
A Empresa

O principal objetivo da 
Nutramax é o de prover 
soluções de alta tecno-
logia e qualidade, através 
de uma gama diversificada 
de ingredientes e aditi-
vos inovadores, seguros e 
saudáveis, bem como de 

assistência técnica diferenciada e personalizada.
Somos especializados na substituição do açúcar, sódio e redução 

de calorias em alimentos e bebidas, proporcionando aos consumi-
dores o mesmo sabor e prazer do alimento convencional.

Nossos parceiros globais são conceituadas empresas do setor 
farmacêutico e de ingredientes, contando com gerenciamento 
de qualidade  ISO,  HACCP,  certificações  Kosher,  Halal 
e diversas patentes em suas respectivas áreas de atuação.

Produtos

Contato
Catanduva - SP: 
Tel: (17) 3522-1968 - Fax: (17) 3525-0830
Escritório São Paulo - SP:
Tel: (11) 3443-6404 - Fax: (11) 3443-6201
nutramax@nutramax.com.br

Nutramax Com. Imp. e Exp. Ltda. 
www.nutramax.com.br

Pioneirismo e Inovação

A NUTRAMAX introduziu com pioneirismo no Brasil a  
Taumatina DietMaxTM, adoçante 100 % NATURAL com excep-
cional capacidade de mascarar sabores residuais indesejáveis (por 
exemplo: amargo, metálico e soja) de outras substâncias e de poten-
cializar o dulçor e diversos aromas.  A empresa foi responsável pela 
aprovação da Taumatina no novo regulamento técnico da ANVISA 
como o único edulcorante de alta intensidade sem limite máximo de 
uso. Importada do Reino Unido, a Taumatina DietMax TM foi finalista 
do FI Awards 2008 e do IS Awards 2008. 

A Nutramax inovou também com es-
pecialidades como a Neohesperidina, 
um realçador de sabor produzido a par-
tir de frutas cítricas, e com os Minerais 
Quelatos (de alta biodisponibilidade) 
fabricados no Brasil com excelente 
custo-benefício.

Ingredientes funcionais e nutracêuticos como a Polidextrose 
(fibra solúvel prebiótica) e o Xilitol (anti-cariogênico), substitutos 
do açúcar (edulcorantes intensi-
vos: Taumatina, Estévias Especiais, 
Rebaudiosídeo A, Sucralose, Aces-
sulfame-K, edulcorantes de corpo: 
polióis Eritritol, Maltitol, Sorbitol), 
D-Xilose, Minerais Quelatos, Substi-
tutos de Sódio, Sal light entre outros. 

Mais uma vez, consolidamos nossa posição de empresa inovadora 
trazendo ao Brasil com exclusividade uma nova tecnologia que 
permite a substituição do sódio/sal sem apresentar o sabor 
residual metálico indesejável presente na maioria dos substitutos 
de sal disponíveis comercialmente. 
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fORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQuE


