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SOBRE A KILYOS

A saúde é vital e está diretamente associada ao estilo de vida que 
levamos e como conseguimos os nutrientes necessários para o nosso 
organismo. Diante disto, nós, da Kilyos Nutrition, fornecemos os me-
lhores insumos às grandes indústrias, através da representação exclusiva 
da Balchem Corporation®, Albion Minerals® e NattoPharma®, no Brasil.

Combinando a expertise Kilyos em nutrição humana com a avançada 
tecnologia dos insumos das representadas, nossa missão é melhorar 
a qualidade de vida das pessoas por meio de serviços e produtos 
inovadores.

NOSSAS REPRESENTADAS
A Albion Minerals®, empresa representada pela Kilyos desde o início, 

é líder em inovação em nutrição mineral humana. Com fundamento em 
dados científicos sólidos, sintetiza formas minerais altamente biodisponí-
veis, tornando os quelatos Albion® seguros e comprovadamente eficazes.

Em 2014, MenaQ7® foi adicionado ao portfólio, marca de vitamina 
K2 da NattoPharma®, empresa líder mundial em pesquisa e inovação 
relacionadas à vitamina. Por realizar extensos estudos clínicos, entrega 
produtos comprovadamente benéficos, seguros e eficientes à saúde 
humana.

Em 2016, a Kilyos também passou a representar a Balchem  
Corporation®, reconhecida pela alta tecnologia, a empresa desenvolve 
e fabrica produtos encapsulados que garantem maior disponibilidade 
dos nutrientes no organismo.
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A Kilyos Nutrition é 

representante exclusiva da 

Albion Minerals®, Balchem 

Corporation® e NattoPharma®, 

no Brasil. Oferecemos 

consultoria estratégica para 

ajudá-lo a compreender como 

nosso portfólio pode agregar 

mais valor ao seu produto.
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

• Indústrias Farmacêuticas
• Indústrias de Alimentos
• Farmácias de Manipulação
• Nutrição Esportiva

SCIENCE LAB
Oferecemos consultoria estratégica para ajudá-lo a compreender 

como nosso portfólio pode agregar mais valor ao seu produto final. 
Comprometidos com a ciência, trabalhamos, junto aos nossos clientes, 
no desenvolvimento de soluções seguras e eficazes.

Na Kilyos o trabalho é realizado seguindo as seguintes etapas: 
desenvolvimento de estratégia, implementação e suporte, lançamento 
e acompanhamento.
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