
Nossa
especialidade
é garantir sua
qualidade de
vida

A divisão de Nutrição e Ingredien-
tes da M.Cassab tem uma linha 
completa de mixes de vitaminas e 
minerais, ingredientes para bebi-
das energéticas, edulcorantes, 
acidulantes, conservantes e diver-
sos aditivos funcionais que são 
essenciais para sua qualidade de 
vida.

Disso a nossa equipe entende!

Um grupo sólido, dotado da mais 
alta tecnologia e com uma equipe 
técnica altamente qualificada são 
parte da fórmula de sucesso que a 
M.Cassab faz questão de fortalecer 
no dia-a-dia.

Sua vida se completa com a nossa 
mistura.

Av. das Nações Unidas, 20.882
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04795-00 - +55 11 2162-7769
nutrihumana@mcassab.com.br

www.mcassab.com.br

O Grupo M.Cassab

Com mais de 82 anos de existência, a M.Cassab sempre fez da 
inovação a sua principal ferramenta de trabalho e assim diversificou 
o seu campo de atuação, importando, produzindo e distribuindo 
produtos de qualidade. Hoje, a inovação é um conceito aplicado 
diariamente em seus diversos segmentos de atuação e também na 
prospecção de negócios.

Prova da participação responsável e sustentável do Grupo 
M.Cassab no mercado é a pesquisa realizada em outubro de 2010 pela 
Chemical Industry News & Intelligence (ICIS), maior agência mundial 
de inteligência e informações do mercado de químicos. Segundo a 
pesquisa, o Grupo M.Cassab é o 2° maior distribuidor de produtos 
químicos de toda  América Latina, incluindo os segmentos  Alimentício, 
Farmacêutico, Cosméticos, Household e Química Industrial.

Atualmente, as unidades de negócios do Grupo são: Nutrição 
e Ingredientes, Farmacêutico, Cosméticos, Química Industrial, 
Análises Laboratoriais, Tecnologia Animal, Brinquedos, Utilidades 
Domésticas, Utensílios Profissionais, Eletrodomésticos, Lojas Spicy 
e Investimentos Imobiliários.

Nutrição e Ingredientes
Com foco na oferta de conceitos e soluções finais, a divisão de 

Nutrição e Ingredientes da M.Cassab atende todos os segmentos 
das indústrias de alimentos e bebidas do país.  Além do desenvolvi-
mento, fabricação e distribuição de premixes de vitaminas, minerais 
e ingredientes para bebidas energéticas, a empresa distribui uma 
linha completa de aditivos: edulcorantes, acidulantes, conservantes, 
antioxidantes, estabilizantes, umectantes e emulsificantes, buscan-
do ainda aditivos inovadores que possam agregar mais valor aos 
produtos finais de seus clientes e também proporcionar diferentes 
propriedades funcionais. A parceria com fornecedores e marcas 
conceituados mundialmente qualificam os produtos da M.Cassab 
para atender quaisquer demandas do setor.

Suporte Técnico Especializado
Para manter a qualidade e proporcionar a assistência necessária, 

equipes técnico-comercial e de qualidade extremamente capacitadas 
auxiliam os clientes na formulação das melhores alternativas para 

as indústrias de alimentos e bebidas.  Além disso, a empresa conta 
com as certificações PRODIR para matriz e filiais e um Laborató-
rio de Análises Químicas, Microbiológicas e Ambientais, altamente 
qualificado, com certificação ISO 9001:2000.

Portfólio de Produtos
Com um portfólio de produtos completo, nossa divisão alimentí-

cia busca o desenvolvimento contínuo de processos e produtos que 
proporcionem maior eficiência aos nossos parceiros, sem abandonar 
os conceitos de saúde, segurança, responsabilidade e sustentabilidade:

 a Pré-misturas customizadas de vitaminas e minerais;
 a Pré-misturas customizadas para bebidas energéticas;
 a Pré-mistura de ferro e ácido fólico para enriquecimento de 
farinhas de trigo e milho;

 a Ingredientes com propriedades funcionais;
 a Edulcorantes (aspartame, acessulfame-K, sacarina sódica, 
ciclamato de sódio, sucralose e sorbitol);

 a Antioxidantes (ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido eritórbico 
e eritrbato de sódio);

 a Componentes energéticos (glucoronalactona, taurina,  
cafeína e inositol);

 a Acidulantes (ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fosfórico,  
ácido málico e ácido fumário);

 a Conservantes (benzoato de sódio, sorbato de potássio, ácido 
sórbico e propionato de cálcio);

 a Emulsificantes (polisorbato 80);
 a Estabilizantes (citrato de sódio);
 a Umectantes (propilenoglicol e sorbitol);
 a Fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato  
de amônio).

Nutrição e Ingredientes M.Cassab: nossa especialidade é garantir 
sua qualidade de vida.

M.Cassab Comércio e Indústria Ltda.
www.mcassab.com.br

Av. das Nações Unidas, 20.882 - Santo Amaro
04795-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2162-7769 - Fax: (11) 3468-7769
nutrihumano@mcassab.com.br

Contato
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fORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAquE


