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A EMPRESA

Criada com o desafio de inovar e oferecer produtos que garantam 
saúde e bem-estar para atender e superar as expectativas de um mercado 
cada vez mais exigente e seletivo.

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma demanda da indústria 
alimentícia que necessitava de uma empresa focada neste mercado. Com 
mais de 29 anos, a Vogler oferece soluções completas para seus clientes 
por meio de suas divisões de negócios. 

Nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, fornece-
dores e colaboradores é o que nos motiva a melhorar constantemente 
nossos processos e desenvolver produtos inovadores. E receber o prêmio 
pela quarta vez é um grande reconhecimento de todo o nosso trabalho.

Mesmo com anos de mercado, a Vogler Ingredients se mantém fiel a 
seu propósito de negócio inicial, provando ser uma empresa consistente 
em sua função de distribuidor de ingredientes para as indústrias de ali-
mentos, farmacêutica e pet. Nossa imagem de empresa perene e resiliente 
oferece, assim, segurança a nossos parceiros, que contam com a Vogler 
para gerar negócios saudáveis e de longo prazo. 

Os anos também nos trouxeram conhecimento e domínio únicos 
sobre produtos alimentícios e atitudes de mercado. Com eficiência, a 
Vogler Ingredients oferece soluções completas e inovadoras para a indús-
tria alimentícia, entregando produtos que adicionam saúde e promovem 
melhorias nos produtos dos nossos clientes.

A divisão Food Ingredients tem, em seu portfólio, mais de 400 pro-
dutos importados de mais de 30 parceiros es palhados pelo mundo. São 
marcas líderes de mercado, aliadas à qualidade e tecnologia, disponibilizadas 
em nosso estoque para todo o Brasil.

A divisão Systems, que é certificada pela FSSC 22000, oferece 
aos clientes soluções personalizadas conforme a necessidade. São 
blends de Hidrocolóides, 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. 

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

O Portfólio da linha Health Ingredients passa por soluções na 
Substituição de Açúcar, Redução de Sódio, uma plata forma completa de 
Fibras, Colágenos, Proteínas, Minerais, Antioxidantes, Extratos Naturais, 
Corantes Naturais, entre outros. 

Systems

Vogler. Vocação para Desafios!

Systems

COM BONS PARCEIROS E GRANDES
MARCAS PRODUZIMOS SISTEMAS
INOVADORES PARA SUA EMPRESA

C O N H E Ç A  N O S S A  L I N H A  D E  B L E N D S
INNOSTAB – INNOGUM – INNODOLCE – INNODOX – INNOFIBER

DIVISÃO VOGLER SYSTEMS
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