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EMPRESA

Desde 1989, a Plury Química atua na comercialização de 
aditivos e ingredientes, conquistando e fortalecendo PARCE-
RIAS nacionais e internacionais, oferecendo ao mercado bra-
sileiro soluções inovadoras com QUALIDADE em produtos e 
serviços, almejando como resultado a EVOLUÇÃO constante.

A Plury Química possui ampla capacidade de distribuição, 
infraestrutura moderna e qualificada que proporciona agili-
dade no atendimento de seus clientes.

• 3 unidades de negócio (Diadema/SP - Itajaí/SC - 
Recife/PE).

• Laboratório de aplicações e P&D.
• Certificação ISO9001-2008.
• Assistência técnica especializada.
• Logística ágil com total rastreabilidade dos produtos.

LINHA DE PRODUTOS
Acidulantes; Cacau e derivados; Emulsificantes; Espessan-

tes; Estabilizantes; Fosfatos; Especialidades; Reguladores de 
acidez; Umectantes; Corantes; Antioxidantes; Ingredientes; 
Antiumectantes; Gorduras; Aromatizantes; Bicarbonatos; 
Conservantes; Edulcorantes; entre outros.

MERCADOS ATENDIDOS

• Panificação.
• Bebidas.
• Doces e confeitos.
• Molhos e condimentos.
• Gelados comestíveis.
• Cárneos.
• Lácteos.
• Cosméticos.
• Industrial.

CONTATOS
Matriz SP
Rua Serra da Borborema, 262/270
09930-580 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4093-5353
Filial NE
Av. Presidente Afonso Pena, 1135
58035-030 - João Pessoa, PB
Tel.: (83) 3022-6701
pluryquimica@pluryquimica.com.br

www.pluryquimica.com.br

PARCEIROS
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EMPRESA
Já com 17 anos de existência e exportando para mais de 

50 países, a Gelnex alcançou uma posição de destaque em 
seu segmento através da qualidade, consistência e perfor-
mance de seu produto.

Com capacidade instalada para 25 mil toneladas anuais, 
possui plantas industriais estabelecidas estrategicamente 
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 granulomé-
trico conforme as necessidades de cada cliente.

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.

Também o meio ambiente é um foco de sustentabilidade 
da empresa. Desta forma, pertence ao Programa Brasileiro 
de Gerenciamento de Emissão de Gases do Efeito Estufa 
(GHG Protocol).

EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

A Responsabilidade Social é um dos focos da empresa 
para promover seu crescimento de forma ética e integrada 
com a comunidade. Filiada à Fundação Abrinq, como Em-
presa Amiga da Criança, a Gelnex também está engajada na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

NOVO PRODUTO

A Gelnex lança com exclusividade o Peptinex, um produto 
composto de peptideos de colágeno e um perfil nutricional 
atrativo para produtos ligados a saúde e beleza.

As propriedades do Peptinex, proporcionam sua aplicação 
nos mais diferentes produtos:

• Natural e saudável.
• De fácil solubilidade.
• Sabor e aroma que não afetam as propriedades sen-

soriais dos alimentos.
• Não gelificante.
• Alta digestibildiade.
• Solúvel em água fria.
• Livre de gordura e colesterol.
• Não alergênico.

Consulte nosso representante comercial.

CONTATO

Rodovia SC 283, km 25
89760-000 - Itá, SC
Tel.: (49) 3458-3500
gelnex@gelnex.com.br

www.gelnex.com.br
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CONTATOS

Unidade de Excipientes & Ingredientes 
Rua Doutor José Alexandre Crogsnac, 715 
06680-035 - Itapevi, SP 
Tel.: (11) 4144-9400
contatobr@blanver.com.br

EMPRESA
Com 32 anos de experiência e com clientes nos 5 con-

tinentes, somos uma multinacional brasileira fabricante de 
matérias-primas para as indústrias de alimentos, nutracêutica 
e também farmacêutica. 

www.blanver.com.br

A BLANVER produz ingredientes sob rigorosas condições 
de fabricação. Controles de processos monitoram os pontos 
críticos, o que garante o cumprimento dos compêndios 
oficiais, resultando em produtos acabados altamente con-
sistentes e de qualidade! 

Os nossos ingredientes não con-
têm em sua composição: lactose, 
glúten, açúcar e são livres de OGM. 

Na área de alimentos, nossos in-
gredientes podem ser utilizados  em 
diversas aplicações, como bebidas 
láctea, creme de leite, leite de coco, 
sorvete, salgadinhos extrusados, 
queijo ralado e outros, tendo di-
versas funções, como por exemplo: 
estabilizante, espessante, agente 
suspensor, antiaglutinante e agente 
de cremosidade.

Em produtos nutracêuticos, as 
aplicações podem ser em: comprimi-
dos, cápsulas, suspensões e eferves-
centes, atuando como desintegrante, 
agente de compressão e base para 
efervescentes.

Somos reconhecidos pelo alto nível de qualidade, excelência 
no atendimento e suporte técnico global em aplicações.

Nossas instalações são periodicamente auditadas e aprova-
das por clientes, auditores externos e órgãos independentes.

Dispomos das certificações  FSSC 22000 e a ISO 
9001:2008. 

Empresa fabricante de 
celulose microcristalina 

mais lembrada no Prêmio 
BIS 2015!

Empresa fabricante de Celulose Microcristalina 
mais lembrada no Prêmio BIS 2015! 

Fabricante nacional presente em mais de 100 países

Desintegrante
Estabilizante
Espessante

Agente Suspensor
Subsstuto de Gordura

Ansaglusnante
Fonte de Fibra Insolúvel
Agente de Cremosidade

Agente de Compressão

Base Efervescente

11 4144-9400Unidade de Excipientes & Ingredientes 
Rua Doutor José Alexandre Crogsnac, 715 
Itapevi/SP – Brasil  
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