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Linha Cereais aCtivia 
a marca activia apre-

senta, em edição limitada 
de inverno, a linha Cereais  

que traz os novos sabores 
7 grãos e mamão e cereais, 
além do tradicional sabor 

aveia em polpa 400g.  as 
novidades trazem em sua 
formulação ingredientes es-

peciais que agregam grãos e cereais ao sabor do produto 
activia. Os novos 7 grãos e mamão e cereais contém em sua 
formulação centeio, aveia, trigo, linhaça, quinoa, cevada e arroz. 
O lançamento atende a requisitos e preferências da estação, 
agregando cereais integrais e sem perder a saudabilidade 
e o valor nutricional que activia oferece, além de conter 
o exclusivo probiótico Dan Regularis, que ajuda a manter 
o intestino no ritmo. a linha Cereais activia tem previsão 
de ficar nas gôndolas de todo País até o início de outubro.  
saC: 0800 701 7561 - www.activiadanone.com.br/produtos

GeLatinas nutritivas 

suCOs funCiOnais 
a Juxx, empresa pioneira na fabricação 

do suco de cranberry no Brasil, lança dois 
novos sucos: ameixa e romã. O Juxx ameixa 
é composto por fibras naturais para maxi- 
mizar os benefícios já consagrados da fruta. 
O consumo constante do suco favorece o 
bom funcionamento do intestino, além de 
possuir ação antioxidante, pois é rica em 
vitamina C. Já o Juxx romã é uma rica fonte 
de nutrientes indispensáveis ao organismo e 
também possui ação antioxidante. além das 
novidades, a linha de produtos da Juxx oferece 
o suco de cranberry tradicional e cranberry 
com aroma natural de morango.  a cranberry 
é uma fruta com alto teor de vitamina C, que 
possui poderosa ação contra infecção urinária. 
nativa dos estados unidos, a fruta também é 
cultivada no Canadá e no Chile. Atualmente, 
muitos pesquisadores estudam a eficácia da fruta, que traz 
vários benefícios ao corpo humano. Todos os produtos da 
Juxx estão disponíveis na versão natural e light, em embalagens 
de 1 litro ou 200ml. saC: (11) 2602-7255 - www.juxx.com.br

aLimentOs saudáveis 

A Vitao apresenta sua linha de produtos saudáveis para 
saborear no inverno.  as sopas light foram criadas para quem 
busca uma alimentação saudável, rica em fibras e com baixo 
teor de gordura.  além de saborosas e nutritivas, são de pre-
paro fácil e rápido e vêm em embalagens de 90g. O conteúdo 
de cada pacote serve até quatro pratos. Disponíveis nos 
sabores aveia e legumes, macarrão integral e legumes, galinha 
caipira e soja, e milho e gergelim, sendo estas duas últimas sem 
glúten. Já os snacks integrais, além de serem assados, crocantes 
e ricos em fibras, são feitos à base de milho, um cereal muito 
nutritivo e fonte natural de energia. Disponível nos sabores 
ervas finas, queijo, e tomate & orégano. Outra opção são as 
sementes de girassol, selecionadas, tostadas e levemente sal-
gadas com sal marinho, o que as torna um alimento integral, 
saudável, saboroso e nutritivo.  Altamente energéticas, ricas em 
fibras, proteínas e ferro, podem ser utilizadas como aperitivo 
ou também no preparo de pães e farofas. Já o Banchá Vitao, 
também conhecido como chá verde, é produzido a partir 
de folhas que tenham permanecido no pé, no mínimo, por 
três anos, adquirindo assim grande valor terapêutico. entre 
as principais propriedades do banchá estão seus poderes 
de alcalinização do sangue e seu alto teor de sair minerais, 
como o cálcio. Ingerido após as refeições, auxilia a digestão, 
é tonificante, diurético e ajuda a evitar cáries, pois contém 
flúor. SAC 0800 72 26510 - www.vitao.com.br

a fleischmann apresenta sua nova linha nutrição, produzi-
da com açúcar orgânico extraído da cana-de-açúcar, que utiliza 
processos apoiados na sustentabilidade do meio ambiente, 
que vai do plantio à industrialização, não usando ingredientes 
artificiais em nenhuma etapa do ciclo de produção, mantendo 
em sua composição carboidratos, vitaminas e sais minerais. 
Mas as vantagens são se limitam apenas no açúcar, as gelatinas 
Fleischmann contêm em sua composição os benefícios das 
11 vitaminas (a, B1, B6, B11, B12, C, D, E, ácido fólico, niacina, 
ácido pantotênico). Os complexos vitamínicos contidos 
nas gelatinas contribuem no processo de crescimento e 
desenvolvimento das crianças, na absorção e digestão de 
nutrientes, carboidratos e proteínas, ajudando na eficácia da 
dieta, dentre outros benefícios. As gelatinas Fleischmann da 
linha Nutrição na versão com açúcar orgânico estão dispo-
níveis nos sabores abacaxi e morango. SAC: 0800 704 1931   
www.fleischmann.com.br

fLans COm reduçãO 
CaLóriCa 

novos sa-
bores, fórmula, 
marca e maior 
redução calóri-
ca, essas são as 
novidades que a 
Lightsweet apresenta com 
o lançamento da linha de flans Lowçucar Blenda com sucralo-
se. Disponível em embalagens de 25g, a sobremesa é adoçada 
com sucralose, o que garante zero açúcar em sua fórmula. 
além disso, os sabores baunilha e coco contêm 50% menos 
calorias e o de chocolate oferece redução calórica de 55%. 
Os flans Lowçucar Blenda com sucralose possuem o selo de 
aprovação da associação nacional de assistência ao diabético 
(ANAD), que garante que os produtos são zero açúcar e que 
podem serem consumidos por todas as pessoas, inclusive os 
diabéticos. SAC: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

mais saúde e saBOr aOs 
aLimentOs 

 a Lowçucar apresenta um 
produto especial extraído de fru-
tas, cereais e mel, que tem o poder 
de adoçar duas vezes mais que o 
açúcar convencional e sem preju-
dicar a saúde.  A frutose Lowçucar 
pode ser usada no preparo de 
bolos, doces e bebidas. É o único 
adoçante que quando utilizado 
em receitas forma uma calda de 
caramelo, ideal para cobertura de 
pudins. a frutose Lowçucar pode 
ser consumida por diabéticos e pessoas que buscam redução 
de peso, pois a frutose é um açúcar natural, que adoça os 
alimentos sem eliminar o gosto do açúcar.

A frutose Lowçucar é benéfica para a saúde, contribui na 
dieta de redução de peso e pode ser consumida por pessoas 
de todas as idades. O produto está disponível em embalagens 
de 200g e 500g. SAC: (44) 3232-8182 - www.lowcucar.com.br

aLimentaçãO saudáveL e 
equiLiBrada 

A Piracanjuba lança no merca-
do o Piracanjuba Dieta+, um leite 
desnatado enriquecido com cálcio 
e fortificado com vitaminas A e D, 
indicado para quem se preocupa 
com uma alimentação equilibrada. 
Graças à fortificação com cálcio 
de alta qualidade, o Piracanjuba 
Dieta+ possibilita que o consumo 
de dois copos de 200ml garanta 
a quantidade diária de cálcio recomendada para homens e  
mulheres de 19 a 70 anos.  Além disso, a vitamina D, presente 
no produto, tem como principal função aumentar a absorção 
do cálcio no intestino.  As vantagens do Piracanjuba Dieta+ fi-
cam ainda mais completas ao analisar que, além dos benefícios 
proporcionados pelo leite desnatado por si só, e pela adição 
de cálcio e vitamina D, ele ainda é fortificado com vitamina 
a, que apresenta importante papel antioxidante, prevenindo 
contra o envelhecimento precoce das células e contra doenças 
cardiovasculares. saC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

BisCOitOs inteGrais
A TAEQ, marca exclusiva do Grupo Pão de Açúcar, amplia seu portfó- 

lio de produtos com o lançamento do biscoito integral e o biscoito 
integral com gergelim. Disponíveis em embalagem de 190g, os lança-
mentos possuem, assim como toda a linha TAEQ, um equilíbrio entre 
ingredientes saudáveis, qualidade e sabor. Os produtos são fonte de fibra 
e produzidos com cereais integrais. SAC: 0800 15 2134 - www.taeq.com.br

SuPLEMENTO VITAMíNICO 
MINErAL EM CáPSuLAS

a schraiber lança o suplemento 
vitamínico mineral em cápsulas, que 
oferece vitaminas e minerais essenciais 
para o corpo, nas doses diárias recomen-
dadas. O complexo multivitamínico da 
schraiber foi desenvolvido para suprir a 
quantidades de micronutrientes neces-
sários na dieta da maioria das pessoas, 
promovendo o bom funcionamento do 
organismo, aumentando a defesa imu-
nológica e o combate aos radicais livres. 
O suplemento vitamínico mineral da 
schraiber inclui em sua composição vitaminas C, e, B1, B2, B6, B12, 
niacinamida, ácido fólico, ácido pantotênico (vitamina B5), ferro 
e zinco. Não contém glúten. É recomendada a ingestão de uma 
cápsula ao dia, antes de dormir, ou de acordo com orientação 
médica e nutricional. Deve ser ingerida com bastante líquido.  
saC:  0800 12 4522 - www.schraiber.com.br
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BeBidas quentes de 
sOJa COm Café

A Purity apresenta sua nova linha Talento de 
bebidas à base de soja com café. Em embalagens 
Tetra Pak de um litro, as novidades nos sabores 
cappuccino, café com soja e cappuccino canela 
podem ser consumidas quentes. de acordo 
com a empresa, o café fez parte da história da 
companhia e agora retorna ao portfólio da marca para atender 
o crescente mercado de consumidores que buscam diversidade 
para o café da manhã. SAC: 0800 644 1719 - www.purity.com.br

Chás funCiOnais em 
dOses individuais

A Sanavita, indústria especia-
lizada na ciência de alimentos e 
uma das pioneiras na criação da 
linha de chás solúveis funcionais, 
lança no mercado uma nova 
versão do seu produto, agora em 
porções individuais nas versões 
chá verde, chá branco e chá de 

hibiscus. a embalagem de 120g, com 12 saches de 10g cada, 
garante ao consumidor maior praticidade, podendo levar em 
qualquer lugar. Os chás à base de flores de hibiscus e folhas 
de Camellia sinensis, além de auxiliarem a dieta de quem busca 
emagrecimento, são ricos em substâncias antioxidantes que 
combatem a ação dos radicais livres, moléculas responsáveis 
por danos às células. O lançamento é uma bebida saudável que 
pode ser preparada de forma rápida a qualquer hora do dia. 
ideal para substituir refrigerantes e outras bebidas calóricas 
e pouco nutritivas. São versões práticas, livres de açúcar, con-
servantes e corantes artificiais, com polpas de frutas e sabores 
diversos, como frutas cítricas, abacaxi com hortelã e uva. Basta 
adicionar uma colher de sopa do pó em água gelada ou quente 
e mexer. saC: 0800 0554 414 - www.sanavita.com.br

O sumO dO Leite
a tirol apresenta os sucos frutein, mar-

cando a entrada da empresa no segmento 
de bebidas com suco de frutas. desenvolvido 
para oferecer mais energia ao longo do dia, a 
principal diferença entre um suco normal e o 
Frutein são as valiosas proteínas existentes no 
soro do leite, muito benéficas à saúde, pois são 
facilmente absorvidas pelo organismo. Comer-
cializado em embalagens de 1 litro nos sabores 
maracujá e laranja, Frutein é uma bebida que 
une os atributos saudáveis do soro do leite 
com o suco de frutas natural e oferece uma al-
ternativa interessante aos sucos à base de soja. 
O soro é um subproduto da fabricação de quei-
jo que apesar de apresentar 95% de água em 
sua composição, possui aproximadamente 50% 
dos  nutrientes do leite, com proteínas de alta 
qualidade, que oferecem aporte adequado de 
aminoácidos essenciais, vitaminas e uma exten- 
sa variedade de minerais, além de lactose e 
lipídios. SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

aChOCOLatadO 
OrGâniCO

A Vitalin lança o achocolatado orgânico 
sem glúten e sem lactose. O alto teor de 
cacau agrega funções antioxidantes e mine-
rais ao produto, além de conferir mais cre-
mosidade e sabor. sua fórmula sem aditivos 
químicos pode ser misturada com leite comum ou leite de 
soja. além disso, o pó do achocolatado pode ser utilizado 
como um ingrediente nutritivo em bolos e biscoitos. O pro-
duto atende a celíacos e pessoas com intolerância à lactose.  
SAC: (47) 3370-6743 - www.vitalin.com.br

BeBida veGetaL

a Jasmine alimentos traz com exclusividade para o mer-
cado brasileiro duas novas opções de bebidas vegetais orgâ-
nicas: BIOV nas versões arroz e aveia. A bebida, produzida na 
alemanha e amplamente consumida na europa, é elaborada 
com grãos de arroz ou aveia e contém proteínas, vitaminas, 
fibras e minerais essenciais para o bom funcionamento do 
organismo. Adocicada naturalmente, sem adição de açúcar, 
seu consumo é indicado para vegetarianos e alérgicos por 
não conter lactose.  a versão de arroz pode ser ingerida por 
celíacos, pois não contém glúten. BIOV pode ser consumida 
por todas as idades e é uma opção leve e nutritiva para os 
consumidores interessados em manter uma dieta vegeta-
riana, isenta de lactose ou colesterol. O produto pode ser 
encontrado em embalagens de 1 litro, nos dois sabores, e 
caixinhas de 200ml, na versão de arroz. saC: (41) 2106-7871  
www.jasminealimentos.com


