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PRÉ-MISTURAS E BLENDS EXCLUSIVOS. 

A WIS-Solutions é uma divisão da Tovani Benzaquen Ingredien-
tes especializada no desenvolvimento de blends exclusivos para cada 
cliente. Dentro desta divisão temos especificamente para o segmento 
bebidas o Sistema de Adoçamento WIS - Sweet tendo os 
principais diferenciais como: o sabor igual ao do açúcar, zero 
caloria, zero sódio e a ausência de tarjas de advertência; e o 
sistema WIS-NatSweet, que é versão 100% natural e, ainda, 
formulações para bebidas funcionais.

A Tovani Benzaquen Ingredientes entrega soluções personalizadas e 
inovadoras a todo mercado nacional de alimentos, bebidas, farmacêutico, 
suplementos e nutrição animal  através de uma equipe altamente qualifi-
cada que proporcionam suporte técnico especializado, com atendimento 
de excelente qualidade para a completa satisfação do cliente, prezando 
pela retidão e ética, com garantia de procedência e segurança em relação 
a seus ingredientes funcionais e naturais.

VALORES
• Ética 
• Excelência 
• Respeito com a Empresa e com o Semelhante
• Comprometimento com os stakeholders 
• Sustentabilidade

SOBRE A BARENTZ INTERNACIONAL
Presente em mais de 60 países, a Barentz (estabelecida em 1953) 

é uma empresa líder internacional em vendas, desenvolvimento de 
mercado e distribuição de ingredientes de alta qualidade, operando 
através das suas divisões de vendas e companhias especializadas,  nos 
segmentos de Alimentos e Nutrição, Farmacêuticos, Higiene Pessoal e 
Nutrição Animal.

A atenção às tendências de mercado e sua busca constante para 
transformar o que já é bom em algo melhor estão no DNA da Tovani 
Benzaquen, empresa pioneira na introdução de ingredientes inovadores e 
de alta tecnologia para os diferentes segmentos das indústrias brasileiras.

Há 27 anos no mercado, em 2018, a TB firma sua parceria com a 
Barentz (líder internacional de ingredientes), forte nos mercados de 
alimentos e farma, é o parceiro perfeito para a TB, possibilitando a 
ampliação e a otimizaçao  de seu portfólio de produtos e desta forma 
continuar a atender os seus clientes com uma gama ainda maior de 
ingredientes de alto padrão.

A Tovani Benzaquen possui os mais diversos ingredientes para de-
senvolvimento de alimentos funcionais e saudáveis: Substitutos de 
açúcar (alulose, sucralose, estévia, neotame, frutose, maltitol, xilitol, 
isomalte); Substituto do sódio; Proteínas (ervilha, arroz, chia, 
abóbora, trigo, lentilha, girassol, grão de bico ); Colágeno hidrolisado; 
Vitaminas e minerais; L-carnitina para auxiliar na queima de gordura; 
queijos naturais em pó; Concentrados naturais para bebidas; Ati-
vos naturais (promotor de saciedade, agente para fortalecimento da 
imunidade, agente natural regulador do nível de stress e saúde cognitiva). 

Para a saúde cardiovascular: concentrado natural do tomate 
que previne a agregação plaquetária, auxilia na redução do colesterol san-
guíneo; ômega 3 que ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 

Na área de saúde digestiva e intestinal, estão disponíveis 
polidextrose, fibra solúvel com propriedades prebióticas, que auxilia o 
bom funcionamento do intestino; fibras insolúveis, que também ajudam 
a melhorar o funcionamento intestinal; psillium, uma fibra solúvel com 
excelente função reguladora do intestino. 

Além disso, oferece tecnologias em pó como: iogurte, mel, leite 
condensado e creme de leite para produtos mais naturais e com sa-
bores únicos; ingredientes que promovem a sustentabilidade, como as 
enzimas, que permitem processos mais limpos e com menor consumo 
de energia; bem como ingredientes antioxidantes e antienvelhecimento, 
incluindo: luteína, zeaxantina e carotenóides em geral, poderosos agentes 
antioxidantes para o combate aos radicais livres; extratos naturais de 
açaí, de cranberry com alto poder antioxidante que também auxilia no 
tratamento de infecção urinária e prevenção do câncer de próstata; e 
extratos de chás instantâneos, com alto teor de polifenóis; entre outros 
que fazem parte do portfólio da Tovani Benzaquen. CONTATO
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A Tovani Benzaquen Ingredientes faz parte do grupo Barentz, líder 
internacional em distribuição de ingredientes de alta qualidade. 
Juntos, provemos e entregamos os ingredientes necessários para 
atender todos os segmentos do mercado, de acordo com as neces-
sidades dos consumidores, hoje altamente conscientes. A expertise 
em nossos centros de aplicação também oferece excelente suporte 
no desenvolvimento de produtos com conceitos criativos e eficazes.

Tovani Benzaquen & Barentz

Soluções em ingredientes para 
todos os segmentos do mercado.
Soluções em ingredientes para 
todos os segmentos do mercado.

27 Anos de Pioneirismo em Inovação.27 Anos de Pioneirismo em Inovação.
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