
LANÇAMENTOS

AÇÚCAR LIGHT COM STEVIA
A Lightsweet, detentora das 

marcas Magro e Lowçucar, lança 
no mercado o açúcar light Magro 
com stevia em embalagem de 
500 gramas. O açúcar light 
Magro com stevia é cinco vezes 
mais doce, pois em sua compo-
sição contém os edulcorantes 
mais indicados por profi ssionais 

da área da saúde, a stevia, um adoçante natural encontrado nas 
folhas da planta Stevia Rebaudiana e a sucralose um adoçante 
originado da cana de açúcar. Com 80% menos calorias e car-
boidratos, a novidade é recomendada para consumidores que 
seguem uma alimentação balanceada. A Lightsweet, empresa 
com mais de 25 anos de mercado e especialista no desenvol-
vimento de alimentos diet, light e zero açúcares, possui, hoje, 
mais de 150 itens em linha que são usados para adoçar café, 
sucos e também no preparo de bolos, tortas, pães e diversas 
sobremesas. SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

MASSA PRONTA SEM GLÚTEN 
PARA TAPIOCA

O Mundo Verde, rede de 
lojas especializadas em produtos 
naturais, orgânicos e para o bem- 
estar, acaba de disponibilizar em 
suas lojas de todo o Brasil um novo produto: a massa pronta 
sem glúten para tapioca. A novidade é mais uma opção da 
linha Mundo Verde Seleção, criada para garantir ao cliente do 
Mundo Verde cada vez mais opções para uma dieta saudável 
e equilibrada. A massa pronta para tapioca Mundo Verde 
Seleção é feita da fécula da mandioca, é um alimento natural, 
livre de glúten, gorduras, sódio e conservantes. Embalado a 
vácuo, o alimento é fonte de carboidrato, tornando-se uma 
ótima opção para o pré-treino. A tapioca é um alimento 
versátil e pode ser consumida com recheio doce e salgado. 
É alternativa para pães e torradas em dietas de exclusão 
de glúten. A novidade amplia o portfólio de produtos da 
linha própria Mundo Verde Seleção e está disponível em 
display com quatro sachês de 85g cada, totalizando 340g. 
SAC: (24) 2220-6300 - www.mundoverde.com.br

BEBIDA À BASE DE SOJA
A Wow! Nutrition relança 

a linha Sufresh Soyos, bebi-
das à base de soja ideal para 
adultos, jovens e crianças. A 
marca promete surpreender 
tanto quem tem intolerância 
à lactose quanto quem busca 
uma alimentação saudável e equilibrada. A principal novidade 
é a adição do composto Vita Max, que combina uma série 
de nutrientes para tornar o produto mais nutritivo. Além do 
cálcio, nutriente essencial para quem busca uma alternativa à 
lactose, o composto traz as vitaminas A (importante para a 
visão, pele, mucosas, ossos e glóbulos vermelhos), C (antioxi-
dantes necessário para a formação de colágeno e a absorção 
de ferro) e D (que atua na absorção do cálcio e fósforo e 
favorece a saúde cardiovascular, a pressão sanguínea, a saúde 
óssea e a força muscular). Todos esses benefícios se somam 
à já conhecida qualidade de Sufresh Soyos, composta por 
uma linha de produtos com 0% lactose, 0% gordura trans, 0% 
gordura saturada, 0% colesterol e sem conservantes. Sufresh 
Soyos é elaborada com a proteína da soja, que é reconhe-
cida por auxiliar na redução do colesterol ruim (LDL) e no 
aumento do colesterol bom (HDL), bem como pelos efeitos 
benéfi cos no combate a doenças relacionadas à obesidade 
como infl amações e gordura no fígado. A linha Sufresh Soyos 
é composta por nove opções que unem o melhor da soja com 
o melhor da fruta, incluindo sabores exclusivos no mercado, 
como laranja com cenoura; abacaxi e limão; e mamão com 
acerola. Sufresh Soyos está disponível em embalagens de 1 litro 
e de 200ml. SAC: 0800-772-6566 - www.wownutrition.com.br

CHÁ VERDE COM LIMÃO 
SICILIANO

A Beba Rio, marca 
de bebidas que geram 
bem-estar, lança uma 
opção inédita de chá verde: sabor limão siciliano. A ousada 
mistura do limão siciliano com chá verde, erva conhecida pelos 
seus diversos benefícios à saúde, é mais uma alternativa para 
os amantes de bebidas saudáveis e refrescantes. Sem adição de 
açúcar, o Rio Limão Siciliano é zero calorias e contém maior 
concentração de fruta. A novidade, que é rica em nutrientes 
e sem conservantes, chega às gôndolas trazendo o que há de 
melhor em matéria-prima. 

A Juxx + Beba Rio é a união de duas empresas que têm a 
mesma missão: oferecer ao consumidor bebidas saudáveis que 
contribuam para o bem-estar. A Juxx é a empresa pioneira na 
fabricação de bebidas funcionais no Brasil e fi cou conhecida quan-
do, em 2007, passou a produzir suco de cranberry, fruta aliada da 
prevenção de infecção urinária. De lá pra cá, a linha aumentou e 
hoje conta também com os sabores romã, ameixa, blueberry, frutas 
vermelhas e frutas amarelas. Todas as bebidas da Juxx são livres de 
corantes, conservantes e aromatizantes artifi ciais. A Beba Rio é a 
marca de bebidas naturais para quem busca sabor e frescor. Sua 
água de coco é integral e produzida com matéria-prima brasileira, 
sendo um grande destaque nas prateleiras. A linha de chás da marca 
é inédita e conta com sabores diferenciados de chás verde e bran-
co, como uva verde, capim santo, tangerina, lichia e limão siciliano. 
SAC: (11) 4134-1600 - www.bebario.com.br
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BISCOITO SALGADO CASTANHA & QUINOA

COOKIES DE ATÉ 80G 
A Jasmine Alimentos apre-

senta cinco novidades ao 
mercado brasileiro de produ-
tos naturais, integrais e sem 
glúten. São cookies de 80g e 
35g em embalagens práticas, 
que podem ser levados na 
mochila ou na bolsa. No total, 
são três opções de cookies 
com embalagem de 80g: zero 
açúcar sabor cappuccino e 
avelã; integrais de castanha 
do Pará; e light sabor avelã 
com gotas de chocolate. já as versões 35g estão disponíveis 
em dois sabores da linha Suply sem glúten: laranja & mel e 
castanha do Pará & caju. Todos os produtos são isentos de 
conservantes, aromas ou corantes artifi ciais, o que garante a 
qualidade natural dos alimentos e seus nutrientes. Os produtos 
Jasmine são elaborados sem adição de ovos, leite e derivados, e 
esses lançamentos complementam a linha de cookies Jasmine. 
SAC: 0800 701 8003 - www.jasminealimentos.com

A Família Cereale acaba de ganhar o reforço 
do biscoito salgado Castanha & Quinoa, disponível 
nas versões tubo (130g), ideal para consumo em 
casa, e 114g, que vem em pacotinhos individuais, 
ideais para carregar na bolsa e serem consumi-
dos a qualquer momento do dia. Cereale Cas-

tanha & Quinoa 
é fonte de fi bras, 
composto por 
cereais integrais 
nobres e tem 

30% menos gorduras totais. Além do biscoito 
Castanha & Quinoa, a Família Cereale também 
conta com Cookies Integrais de Aveia & Passas, 
Cacau & Avelã, Granola & Mel, Muffi n de Banana & 
Amêndoas e Cacau & Aveia, biscoitos doces de 
Cacau & Castanhas, Leite & Granola e Cacau, 
Aveia & Mel, biscoitos salgados Multigrãos e 
biscoito Maizena Fibras. Toda a Família Cereale 
oferece sabor e benefícios saudáveis, como fonte 
de fi bras, poucas calorias e 30% menos gorduras 
totais. SAC: 0800 701 1599 - www.bauducco.com.br

SUCO DE AMEIXA ZERO
Especialista em sucos fun-

cionais, a Juxx, marca pioneira 
na fabricação de bebidas de 
cranberry e blueberry no Brasil, 
apresenta o sabor ameixa zero, 
disponível nas versões 1 litro e 
200ml. 

A ameixa é conhecida po-
pularmente como um laxativo 
natural, pois é rica em fi bras que 
auxiliam no processo digestivo 
e polifenóis, nutrientes que a 
tornam rica em antioxidantes. A 
fruta conta, ainda, com vitaminas 
A, B e C e sais minerais, como o cálcio, ferro, potássio, magné-
sio e fósforo. O suco de ameixa zero da Juxx não tem adição 
de açúcar. Além disso, possui até quatro vezes mais fi bras do 
que iogurtes da fruta, bastante conhecidos por regularem o 
intestino. A bebida não contém corantes, conservantes e aro-
matizantes artifi ciais, assim como todos os sabores da marca. 
SAC: (11) 4134-1600 - www.juxx.com.brA
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NESCAU® ZERO LACTOSE
A marca Nescau® amplia seu 

portfólio com o lançamento do 
exclusivo do Nescau® Prontinho 
Zero Lactose. O produto traz 
o tradicional sabor do achoco-
latado ao leite em uma versão 
ideal para acompanhar o café da 
manhã e lanches intermediários 
de crianças e adolescentes que 
possuem intolerância à lactose. 
A novidade reforça a evolução 
nutricional de Nescau® Prontinho, 
que vem trazendo constantes melhorias em sua formulação 
e possui, atualmente, 54% menos açúcares, 45% menos 
gordura e 28% mais proteínas, quando comparado à versão 
anterior. Sua fórmula possui o mesmo sabor e nutrição de 
Nescau® Prontinho, em uma versão 0% lactose. A marca 
Nescau® é referência no mercado nacional. É fortifi cado 
com Activ-Go, uma combinação de vitaminas, ferro e cálcio, 
nutrientes importantes para uma alimentação equilibrada. 
Nescau® é líder em vendas no segmento de achocolatado 
em pó, além de atuar em diversas categorias de produtos, 
como cereais matinais, biscoitos, iogurtes e bebidas lácteas. 
SAC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

TORRADA 100% INTEGRAL

A Torrada 100% Integral da Wickbold chega ao mercado 
para atender à crescente demanda por alimentos saborosos 
e que tragam benefícios à saúde. Rica em fi bras, crocante e 
pouco calórica, a novidade é uma opção leve e nutritiva para 
todos os momentos do dia. O objetivo da empresa é levar o 
“Sabor de uma Vida Melhor” aos seus consumidores com um 
produto único e pioneiro no setor. Além de ser saborosa, ao 
comprá-las os consumidores ganham uma embalagem plástica 
tipo ZIP, que garante melhor conservação do produto após 
aberto. Um diferencial exclusivo da marca que permite que 
as torradas fi quem crocantes por mais tempo. A linha de 
Torradas Wickbold é composta pelas torradas especiais e 
tradicionais. As versões Especiais contemplam as torradas 
Castanha-do-Pará e Quinoa, 10 Grãos, Canela e Passas, Mista 
de Castanha-do-Pará e Quinoa com 10 Grãos e Mista de 10 
Grãos Integral com 100% Integral, todas produzidas com 
receitas exclusivas e cobertura especial. Já a versão Tradi-
cional conta com as torradas Tradicional, Light e Canapés. 
SAC 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br

DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE
Resistir à tentação das sobreme-

sas é um dos grandes desafi os para 
os intolerantes à lactose. Atenta a 
essa realidade, nos últimos anos, a 
Piracanjuba tem desenvolvido pro-
dutos para atender a essa parcela da 
população. Primeiro, foi o leite UHT 
zero lactose, seguido da bebida láctea 
zero lactose, sabor chocolate. Mais 
recentemente, a empresa lançou o 
creme de leite UHT zero lactose e o 
leite condensado zero lactose. Agora, 
é a vez do doce de leite zero lactose. O novo produto tem 
como base o leite de vaca, porém, sem lactose. É uma ótima 
opção para se comer puro, com colher, ou para ser usado 
em coberturas e recheios de bolos e tortas. Disponível em 
embalagem Tetra Pak de 395g.

A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela 
Vista, é nacionalmente reconhecida pelas inúmeras ino-
vações no segmento lácteo, proporcionando mais quali-
dade e praticidade aos seus consumidores. É pioneira no 
mercado por lançar produtos nutritivos, como bebida 
láctea com cereais, produtos lácteos para pessoas com 
intolerância à lactose e queijos em porções individuais. 
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br 

BISCOITO DE AVEIA SEM GLÚTEN
A empresa italiana Schär traz para o 

Brasil o biscotto All’Avena, o primeiro 
biscoito de aveia certificadamente sem 
glúten disponível no Brasil. Além de um 
produto rico em sabor, o biscotto All’Avena 
traz ainda diversos benefícios nutricionais. 
Entre as substâncias mais importantes 
para o organismo presentes na aveia está 
a beta-glucana, fi bra solúvel que ajuda na 
diminuição do colesterol sanguíneo, no 
controle do diabetes e reduz a pressão 
arterial. Pertencente ao grupo dos cereais, a aveia contém 
também fi bras insolúveis, que auxiliam na aceleração do trân-
sito intestinal, além de zinco e antioxidantes, que melhoram o 
sistema imunológico e retardam o envelhecimento. O biscotto 
All’Avena inclui ainda vitamina B1 e ferro. A novidade está dis-
ponível com duas porções individuais de 65g na embalagem, 
atendendo à demanda dos consumidores por produtos “on 
the go”. Para acrescentar maior qualidade e segurança aos 
alimentos, a Schär possui todas as certifi cações internacionais 
que garantem a isenção do glúten. Vale destacar ainda todos 
os produtos da empresa são produzidos sem glúten e sem 
ingredientes transgênicos, conservantes, corantes e aroma-
tizantes artifi ciais. SAC: (41) 3026-2421 - www.schar.com/br

Acidulantes
Adoçantes
Agentes de Brilho
Agentes de Corpo
Agentes de Fermentação Química
Aminoácidos
Antioxidantes
Aromatizantes
Conservantes
Corantes Artifi ciais
Desmoldantes
Edulcorantes
Emulsifi cantes
Energéticos
Espessantes
Estabilizantes
Fontes de Fibras
Matérias-Primas para Aroma
Nutracêuticos
Proteínas
Umectantes

NUTRIÇÃO HUMANA

CONFIANÇA:
NOSSA QUÍMICA, 
NOSSA VIDA.
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Completando 75 anos e com uma história de sucesso, a Química Anastacio 
está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, oferecendo 
uma linha completa de produtos para os diversos segmentos de mercado.

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às necessidades do cliente e 
pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas as 
demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, 
parque de tanques a granel e linhas de envaze em ambiente GMP.
 
Na Química Anastacio, confi ança e credibilidade estão 
sempre presentes na nossa química e em nossa vida.


