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ANASTACIO

Com mais de 76 anos e com uma história de sucesso, a Química 
Anastacio está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos 
do Brasil, oferecendo uma linha completa de produtos para os diversos 
segmentos de mercado.

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte 
técnico especializado, logística customizada às necessidades do cliente 
e pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas as 
demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios pró-
prios, parque de tanques a granel e linhas de envase em ambiente GMP.

DIVISÃO NUTRIÇÃO HUMANA E ANIMAL
A equipe comercial possui total interação com a equipe 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.

Em todo território nacional, nossa força de vendas dispõe de 
profissionais altamente qualificados, com grande conhecimento e expe-
riência no mercado de distribuição de matérias-primas para ambos os 
segmentos, tanto em Nutrição Animal, Esportiva e Humana. Esta divisão 
contribui cada vez mais para trazer soluções inovadoras em insumos, 
ampliando nosso ramo de atuação em especialidades.

DISTRIBUIÇÃO:
• Acessulfame-K
• Ácido Ascórbico (Vitamina C) e Ascorbatos
• Ácido Cítrico e Citratos
• Ácido Fumárico e Fumaratos
• Ácido Propiônico e Propionatos
• Ácido Sórbico e Sorbatos
• Açúcares (Cristal, Refinado, Confeiteiro, etc.)
• Aminoácidos
• Antioxidantes
• Aromas
• Butilhidroxitolueno (Bht)
• Cafeína
• Carbonatos Cálcicos, Carbonato de Cálcio e Bicarbonato de Cálcio
• Carbonatos e Bicarbonatos

• Carboximetilcelulose Sódica - Cmc
• Ciclamato
• Conservantes
• Corantes Sintéticos ou Artificiais
• Dióxido de Titânio
• Emulsificantes
• Eritorbato de Sódio
• Etil Vanilina, Vanila e Vanilina
• Fibras Alimentares Solúveis e Não Solúveis
• Frutoses
• Glicerina ou Glicerol
• Glicina e Glicinato Sódico
• Glicose, Glucose ou Dextrose
• Glucoronolactona
• Glúten de Trigo
• Goma Xantana
• Isolado Proteico de Soro de Leite
• Lactose
• Maltol e Etil Maltol
• Metabissulfito de Sódio e de Potássio
• Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos (Ex. Monoestearato de 

Glicerila, Monoplamitato de Glicerila)
• Óleos Minerais
• Polidextrose
• Proteínas de Soro de Leite Concentrado (Wpc), Isolado (Wpi) e 

Hidrolisado (Wph)
• Sacarina
• Sílica ou Dióxido de Silícia
• Sorbitol
• Sucralose
• Temperos
• Tripolifosfato de Sódio
• Vitaminas

CONTATO
Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 215
05307-190 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2133-6600
anastacio@quimicanastacio.com.br

    NUTRIÇÃO
• Nutrição Animal

• Nutrição Esportiva 

• Nutrição Humana

Confi ança sem fronteiras.

OS MELHORES
ELEMENTOS
DO MUNDO PARA 
UMA QUÍMICA
PERFEITA.

+55 11 2133 6600   |    �   �
www.quimicanastacio.com.br

Com mais de 75 anos de história, a Química Anastacio está entre 
as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, oferecendo 
uma linha completa para os diversos segmentos de mercado. 
Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às necessidades do cliente 
e pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende todo o mercado 
brasileiro através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, 
parque de tanques a granel e linhas de envase em ambiente GMP.
 
Porque confi ança e experiência são essenciais para 
a química que faz parte da nossa vida e do nosso mundo.
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