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Cerveja orgâniCa Com 
toque de mel 

a Boxer do Brasil apresenta 
a Honey dew, cerveja importada 
que traz em sua composição mel 
orgânico fino com maltes e lúpulos 
ingleses com um toque doce e cor 
dourada, que deixa uma sensação de 
refrescância no paladar. Classificada 
como golden ale, pertence à Fuller’s, 
uma das mais antigas e importantes 
cervejarias do reino unido.  Produ-
zida com lúpulo selvagem e cevada 
cultivada em fazendas orgânicas, a Honey 
dew dispensa o uso de pesticidas químicos ou fertilizantes. 
quando degustada com gelo e pedaços de limão tem seu 
sabor natural evidenciado, criando uma bebida requintada. É 
ideal ao paladar feminino. disponível em garrafas de 500ml.  
SaC: (11) 3361 3233 - www.boxerdobrasil.com.br 

SnaCk Saudável
a Polenghi traz ao mercado uma 

nova versão de polenguinho, com 02 
unidades em uma embalagem prática e 
moderna. Polenguinho é um snack com 
apenas 48 kcal por unidade, com sabor 
suave e característico, massa homogênea 
e textura cremosa. É uma boa opção 
para o lanche rápido entre refeições 
devido ao seu valor nutritivo. É fonte 
de cálcio e proteínas e preparado por 
meio do processo uHt - dispensando 
a necessidade de refrigeração -, além de 
possuir três vezes mais vitamina a do 
que 100 ml de leite. SaC: 0800 015 3888   
www.polenghi.com.br

regeneração e 
reequilíBrio da Flora 
inteStinal

a nestlé lança Fibermais 
Flora, um mix de fibras solúveis 
com Lactobacillus reuteri (pro-
biótico) que contribuem para 
o equilíbrio da flora intestinal, 
enfrentando as ameaças de 
diarréia aguda. o produto 
possui ação integrada entre 
probiótico e prebiótico. Com 
isso, o Fibermais Flora garante 
o combate efetivo a diferentes tipos 
da doença, como a infecciosa, a associada a antibióticos ou 
a Síndrome do intestino irritável. outro benefício é o efeito 
estendido por até 28 dias após o fim da administração. O 
consumo deve estar associado à indicação médica, a uma dieta 
equilibrada, além dos hábitos de vida saudáveis e sua ingestão 
deve ser acompanhada de líquidos. o Fibermais Flora não 
altera sabor, cheiro ou textura e por isso pode ser adicionado 
em qualquer tipo de alimento ou bebida fria. o uso reduz em, 
aproximadamente, 50% os episódios de diarréia no segundo 
dia de tratamento. dentre os benefícios da formulação exclu-
siva de FiberMais Flora se destacam a regeneração da flora, 
a reabsorção de água, o auxilio na formação do bolo fecal e 
estimulo do crescimento das bifidobactérias, bactérias re- 
conhecidas como adjuntos dietéticos com propriedades probió- 
ticas. Sua composição possui a combinação de duas fibras 
solúveis: goma guar, parcialmente hidrolisada (que favorece a 
formação de gel e dá consistência ao bolo fecal), e inulina (que 
promove intenso efeito prebiótico, além de aumentar a quan-
tidade de bifidobactérias). O produto pode ser consumido 
por crianças, adultos e idosos, conforme orientação médica 
ou de nutricionista.  Fibermais Flora pode ser encontrado em 
display com 06 sachês de 5g, com rendimento de 06 porções. 
SaC: 0800 770 2461 - www.nestle.com.br

Novosprodutos
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CHáS FunCionaiS em 
doSeS individuaiS

A Sanavita, indústria 
especializada na ciência 
de alimentos e uma das 
pioneiras na criação da 
linha de chás solúveis fun-
cionais, lança no mercado 
uma nova versão do seu 
produto, agora em porções 
individuais nas versões chá 
verde, chá branco e chá de 
hibiscus. a embalagem de 120g, com 12 saches de 10g cada, 
garante ao consumidor maior praticidade, podendo levar em 
qualquer lugar. Os chás à base de flores de hibiscus e folhas 
de Camellia sinensis além de auxiliarem a dieta de quem busca 
emagrecimento, são ricos em substâncias antioxidantes que 
combatem a ação dos radicais livres, moléculas responsáveis 
por danos às nossas células. o lançamento é uma bebida 
saudável que pode ser preparada de forma rápida a qualquer 
hora do dia. ideal para substituir refrigerantes e outras bebi-
das calóricas e pouco nutritivas. São versões práticas, livres 
de açúcar, conservantes e corantes artificiais, com polpas 
de frutas e sabores diversos como frutas cítricas, abacaxi 
com hortelã e uva. Basta adicionar uma colher de sopa do 
pó em água gelada ou quente e mexer. SaC: 0800 0554 414  
www.sanavita.com.br

ração Humana Com 
ProdutoS 100% naturaiS

A Vitahervas lança a ração humana 100% natural com fibra 
de trigo, linhaça, leite de soja, aveia, levedo de cerveja, gergelim, 
gérmem de trigo, guaraná em pó, cacau, quinoa, gelatina e açúcar 
mascavo.  duas colheres de sopa da ração humana podem ser adi-

cionadas a água (200ml), leite, suco ou bebida 
de soja, bem como pode ser consumida com 
saladas de frutas, iogurtes ou vitaminas. Por ser 
rica em fibras auxilia o processo digestivo, faci-
litando a eliminação de excessos. o alimento 
é totalmente natural, sendo isento de coran-
tes, aromatizantes e conservantes. Possui na 
porção de 20g, 81kcal, e na versão light 68kcal. 
SaC: 0800 772 6519 - www.vitahervas.com.br 

aveia maiS quinoa  
e amaranto

CHá verde toStado
o Banchá vitao, também conhecido 

como chá verde, é produzido a partir 
de folhas que tenham permanecido no 
pé, no mínimo, por três anos, adquirin-
do assim grande valor terapêutico. os 
outros chás produzidos a partir do tea 
sinensis beneficiados a partir de folhas 
novas cortadas de seis a doze vezes ao 
ano, não contendo o mesmo valor do 
banchá genuíno. entre as principais pro-
priedades do banchá estão seus poderes de alcalinização do 
sangue e seu alto teor de sais minerais, como o cálcio. ingerido 
após as refeições, auxilia a digestão, é tonificante, diurético e 
ajuda a evitar cáries, pois contém flúor. Por ficar mais exposto 
ao sol, o banchá também possui mais catequinas, substâncias 
que atuam na redução do colesterol “ruim”. também combate 
o envelhecimento precoce e previne alguns tipos de câncer. 
SaC: 0800 722 6510 - www.vitao.com.br

aCHoColatado ligHt 
a lightsweet lança o achocolatado magro 

light, indicado para pessoas que buscam uma 
vida mais saudável. Com apenas 38 kcal (1 
colher de sopa) e 57% menos calorias que os 
achocolatados tradicionais, o achocolatado ma-
gro light além de reunir benefícios para a saúde, 
reduz calorias e proporciona muito sabor no 
preparo de diversas receitas de sobremesas, 
bolos, tortas, recheios e coberturas. disponível 
em embalagens de 300g, pode ser consumido 

com leite quente ou frio; contém lactose, mas é 
livre de glúten. Embora tenha diversos benefícios para a saúde, 
este produto não é recomendado para diabéticos, devido a 
sua formulação. SaC: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

a vitalin apresenta o lançamento da linha aveia mais 
Quinoa e Amaranto em flocos, que promove uma ampliação 
no mix da marca, trazendo ao consumidor uma inovadora 
combinação de três cereais integrais altamente nutritivos, 
importantes para uma excelente manutenção do organismo.  
a quinoa e o amaranto, grãos nobres cultivados nos andes e já 
comercializados com sucesso em diversos produtos da vitalin, 
são alimentos naturalmente ricos em aminoácidos essenciais 
e proteínas de alta qualidade. a adição da tradicional aveia 
complementa a receita de uma refeição matinal ou lanches 
variados, com opções nos sabores tradicional, banana e mel, 
ou maçã com canela. Sem adição de açúcar, a aveia Mais Qui-
noa e amaranto é um produto light - com uso do adoçante 
natural Stevia. Seu posicionamento é reforçado como fonte de 
fibras, proteínas e vitaminas, ideal para ser adicionado ao leite, 
iogurte ou frutas. SaC:  (47) 3370-6743 - www.vitalin.com.br

danoninHo leite 
Fermentado 

danoninho, a 
linha do tradicional 
petit suisse da da-
none, lança o leite 
fermentado dano-
ninho. o objetivo 
é oferecer ao con-
sumidor mais uma 
opção de alimento 
saudável aliado à 
opor tun idade de 
momentos de consumo 
diferenciados. o leite fermentado 
danoninho tem a fórmula adequada aos resultados do 
estudo nutri-Brasil infância, que mapeou as principais 

necessidades alimentares das crianças 
brasileiras. diferente de alguns similares, 
a fórmula é isenta de adoçantes devido 
a ausência de clareza dos efeitos desse 
ingrediente na população infantil. Como 
todos os produtos da marca danoninho, 
o leite fermentado, além de ter os Lacto- 
bacilos Casei, possui cálcio e vitamina 
d, nutrientes que ajudam as crianças a 
terem ossos fortes. o produto está dis-
ponível em embalagem com 06 unidades, 
cada uma com 75g. SaC: 0800 7017561  
www.danone.com.br 

CHoColate melken  
diet ao leite

BeBida vegetal
a jasmine 

alimentos traz 
com exclusi-
vidade para o 
mercado bra-
s i le i ro duas 
novas opções 
de bebidas ve-
getais orgâni-
cas: Biov nas 
versões arroz 
e aveia. a bebi-
da, produzida na 
alemanha e am-
plamente consu-
mida na europa, é 
elaborada com grãos de arroz 
ou aveia e contém proteínas, 
vitaminas, fibras e minerais essenciais para o bom funciona-
mento do organismo.  adocicada naturalmente, sem adição 
de açúcar, seu consumo é indicado para vegetarianos e alér-
gicos por não conter lactose.  a versão de arroz pode ser 
ingerida por celíacos, pois não contém glúten. BioV pode ser 
consumida por todas as idades e é uma opção leve e nutritiva 
para os consumidores interessados em manter uma dieta 
vegetariana, isenta de lactose ou colesterol. o produto pode 
ser encontrado em embalagens de 1 litro, nos dois sabores, e 
caixinhas de 200ml, na versão de arroz. SaC: (41) 2106-7871 
www.jasminealimentos.com

adoçante à BaSe  
de SuCraloSe

a lowçucar apresenta o adoçante Blenda. o 
produto, à base de sucralose, é o único adoçan- 
te do mercado derivado da cana-de-açúcar  
que mantém o sabor mesmo quando é utili-
zado em preparações no forno ou fogão. 
Centenas de estudos científicos realiza-
dos nos últimos 20 anos comprovam a 
eficácia e confiabilidade da sucralose. 
Sendo assim, o adoçante lowçucar 
Blenda é um dos adoçantes mais seguros 
do mercado e pode ser utilizado como o 
melhor substituto do açúcar, podendo ser 
consumido por hipertensos, diabéticos, 
crianças e gestantes, pois a sucralose não é 
reconhecida pelo nosso organismo como 
açúcar. O adoçante Lowçucar Blenda com 
sucralose está disponível em duas ver-
sões: líquido, em frasco de 80ml, e em pó, 
em caixa contendo 50 sachês de 0,08g.  
SaC: (44) 3232-8182 - www.lowcucar.com.br

a Harald lança o chocolate melken diet ao leite, novo pro-
duto na linha melken. o produto não possui o sabor residual 
característico dos produtos diet e é indicado para moldar e 
rechear bombons e trufas, além de rechear e cobrir bolos e 
tortas, preparar mousses e sobremesas em geral, bem como 
bebidas quentes e frias e fondues. o melken diet, assim como 
os demais produtos da linha melken, possui sabor e cremo-
sidade do mais puro chocolate, feito à base de manteiga de 
cacau. a maior quantidade de leite permite uma cremosidade 
diferenciada e textura perfeita para cada aplicação. Possui 
fácil derretimento e ótimo rendimento, além de moldar e 
desmoldar com mais facilidade, proporcionando excelente 
brilho. SaC: 0800 17 7101 - www.harald.com.br
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SuPlemento vitamíniCo 
mineral em CáPSulaS

a Schraiber lança o suplemento vitamínico mineral em 
cápsulas, que oferece vitaminas e minerais essenciais para o 
corpo, nas doses diárias recomendadas. o complexo multivi-

tamínico da Schraiber foi desenvolvido 
para suprir a quantidades de micronu-
trientes necessários na dieta da maioria 
das pessoas, promovendo o bom fun-
cionamento do organismo, aumentando 
a defesa imunológica e o combate aos 
radicais livres. o suplemento vitamí-
nico mineral da Schraiber inclui em 
sua composição vitaminas C, e, B1, B2, 
B6, B12, niacinamida, ácido fólico, ácido 
pantotênico (vitamina B5), ferro e zinco. 
Não contém glúten. É recomendada a 

ingestão de uma cápsula ao dia, antes de dormir, ou de acordo 
com orientação médica e nutricional. deve ser ingerida com 
bastante líquido. SaC:  0800 12 4522 - www.schraiber.com.br

requeijão ligHt  
Com FiBraS 

o requeijão light com fibras 
tirolez é um produto que além de 
possuir baixas calorias (35% menos 
calorias que o tradicional) e um teor 
de gordura reduzido (50% menos gor-
dura que o tradicional), é enriquecido 
com a polidextrose, ação similar a das 
fibras alimentares solúveis, que atuam 
na diminuição dos níveis de colesterol 
e glicose sangüíneos, além de melhorar 
o trânsito intestinal, prevenindo a cons-
tipação. a polidextrose desempenha função prebiótica por 
promover o crescimento de bactérias benéficas no intestino. 
estudos mostram também a ação da polidextrose em uma 
maior absorção de minerais como ferro e cálcio. o requei-
jão light com fibras pode ser consumido no café da manhã 
e para compor lanches antes e após as principais refeições.  
SaC: 0800 55 2035 - www.tirolez.com.br

reFreSCo à BaSe de Soja 
a Hikari está ingressando no segmento de refresco 

em pó à base de soja com o lançamento da linha Frukari. 
a novidade combina extrato de soja com nove diferentes 
sabores de frutas. Frukari é rico em proteínas, apresenta 
vitamina C, que é um poderoso antioxidante, é isento de 
lactose, e não contém corante artificial. A linha é com-
posta por nove sabores: laranja, morango, limão, manga, 

energÉtiCo em SaCHêS
o energético Fire up chega 

às prateleiras brasileiras com uma 
proposta inusitada: é o primei-
ro no mundo a ser vendido em  
sachês em pó efervescente, próprio 
para ser carregado no bolso. Com 
apenas oito calorias e sem adição 
de açúcar, o sachê de energético 
de apenas 5g é equivalente a uma 
lata dos produtos concorrentes. o 
grande diferencial da marca é sua 
embalagem portátil, super fácil de 
ser transportada, além de possuir muitas opções de sabores: 
limão, maracujá, guaraná & açaí, morango e natural. os cinco 
sabores de Fire up foram desenvolvidos para aliar sabor a 
uma composição saudável e segura para consumo. Foram 
adicionados à fórmula as vitaminas B2 (ajuda na produção de 
anticorpos e no metabolismo), B3 (ajuda no processo digestivo 
e regula o colesterol), B5 (ajuda a controlar a capacidade de 
resposta do corpo ao estresse), B12 (usada para combater o 
cansaço) e C (ajuda o organismo a responder às infecções e 
ao estresse). SaC: (11) 3086.3550 - www.drinkfireup.com

FarinHa de Soja Preta
a Só Soja do lança a farinha de soja 

preta Premium. Rica em isoflavonas, alivia 
os sintomas da menopausa e previne a ten-
são pré-menstrual. uma porção de 100g 
do produto possui 40g de proteínas, que 
representam 57% das necessidades diárias 
do nutriente para uma pessoa saudável de 
70 kg. Possui grande quantidade de cálcio 
e antocianinas, fitoquímico importante e 

que não está presente na composição da soja tradicional. as 
antocianinas são responsáveis pela coloração da casca da soja 
preta, e possui efeito “antiobesidade”, diminuindo os efeitos 
de uma alimentação rica em gorduras no peso corporal e 
perfil lipídico. Além disso, atua na prevenção de cânceres, 
principalmente o de mama, e possui ação benéfica no controle 
das taxas de colesterol e prevenção de doenças cardíacas. o 
produto pode ser utilizado em sucos, vitaminas, pães e bolos. 
SaC: (64) 3455-5400 - www.sosoja.com.br

abacaxi, pêssego, uva, goiaba e maracujá.  Cada sachê de 50g 
rende 1 litro de refresco. o preparo é fácil e rápido, pois basta 

misturar o conteúdo do sachê em 1 litro de água 
ou leite. a opção de diluição do refresco no leite é 
indicada para quem não tem alergia à lactose. Pode-
-se obter também uma bebida com a consistência 
de um shake cremoso. Para isso, deve-se bater o 
refresco com leite bem gelado no liquidificador.  
SaC: (11) 4674-6001 - www.hikari.com.br


