos, bebidas e suplementos que 
ofereçam um benefício funcional e que os ajudem a levar uma 
vida mais saudável. Como parceiros podemos auxiliá-los a an-
tecipar e entender melhor as preferências dos consumidores. 

Nossa visão é ser o seu provedor de soluções, fornecendo 
recursos e produtos inovadores para a indústria de Nutrição 
e Saúde Humana.

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA INOVAR?
Oferecemos vitaminas, ingredientes funcionais, lipídios 

nutricionais, carotenóides e pré-misturas personalizadas, sem-
pre com respaldo científico e suporte técnico, regulatório e de 
aplicação. Conte conosco para inspirar inovações, diferenciar 
os seus produtos e impulsionar suas vendas.

DSM - SOLUÇÕES COMPLETAS

trust the source

Singapura

Shanghai

Buk

Johannesburgo 
AFRICA DO SUL

Schenectady
& Parsippany
EUA

Guadalajara
MEXICO

Bogotá
COLOMBIA

Campinas
& São Paulo
BRASIL

CHINAVillage-Neuf
FRANÇA

Polônia

Kalseraugst
SUIÇA

Selengor, Malásia

Auckland
Nova Zelândia

Gadstrup
DINAMARCA

India

PLANTAS DE PRÉ-MISTURAS

ESCRITÓRIOS DE VENDA

LABORATÓRIOS DE APLICAÇÃO

PLANTAS DE PRODUÇÃO

Ontario
EUA

ONDE ESTAMOS: QUALITY FOR LIFE™

Com nosso selo de excelência Quality for Life™ garantimos 
tranquilidade para você e seus consumidores.

www.dsm.com/human-nutrition

CONTATO
Tel.: (19) 3765-8900
www.qualityforlife.com
www.fortitechpremixes.com

http://www.qualityforlife.com
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A EMPRESA

Já com 15 anos de existência e exportando para mais de 50 
países, a Gelnex alcançou uma posição de supremacia em seu 
segmento através da qualidade, consistência e performance 
da gelatina que fabrica.

Com capacidade produtiva em mais de 20 mil toneladas 
anuais, possui plantas industriais estabelecidas estrategica-
mente em grandes regiões fornecedores de matéria-prima, o 
que garante a excelência de seus produtos.

PRODUTO
A Gelnex produz uma ampla variedade de gelatinas: 
• Gelatina suína.
• Gelatina bovina.
• Colágeno hidrolisado.

Atendendo diversas faixas de bloom e perfil granulométrico 
conforme as necessidades de cada cliente.

www.gelnex.com.br

COMPROMISSO COM A QUALIDADE E O 
MEIO AMBIENTE

Com o objetivo de fornecer gelatina com padrões rigoro-
sos de qualidade e garantir a máxima segurança alimentar, a 
Gelnex conta com a certificação BRC e ISO 22 000.

Suas atividades levam em consideração a preocupação 
com o meio ambiente com ações em prol de um mundo mais 
sustentável. Desta forma, desde 2007 com iniciativas inter-
nas, foi pioneira na implementação voluntária do Programa 
Brasileiro de Gerenciamento de Emissão de Gases do Efeito 
Estufa (GHG Protocol).

EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA
A responsabilidade social é um dos princípios para pro-

mover seu crescimento de forma ética e integrada com a 
comunidade. Filiada à Fundação Abrinq, como Empresa Amiga 
da Criança, a Gelnex também está engajada na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

APLICAÇÕES
A gelatina é um ingrediente multifuncional excelente para 

as mais diversas aplicações.

CONTATO
Tel.: (49) 3458-3500 
Cel.: (11) 9 9892-6566
gelnex@gelnex.com.br

mailto:gelnex@gelnex.com.br
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CONFIANÇA É A ESSÊNCIA  
DO RELACIONAMENTO

Chegando aos 25 anos de mercado, a Granotec/Granolab 
comprova que oferecer produtos e serviços de qualidade é o 
fundamento da diferenciação. Fazer a diferença está em sua es-
sência, e é uma responsabilidade assumida desde sua criação.

Perseguindo a excelência em todas as áreas de atuação, a 
Granotec/Granolab é a primeira da América Latina a conquistar  
o selo Gold Medallion Albion, que garante a qualidade de 
processo e da matéria-prima, minerais quelatos Albion.

Além dos minerais quelatos, a Granotec/Granolab ofere-
ce também uma variada gama de produtos para a Nutrição  
Humana: mixes para a indústria alimentícia, minerais, vita-
minas e ingredientes funcionais.

NOSSOS PROJETOS EM NUTRIÇÃO, 
FORTIFICAÇÃO E VITAMINAS

Garantia nutricional e personalização. Estas são as prin-
cipais características dos projetos de Nutrição da Granotec/
Granolab. Todos os projetos são customizados para o seu 
negócio, com o foco que você precisa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Moinhos de trigo.

Indústria de panificação, biscoitos e massas.

Laticínios.

Nutrição humana.

Equipamentos para controle de qualidade de farinha de 
trigo.

Treinamentos em aditivos e ingredientes para a indústria 
de alimentos.

Serviços de análises laboratoriais para o setor de trigo e 
lácteos.

CONTATO
Rua João Bettega, 5.800 - Cidade Industrial de Curitiba
81350-000 - Curitiba, PR
Tel.: (41) 3027-7722

www.granotec.com.br
www.granolab.com.br

http://www.granotec.com.br
http://www.granolab.com.br


granotec.com.br | 41 3077 7722
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www.grasse.com.br

EMPRESA

A Grasse foi fundada em maio de 1996, e em parceria 
com a Symrise fornece aromas para o segmento alimentício 
e farmacêutico. Está sempre em busca de novas informações 
e tendências que possam inspirar seus clientes em novos de-
senvolvimentos. O alto nível de qualidade em seus produtos e 
a agilidade no atendimento faz da Grasse uma das empresas 
mais eficientes do segmento.

PROJETOS
Todo projeto é acompanhado desde a coleta do briefing 

até a inserção do produto no mercado, envolvendo as equipes 
de P&D, gestão de projetos, marketing e comercial. Parte 
dos negócios realizados pela Grasse nascem de projetos 
proativos: apresentações de sugestões, novas tendências 
de consumo e informações de mercado. O resultado deste 
tipo de projeto é o surgimento de excelentes ideias e novos 
produtos.

PARCERIA
Considerada uma das líderes do mercado mundial de 

aromas e com unidades em 34 países, a Symrise é a multi-
nacional que nasceu em 2003, com a fusão das centenárias 
Dragoco e H&R (Haarmann & Reimer), ambas alemãs. É 
fabricante de matérias-primas e ingredientes ativos para a 
indústria alimentícia, incluindo todos os tipos de aromas. 
A Symrise fornece valiosas informações - tendências e 
estudos de mercado - que auxiliam muito nossos clientes 
no dia a dia.

EQUIPE
Comprometimento é mais que um conceito na Grasse. 

É um dos valores mais importantes, que significa entender 
o cliente e suas necessidades e sugerir soluções adequadas 
no momento certo. A prática deste valor resulta em um 
atendimento cada vez mais próximo dos clientes, garantindo 
soluções sob medida e resultados com excelência.

CONTATO
Rua Luis Lawrie Reid, 295
Campanário - Diadema, SP
SAC: (11) 4092-7080
grasse@grasse.com.br
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www.mcassab.com.br

A Unidade de Negócios de Nutrição Humana 
possui uma linha completa de pré-misturas de 
vitaminas, minerais e ingredientes funcionais 
que são essenciais para sua qualidade de vida.

NOSSA ESPECIALIDADE É GARANTIR 
SUA QUALIDADE DE VIDA.

NH_Aditivos-&-Ingredientes_21x28 03022014 CN.indd   1 20/02/14   11:00

O GRUPO MCASSAB

Há 85 anos no mercado brasileiro, o Grupo MCassab  
possui três grandes áreas de negócios: Distribuição, Consumo 
e Incorporação, que englobam 15 áreas de atuação e três mil 
colaboradores diretos e indiretos.

O diferencial do Grupo é a inovação e especialidade na 
diversidade baseado nos pilares de produtividade, qualidade, 
responsabilidade socioambiental e visão de futuro.

O Grupo MCassab está presente nas grandes capitais do 
Brasil, Miami (Estados Unidos), Dubai (Emirados Árabes), 
Xangai (China), Argentina e Uruguai.

UNIDADE DE NEGÓCIO NUTRIÇÃO HUMANA
Com foco na oferta de conceitos e soluções finais, 

a Unidade de Negócio de  Nutrição Humana do Grupo 
MCassab atende todos os segmentos das indústrias de 
alimentos e bebidas do país.

Além do desenvolvimento, fabricação e distribuição 
de premixes de vitaminas, minerais e ingredientes para 
bebidas energéticas, a empresa distribui uma linha com-
pleta de aditivos e busca ainda ingredientes inovadores 
que possam agregar mais valor aos produtos finais de seus 
clientes e também proporcionar diferentes propriedades 
funcionais

A parceria com fornecedores e marcas conceituadas 
mundialmente qualificam os produtos do Grupo MCassab 
para atender quaisquer demandas do setor.

SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
Para manter a qualidade e proporcionar a assistência 

necessária, equipes técnico comercial e de qualidade extre-
mamente capacitadas auxiliam os clientes na formulação 
das melhores alternativas para as indústrias de alimentos e 
bebidas. Além disso, a empresa conta com as certificações 
PRODIR para matriz e filiais, e um Laboratório de Análises 
Químicas, Microbiológicas e Ambientais, altamente qualifi-
cado, com certificação ISSO 9001 : 2000.

www.mcassab.com.br

CONTATO
Av. das Nações Unidas, 20.882
04795-000 - Vila Almeida, SP
Tel.: (11) 2162-7788
mcassab@mcassab.com.br



www.mcassab.com.br

A Unidade de Negócios de Nutrição Humana 
possui uma linha completa de pré-misturas de 
vitaminas, minerais e ingredientes funcionais 
que são essenciais para sua qualidade de vida.

NOSSA ESPECIALIDADE É GARANTIR 
SUA QUALIDADE DE VIDA.
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www.nutramax.com.br

A EMPRESA

A Nutramax Ingredientes 
Especiais oferece soluções 
de alta tecnologia através 
de seus produtos saudáveis 
e inovadores, bem como as-
sistência técnica direcionada 
às necessidades específicas 
de cada cliente.

Especializada na substituição do açúcar, do sódio e redu-
ção de calorias em alimentos e bebidas, a empresa proporciona 
aos consumidores finais o mesmo sabor e prazer do alimento 
convencional.

Para obter resultados eficazes, conta com parcerias es-
tratégicas e exclusivas com fornecedores globais altamente 
qualificados da indústria farmacêutica e de ingredientes, 
com certificações ISO9001, ISO14001, ISO22000, BRC, SQF, 
Kosher, Halal, GMO-Free e patentes de processos e produtos 
em suas respectivas áreas.

INGREDIENTES ESPECIAIS PARA UMA 
VIDA MAIS SAUDÁVEL

O portfólio da empresa 
inclui ingredientes naturais, 
funcionais, nutracêuticos, 
prebióticos, substitutos de 
açúcar (edulcorantes inten-
sos e de corpo, naturais e 
artificiais), substitutos de 

sódio, carboidratos e carboidratos especiais, fibras, gomas, 
hidrocolóides, realçadores de 
sabor, minerais, antiumectantes, 
conservantes e antioxidantes.

PIONEIRISMO E INOVAÇÃO 

Recentemente e com exclusividade, a 
Nutramax lançou no mercado brasileiro os 
revolucionários Substitutos do Sódio (e do Sal) 
PowerSalt® e Salt-T®: tecnologia patenteada e testada em 
diversos segmentos da indústria com excelentes resultados, 
proporcionando redução significativa do sódio sem alteração 
do sabor original dos alimentos.

A Nutramax introduziu também com pioneirismo no  
Brasil a Taumatina DietMaxTM, adoçante 100% NATURAL com 
excepcional capacidade de mascarar sabores residuais indese-

jáveis (amargo, me-
tálico, soja etc.) de 
outras substâncias 
e de potencializar 
o dulçor e diversos 
aromas. A empresa 

foi responsável pela aprovação da taumatina no Brasil e no 
regulamento técnico da ANVISA como o único edulcorante 
de alta intensidade sem limite máximo de uso. 

Seguindo sua vocação 
para produtos naturais e sau-
dáveis, a empresa introduziu 
também com pioneirismo no 
país diversos tipos de glicosí-
deos de esteviol (Stevia) de 
alta pureza, permitindo aos 
fabricantes de alimentos e 
bebidas formularem produtos com sabor agradável mantendo 
o apelo de “adoçado naturalmente”.

Além desses produtos, a 
Nutramax vem ampliando 
o uso da Neohesperidina 
como realçador de sabor, 
potencializador de dulçor 
e palatabilizante para 
diversos produtos. CONTATO

Catanduva - SP: 
Tel.: (17) 3522-1968 - Fax: (17) 3525-0830
Escritório São Paulo - SP:
Tel.: (11) 3443-6404 - Fax: (11) 3443-6201
nutramax@nutramax.com.br

Fruta Katemfe: origem da Taumatina

Stevia rebaudiana Bertoni

A promessa da Nutramax é continuar sempre 
inovando e oferecendo ao mercado soluções de 

alta tecnologia e qualidade.

http://www.nutramax.com.br
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"Os pilares de sucesso de nossa empresa é o 
que nos ergue e nos impulsiona". 

Busca da excelência no padrão de atendimento - Em 
2012, a Plury Química é certificada ISO 9001 que gerencia 
padrão de Qualidade visando a satisfação de seus clientes 
através da melhoria contínua de seus processos e serviços. A 
certificação assegura a empresa em relação aos seus parceiros 
o quão a organização é séria, sólida e comprometida com o 
mercado em que atua.

Linha de produtos - Acidulante; emulsificantes; espes-
santes; estabilizantes; fosfatos; melhoradores de farinha; 
realçador de sabor; reguladores de acidez; umectantes; coran-
tes; antioxidantes; ingredientes; antiumectantes; gorduras; 
aromatizantes; bicarbonatos; conservantes; edulcorantes; 
coberturas e aminoácidos. Mercados atendidos: panificação; 
bebidas; doces e confeitos; molhos e condimentos; gelados co-
mestíveis; cárneos; lácteos; industrial em geral e cosméticos.

FI 2014 - A Plury apresentará novos produtos e parceiros 
em seu stand. Não deixe de visitar.

25 anos de existência e muito mais - Em 2014, a empresa 
completa 25 anos e sempre priorizou o profissionalismo, ética, 
qualidade, satisfação, comprometimento, responsabilidade 
ambiental e social, solidez, competência, bom atendimento, 
a satisfação e a fidelização dos clientes. A Plury ainda com-
pletará muitos aniversários e manterá suas PARCERIAS, com 
QUALIDADE em seus serviços na busca da EVOLUÇÃO con-
tínua. Em 25 anos, a Plury Química não mediu esforços para 
incorporar as necessidades do mercado e oferecer os melhores 
produtos agregando os melhores serviços em distribuição.

CONTATO
Rua Serra da Borborema, 262/270
Parque Reid - 09930-580 - Diadema, SP
Matriz SP.: (11) 4093-5353 / Filial NE: (83) 3022-6701
pluryquimica@pluryquimica.com.br

www.pluryquimica.com.br

A EMPRESA

O compromisso com a busca da excelência no atendi-
mento e satisfação do mercado nos credencia a PARCERIA. 
A confiabilidade do mercado em nossos serviços e produtos 
nos associa a QUALIDADE. E o amor pelo trabalho e o anseio 
de sempre fazer melhor nos leva a EVOLUÇÃO. 

Em 1989, inicia-se a história da Plury Química e desde 
então não para de escrever uma história de crescimento e 
desenvolvimento com responsabilidade e qualidade atuando 
através de três unidades de negócios, alimentício, industrial 
e borracha.

O mercado merecia mais - Em 2009, a empresa começa 
a operar no Nordeste, com escritório em João Pessoa e CD 
em Recife, visando maior disponibilidade de produtos aos 
clientes, agilidade em suas operações, melhores custos de 
aquisição, assistência técnica e de desenvolvimento de novos 
produtos. Com o CD em Recife e a proximidade do Porto de 
Suape, a Plury oferece maior competitividade nos produtos 
importados e reduz o “lead time” nas entregas aos clientes, 
além de reduzir os custos com transporte.

Com planejamento e visão, em 2010, a Plury começa a 
atuar com efetividade em mais uma unidade de distribuição, 
com escritório comercial e CD localizado em Itajaí importando 
produtos para antecipar, atender e oferecer soluções aos seus 
clientes da região Sul.

A Plury supera expectativas - A Plury busca superar as 
expectativas de seus clientes com um trabalho de excelência 
e confiável, parcerias sólidas, atenção na capacitação interna 
assegurando o crescimento e a rentabilidade do negócio. Com 
um processo de rastreabilidade em tempo real a Plury garante 
agilidade no processo e que o produto chegue em perfeitas 
condições ao seu destino. 

http://www.nutramax.com.br
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Especialista  
em soluções em 
enzimas com 
o mais amplo 
portfólio

A EMPRESA

A Prozyn é uma empresa moderna, que atua há mais de 20 
anos no mercado desenvolvendo a tecnologia de enzimas, com 
uma trajetória marcada por importantes inovações.

Comprometida com o sucesso de nossos clientes e a sus-
tentabilidade do planeta, criamos soluções biológicas que 
substituem produtos químicos, economizam energia e geram 
menos efluentes, propiciando a produção de alimentos mais 
saudáveis, combustíveis limpos, como o etanol, e processos 
industriais mais sustentáveis.

Além do maior portfólio de enzimas do mercado, a  
Prozyn trabalha com outros bioprodutos, tais como: proteínas, 
conservantes biológicos, antimicrobianos naturais, antiespu-
mantes, antioxidantes, estabilizantes, emulsificantes naturais, 
vitaminas e minerais.

Especialista em soluções enzimáticas e outros bioingre-
dientes, consegue inovar na aplicação de seus produtos em 
diversos segmentos, como: alimentos e bebidas, sucroener-
gético, nutrição animal, farmacêutica e outras indústrias.

Além da alta qualidade dos produtos, os clientes Prozyn 
contam com a presença de consultores e especialistas em suas 
áreas de atuação, que percebem oportunidades e sugerem ino-
vações sob medida para que cada cliente obtenha sucesso em 
seus mercados de atuação, agregando valor aos seus produtos. 

Expertise, know-how técnico atualizado, dedicação aos 
clientes, comprometimento com a sustentabilidade e bem 
estar de seu time, são fatores que fazem da Prozyn uma 
empresa que cresce cada vez mais, enriquecendo o mercado 
alimentício e industrial.

EQUIPE E ESTRUTURA

Atualmente, a Prozyn é composta por um time de experts 
por segmento, cobrindo todo o Brasil e América Latina, entre 
eles estão pesquisadores especialistas, mestres e doutores, 
aliados a várias universidades e centros de pesquisa no Brasil 
e no exterior.

Este time completa as modernas instalações da Prozyn, 
que possui laboratório de enzimas, laboratório de análises reo-
lógicas de trigo e farinhas, planta piloto de trigo, laboratório 
físico-químico, laboratório de microbiologia, e planta com alta 
capacidade de mistura de pós e líquidos. A estrutura da Prozyn 
conta com um layout inteligente que evita contaminações, 
salas limpas com sistema de refrigeração e ventilação para ma-
nipulação de enzimas, além de estocagem seca e refrigerada.

PRODUTOS
Referência na formulação e aplicação de enzimas e ingre-

dientes, a empresa atua na otimização de processos, redução 
de custos e aumento da qualidade dos produtos de seus clien-
tes, assim como da saúde das pessoas. Conheça algumas de 
nossas soluções:
• BioPan:  antimofo natural para panificados.
• NatuPan:  pães sem aditivos químicos.
• VitaMax: fortificação com vitaminas e minerais para ali-

mentos mais saudáveis.
• LactoMax: linha completa de lactase, atendendo às dife-

rentes necessidades de aplicação em lácteos delactosados.
• LowSalt: redução de sódio.
• NatuFoam: solução natural de estabilização da espuma da 

cerveja com alto padrão de qualidade.
• TenderMax: tempero amaciante natural para carnes.
• Starmax: linha enzimática que oferece melhorias no pro-

cesso de produção de açúcar e etanol.
• Brauzyn: palatabilizante natural para cães e gatos.

www.prozyn.com.br

CONTATO
Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, 199
05551-020 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3732-0000
info@prozyn.com.br

http://www.prozyn.com.br
mailto:info@prozyn.com.br
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www.quimicanastacio.com.br

A EMPRESA

Somos uma equipe formada por 270 colaboradores que 
neste ano completa 73 anos de uma trajetória de sucesso, 
comemorando nosso posicionamento como uma das maiores 
distribuidoras de produtos químicos do Brasil, com crescimento 
de 19% em 2013, com relação ao ano anterior.

 A Química Anastácio é conhecida pela agilidade em atender 
os requisitos mais rigorosos para as indústrias de alimentos, 
independente do seu porte, em relação ao fabricante, especifi-
cação ou qualquer outra particularidade de logística de entrega.

 Por termos presença internacional com escritório na China, 
servimos como polo para obtenção de informações relevantes 
de mercado para nossos clientes, ao antecipar tendências da 
cadeia de supply chain global de todos os produtos do portfólio 
e contribuir na seleção de fornecedores, através de auditorias, 
como também garantindo a participação em eventos interna-
cionais e relevantes ao segmento. 

Vale ressaltar que a nossa logística está bem alicerçada, 
garantindo pronto atendimento, por termos filiais localizadas 
próximas aos principais portos brasileiros.

DIVISÃO FOOD INGREDIENTS
A nossa equipe comercial possui total interação com a equi-

pe de Compras e Inteligência de Mercado, orientando sempre 
o melhor momento de compra e busca de novas opções de 
fornecimento para obter êxito nas negociações com os nossos 
clientes, através de soluções em insumos a um custo cada vez 
mais competitivo e com grande disponibilidade de estoque. 

Espalhada em todo território nacional, nossa força de 
vendas dispõe de representantes comerciais e executivos de 
contas altamente qualificados, com grande conhecimento e 
experiência no mercado de distribuição de matérias-primas 
para o segmento de alimentos e bebidas. Esta divisão contribui 
cada vez mais para trazer soluções inovadoras em insumos, 
ampliando nosso ramo de atuação em especialidades voltadas 
também à Nutrição Esportiva e Animal

CATEGORIAS DE PRODUTOS
Acidulantes

Adoçantes 

Agentes de brilho 

Agentes de corpo

Agentes de fermentação química

Aminoácidos 

Antioxidantes

Aromatizantes 

Conservantes

Corantes artificiais

Desmoldantes

Edulcorantes

Emulsificantes

Energéticos

Espessantes

Estabilizantes

Fontes de fibras

Matérias-primas para aromas 

Nutracêuticos

Umectantes

CONTATO
Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 215 - Vila Leopoldina
05307-190 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2133-6600
anastacio@quimicanastacio.com.br
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SPLENDA® e o logotipo SPLENDA® são marcas 
registradas da McNeil Nutritionals, LLC

Apenas SPLENDA® Sucralose acrescenta algo a mais para o
processo de desenvolvimento do seu produto. Com milhares de 
fórmulas e 15 centros regionais de aplicações e serviço técnico, 
nossa equipe trabalhará com você e diretamente com sua 
equipe. Se você estiver implementando uma extensão de 
produto ou criando algo totalmente novo, nós podemos ajudá-
lo a obter o maior proveito de cada idéia.
 
Torne-se um parceiro preferencial da Tate & Lyle. Faça parte do
NOVO PLUS PROGRAM de SPLENDA® Sucralose. Como
parceiro preferencial, você pode utilizar a nossa estrutura, 
ajudando a tornar mais eficiente o seu processo de aplicação, 
acelerando o lançamento de seus produtos no mercado.

Parece ainda melhor em
nossa planta piloto.

Parece que você tem um 
vencedor no mercado. 

Parece ser bom 
como projeto.

OferecemOs 
mais para O 
mercadO.

Saiba como você pode se tornar um parceiro preferencial no PLUS PROGRAM em Sucralose.com/MAIS

TnL_R&D_Drinkable-Yogurt_Portuguese_Additivos-Ingred_Oct.indd   1 9/23/13   1:37 PM

www.tateandlyle.com

CONTATO
Av. Iraí, 438 - 11o - Indanópolis
04082-001 São Paulo, SP
Tel.: (11) 5090-3050
Fax: (11) 5090-3952
vendas.brasil@tateandlyle.com

A EMPRESA
A Tate & Lyle fornece para as empresas de alimentos e 

bebidas ao redor do mundo, ingredientes de alta qualidade e 
soluções colaborativas desde 1875.

Com uma instalação sensorial de nível mundial e dezenas 
de escritórios ao redor do mundo, podemos reunir o melhor 
de nossas equipes com o melhor de vocês para resolver suas 
necessidades de formulação e reformulação. Nosso alcance 
global também significa que estamos qualificados a atender 
sabores regionais.

Procurando adicionar sabor, textura, nutrição e maior 
funcionalidade?

EXPERIMENTE NOSSOS INGREDIENTES
Nossos edulcorantes SPLENDA® Sucralose, com mais de 

30 anos de experiência em  formulação e um processo de pro-
dução contínua com mais de 200 análises diárias, garantem 
a nossa política de zero defeito.

KRYSTAR® frutose, ajuda a equilibrar o perfil do dulçor e 
disfarçar o sabor residual, edulcorante de alta potência e 
com origem natural.

TASTEVA® Stevia Sweetener, extraído naturalmente da 
planta estévia. Com uma redução de 50% ou mais no nível 
de açúcar e um sabor incrível.

Nossos ingredientes de saúde e bem-estar: SODA-LO™  
Salt Microspheres, com sabor, rótulo e funções similares 
ao sal, porque é base sal.

PROMITOR® fibra de milho solúvel e STA-LITE®  
polidextrose atinge mais consumidores com adição de 
fibra dietética.

Texturizantes: uma vasta gama com mais de 100 diferentes 
Food Starch com funcionalidades únicas para diferentes ne-
cessidades como, formação rápida, capacidades de ligação 
de massa, melhor usinabilidade e textura, etc.

Veja o que podemos fazer por você.



SPLENDA® e o logotipo SPLENDA® são marcas 
registradas da McNeil Nutritionals, LLC

Apenas SPLENDA® Sucralose acrescenta algo a mais para o
processo de desenvolvimento do seu produto. Com milhares de 
fórmulas e 15 centros regionais de aplicações e serviço técnico, 
nossa equipe trabalhará com você e diretamente com sua 
equipe. Se você estiver implementando uma extensão de 
produto ou criando algo totalmente novo, nós podemos ajudá-
lo a obter o maior proveito de cada idéia.
 
Torne-se um parceiro preferencial da Tate & Lyle. Faça parte do
NOVO PLUS PROGRAM de SPLENDA® Sucralose. Como
parceiro preferencial, você pode utilizar a nossa estrutura, 
ajudando a tornar mais eficiente o seu processo de aplicação, 
acelerando o lançamento de seus produtos no mercado.

Parece ainda melhor em
nossa planta piloto.

Parece que você tem um 
vencedor no mercado. 

Parece ser bom 
como projeto.

OferecemOs 
mais para O 
mercadO.

Saiba como você pode se tornar um parceiro preferencial no PLUS PROGRAM em Sucralose.com/MAIS

TnL_R&D_Drinkable-Yogurt_Portuguese_Additivos-Ingred_Oct.indd   1 9/23/13   1:37 PM
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TOVANI BENZAQUEN INGREDIENTES 
www.tovani.com.br

EMPRESA 

Alinhada às tendências do mercado de alimentos funcionais 
e de produtos que promovem saudabilidade, a Tovani Benzaquen  
traz ingredientes inovadores para desenvolvimentos nas indús-
trias de alimentos e bebidas. Há mais de 20 anos a empresa 
promove ingredientes e aditivos de alta tecnologia e possui 
equipe técnica especializada para atender e oferecer suporte 
às indústrias em desenvolvimento de novos produtos. 

INGREDIENTES ESPECIAIS 
Tendo como foco principal a substituição de açúcar por 

adoçante, especializou-se no fornecimento de aditivos e 
ingredientes para industrialização de produtos saudáveis e 
de baixa caloria. Atualmente, além de adoçantes, em seu 
portfólio, conta com substitutos de gordura, tecnologias para 
redução de sódio e ingredientes com propriedades funcionais, 
categoria que rendeu à companhia o reconhecimento como: 
Fornecedor Mais Lembrado e Melhores Marcas. 

MERCADOS 
A Tovani Benzaquen Ingredientes tem fornecido seus 

ingredientes a vários segmentos da indústria alimentícia 
brasileira, tais como: panificação, confeitaria, sorveteria, 
laticínios, frigoríficos, suplementos, etc. Atende, também, as 
Indústrias de Bebidas, Suplementos, Indústria Farmacêutica 
e Alimento Animal. 

ATUAÇÃO 

Constantemente, a empresa promove seminários voltados 
aos diversos segmentos em que atua, trazendo as últimas no-
vidades em ingredientes e tecnologias, através de palestrantes 
nacionais e internacionais.

Além disso, participa no exterior de feiras como: 
IFT(Institute of Food Technologists) e Food Ingredients 
Ásia e Europa. No Brasil, expõe em diversas feiras como: 
HI South America Summit; FISA (sendo um dos membros 
fundadores);Vitafoods, FCE Pharma, Expomaq, Confebrás, etc. 

Sua nova sede, inaugurada em 2012, possui um moderno 
laboratório de aplicação para atender de maneira ágil e efetiva 
a todo o mercado nacional. 

A Tovani Benzaquen Ingredientes atua em todo território 
nacional, por meio de uma equipe altamente qualificada 
composta por engenheiros de alimentos e farmacêuticos, 
oferecendo às indústrias matérias-primas, com estoque local,  
envio de amostras e suporte técnico especializado em todos 
os estágios do desenvolvimento do produto. 

CONTATO
Edifício Angélica Business 
Avenida Angélica, 2.220 - 9º andar - Consolação 
01228-200 - São Paulo, SP - Brasil 
Tel.: (11) 2974-7474 - Fax: (11) 2976-9506 
suporte@tovani.com.br
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VOGLER INGREDIENTS LTDA

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma demanda da 
indústria alimentícia que necessitava de uma empresa voltada 
a este mercado. Com mais de 24 anos de atividade, 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 
300 produtos importados de mais de 30 parceiros es palhados 
pelo mundo. São marcas líderes de mercado, aliadas à qua-
lidade e tecnologia, disponibilizadas em nosso estoque para 
todo o Brasil.

A divisão Systems oferece aos clientes soluções persona-
lizadas conforme a necessidade. 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 Emulsões, com a marca 
Vogler Flavors, para oferecer soluções completas aos clientes. 

www.vogler.com.br

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 para análises de qualidade, pesquisa 
e desenvolvimento.

O nível de excelência de nossa logística tem como diferen-
cial a agilidade nas entregas locais e liberação para as trans-
portadoras, alcançando todos os clientes do Brasil.

Investimento é um assunto em pauta a todo momento na 
empresa. Seja em sistemas, equipamentos ou pessoas. A preo-
cupação em ser uma empresa atualizada com as tendências do 
mercado, reflete-se em melhor atendimento aos nossos clientes.

Conheça nossa linha de produtos: 

 Acidulantes
 Antioxidantes
 Anti-umectantes
 Bases aerantes
 Colágenos
 Conservantes
 Corantes artificiais
 Corantes naturais

 Concentrado proteicos
 Derivados de trigo e milho
 Edulcorantes
 Emulsificantes
 Espessantes
 Estabilizantes
 Extratos vegetais
 Extratos naturais CO2 
 Fibras
 Flavorizantes
 Gelatinas
 Gorduras especiais p/chocolates
 Ingredientes Naturais
 Blends sob medida ( pó e líquido)
 Aromas
 Ingredientes p/pet food

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

CONTATO
Est. Particular Fukutaro Yida, 1.173
09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Tel.: (11) 4393-4400
vendas@vogler.com.br
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Características principais do produto:

Não higroscópica

Fornece soluções incolores, sem turbidez, de baixa visco-
sidade e sabor neutro

Permanece estável até 100°C e um pH de 2.4 sem sinais de 
degradação ou escurecimento dos alimentos

“Rótulo Limpo”

Alegação de saúde oficial da EFSA (UE) - “O consumo 
de alfa-dextrina contribui para a redução do aumento de 
glucose no sangue após refeições ricas em amido”.

CISTEÍNA E CISTINA VEGETARIANAS

A WACKER oferece diferentes tipos de Cisteína e Cistina de 
fonte vegetal derivados de matérias-primas puramente vege-
tais e fabricados por um processo patenteado de fermentação.

Características principais do produto:

Origem não humana e não animal

Livre de TSE/BSE

Altos padrões de qualidade (GMP)

Alta pureza (conforme FCC e EP)

Não GMO

Certificações Kosher e Halal (MUI)

ÁREAS dE AplICAção doS pRoduToS

Emulsões óleo/agua (molhos para salada - maionese, etc)

Cremes e sobremesas batidas

Recheios de confeitaria e coberturas para bolos

Bebidas e alimentos funcionais e suplementos alimentares

Aromas e sabores tipo umami

Panificação e produção de massas

CoNTATo
Tel:. +55 (11) 4789-8087
juan.patron@wacker.com
www.wacker.com/food

A WACKER  oferece  soluções  e  produtos  customizados  
e inovadores para a indústria de alimentos funcionais e su-
plementos alimentares, o que inclui soluções para o aprimo-
ramento de produtos e processos industriais. Os especialistas 
da WACKER se concentram nas necessidades do mercado e 
auxiliam clientes do mundo inteiro no desenvolvimento de 
novos produtos. Com 16.300 colaboradores, 24 unidades fa-
bris na Europa, Ásia e Américas e mais de 100 subsidiárias e 
distribuidores em todo o mundo, estamos presentes em todas 
as regiões-chaves e mercados em crescimento. 

EmulSIfICANTES & AGENTES dE  
AERAção

O CAVAMAX® W6 (alfa-dextrina) é uma fibra alimentar 
que estabiliza emulsões óleo/água e atua como agente de 
batido com alta eficiência. 

Características principais do produto:

Fácil ajuste de viscosidade

Redução do teor de gordura e calorias

Preparo de alimentos batidos com pH baixo e sem gordura

Substituição de ingredientes de origem animal ou sinté-
tico, que podem ser uma fonte indesejada de colesterol 
e representar um risco como fonte de alergeneos para o 
consumidor final

“Rótulo Limpo”

Utilização simples e compatível com processos tradicionais 
de produção industrial

fIbRAS AlImENTARES

O CAVAMAX® W6 (alfa-dextrina) é uma fibra alimentar 
solúvel de origem vegetal  e produzida a partir do amido de 
milho. Os alimentos enriquecidos com CAVAMAX® W6 têm um 
efeito positivo sobre o conteúdo de lipídeos no sangue e níveis 
do colesterol “ruim”. Além disso, facilitam a gestão de peso 
corporal, graças à capacidade cientificamente comprovada do 
CAVAMAX® W6 de reduzir a resposta glicêmica. 

www.wacker.com
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CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

Gostaria de ter uma fibra para substituir seu emulsificante? Converse conosco. Nós temos a solução.
Oferecemos ao mercado uma fibra dietética solúvel para a texturização da sua emulsão óleo em água. Esta fibra
é uma alfa-ciclodextrina, uma molécula de açúcar natural derivada de amido, que é altamente estável ao calor e 
a condições ácidas. Em testes de laboratório, demonstrou condições para regular a viscosidade de emulsões. 
Nossa fibra é não higroscópica, não escurece, é incolor, de sabor neutro e fácil de manusear.

Wacker Química do Brasil Ltda., Tel. +55 11 4789-8087, info.biosolutions@wacker.com, www.wacker.com/emulsifier

QUER ESTABILIZAR SUA 
EMULSÃO COM UMA FIBRA? 
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