
Contato

A Empresa

Fundada em setembro de 2003, a N&B Ingredientes é uma das 
mais importantes fornecedoras de insumos para as indústrias de 
nutrição humana e nutrição animal no Brasil. Dedica-se à importação, 
comercialização, distribuição de ingredientes e atua abastecendo o 
mercado brasileiro com insumos trazidos diretamente dos grandes 
fabricantes mundiais a preços altamente competitivos.

Possui uma ampla área de armazenagem e assegura o abas-
tecimento do mercado brasileiro através do conhecimento das 
demandas de cada segmento. 

Com experiência logística nacional e internacional, a N&B 
Ingredientes dispõe de uma ampla rede de relacionamentos em 
seu mercado de atuação.  Assim, consegue conciliar qualidade de 
produto e alto nível de comprometimento a clientes e fornecedores.

Nutrição Humana

No segmento de nutrição humana, a N&B destaca-se por en-
tregar aos clientes insumos e serviços de excelência. 

O fornecimento sustentável de insumos garante o abastecimen-
to do mercado e ratifica o comprometimento com os clientes nos 
mais diversos setores: moinhos de trigo, pães e bolos, pré misturas, 
biscoitos, sucos e néctares, polpas e concentrados, refrigerantes, 
bebidas alcoólicas e energéticos, refrescos em pó, sobremesas, shakes 
e suplementos, alimentos diet e light, achocolatados e embutidos. 

Também oferece ingredientes para os setores de confeitos e 
drageados, balas, produtos lácteos, óleos e gorduras, atomatados 
e conservas.

A N&B ingredientes fica estrategicamente localizada na cidade de 
Jundiaí, no Estado de São Paulo, a apenas 44 km da capital. Também 
contamos com uma nova unidade localizada em Curitiba, ambas 
com acesso direto às principais rodovias, o que permite o rápido e 
fácil escoamento de nossos produtos por todo Brasil. 

Matriz
Avenida Luiz José Sereno, 1.160 - Jardim Ermida II - Parque Eloy Chaves 
13212-210 - Jundiaí - SP
Te.: (11) 3378-0222
atendimento@nbingredientes.com.br

Filial
Rua Vinte e Quatro de Maio, 262 - Sala 504 - Centro 
80230-080 - Curitiba, PR
Tel.: (41) 3078-1174
atendimento@nbingredientes.com.br. 

N&B Ingredientes 
www.nbingredientes.com.br

Visite-nos 
na HI 2011.

Consulte  
nossos produtos 
no Guia Online 

Aditivos.
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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAquE


