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Novos

Biscoito com nanotecnologia 

chamyto néctar

a nestlé amplia seu portfólio de bebidas e apresenta 
o chamyto néctar (200ml). a novidade é apresentada em 
porção individual, pronto para beber, nos sabores morango, 
uva e laranja. além de oferecer 35% menos açúcar, o produto 
é fonte das vitaminas a, c e zinco.  a embalagem mantém o 
tom alegre e divertido do personagem gênio, ícone da marca. 
o lançamento é indicado para crianças a partir de seis anos. 
a linha chamyto também está presente na versão 1+1, petit 
suisse, jelly e iogurte líquido. toda linha chamyto possui em 
sua formulação ingredientes voltados para proteção da saúde 
das crianças. sac: 0800 770 2460 - www.nestle.com.br

a arcor apresenta o novo biscoito Danix choco shake sabor milk shake 
de chocolate.  a grande novidade é a nanotecnologia empregada nesse bis-
coito, denominada “cooling”, que conserva e mantém encapsulado o aroma 
mentolado e refrescante que vai sendo revelado a cada mordida.  além 
da sensação geladinha, contém chocolate maltado e Vitacálcio (complexo 
de vitamina e cálcio), proteína responsável pelo fortalecimento e crescimento 
dos ossos e também dos dentes. Um dos atrativos do produto é a licença dos Pinguins 
de madagascar, personagens que andam fazendo sucesso nas telas do cinema, televisão e no 
mercado infantil. De forma interativa e animada, o produto traz no verso das embalagens brincadeiras 
para entreter a criançada, despertando o raciocínio rápido e a capacidade de desenvolvimento lúdico. o lan-
çamento integra a linha dos biscoitos Danix, que é comercializada nas versões tradicionais chocolate, morango, choco-choco, 
leite, rosquinhas com pingos de chocolate e miniwafers de morango e chocolate, formulados com pouca concentração de 
gordura trans na porção. sac: 0800 055 8450 - www.arcor.com.br

achocolataDo em Pó 
a nestlé lança no mercado brasileiro o primeiro achoco-

latado em pó desenvolvido para o público adulto.  alinhado 
ao conceito de saúde, nutrição e bem estar, o achocolatado 
em pó alpino® tem apenas 69 kcal por porção de 20g (duas 
colheres de sopa) e ainda oferece 70% da recomendação diária 
de cálcio quando consumido com leite desnatado. Prático 
e versátil, o produto possui textura homogênea e dissolve 

com facilidade. além disso, 
oferece cremosidade incom-
parável e sabor equilibrado, 
menos doce que os demais 
achocolatados, em linha com 
o paladar do público adulto. 
com o lançamento, a empresa 
complementa o atual portfólio 
de achocolatados, compos-
to por marcas consagradas 
como nescau®, e nesquik®, 
específico para o público 
infantil. sac: 0800 770 2411 
www.nestle.com.br
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saBores refrescantes 
Para o Verão 

activia, marca de iogurtes 
da Danone, diversifica seu 
portfólio e lança dois novos 
sabores para o período mais 
quente do ano: tangerina (re-
gular) e abacaxi com hortelã 
(zero gordura). os lançamentos 
pretendem trazer aos consumi-
dores produtos refrescantes, 
cremosos e saborosos para o 
verão, além de ajudar a man-
ter o intestino no ritmo. as 
novidades atendem às preferên-
cias das próximas estações, sem 
perder a saudabilidade e o valor 
nutricional dos produtos da linha activia, além de conter o 
exclusivo probiótico DanRegularis. o sabor abacaxi com hor-
telã zero possui valor energético reduzido e 0% de gordura. 
as novidades também contam com as embalagens já refor-
muladas do portfólio de activia, que valorizam muito mais a 
diferenciação entre os vários sabores das linhas e ressaltam 
a presença dos ingredientes na embalagem, como as frutas.  
sac: 0800 701 7561 - www.activiadanone.com.br/produtos

farofa em eDição esPecial 
acompanhamento típico 

da cozinha brasileira, a farofa 
pronta da hikari ganhou uma 
edição especial para relem-
brar os velhos tempos. mas a 
novidade não é só a embala-
gem, a farofa também ganhou 
novo aroma e sabor. com 
essa nova versão, é possível 
preparar receitas ou ainda 
saboreá-la junto ao tradi-
cional feijão com arroz ou ainda como acompanhamento no 
churrasco.  feita com farinha de mandioca, a farofa recebe um 
tempero especial com óleo vegetal, sal, especiarias, proteína de 
soja, realçador de sabor e aroma natural de cebola e bacon. 

Pode ser consumida incrementada com ingredientes como 
bacon, linguiça, salsinha, pimentão, cebolinha, temperos, etc. 
sac: 11 4674-6001 - www.hikari.com.br

chokito Branco em 
eDição limitaDa 

a nestlé traz de volta às gôndolas de todo o Brasil o 
chokito branco (32g) em edição limitada. 

Produzido com leite condensado caramelizado, coberto 
com flocos crocan-
tes e chocolate bran-
co nestlé, o chokito 
branco também é 
conhecido em outras 
versões, como em tamanho mini, produto regular que com-
põe a caixa de especialidades nestlé. o chokito faz parte 
da categoria de produtos candybars. sac: 0800 770 2411  
www.nestle.com.br

mingaU em Vários saBores
a yoki alimentos aposta em um 

novo mercado com o lançamento 
da marca yoklon, uma linha de com-
plementos alimentares formada por 
mingaus e farinha láctea. instantâneos, 
fáceis e rápidos de preparar, os ali-
mentos chegam em quatro sabores: 
multicereais, arroz com aveia, milho 
e arroz. ilustrado pela gravura de uma girafa mascote estam-
pada nas embalagens, a novidade é rica em cálcio, ferro, zinco 
e fonte de dez vitaminas. a nova linha traz também a farinha 
láctea yoklon, uma nutritiva opção para todas as idades, pela 
concentração de vitaminas e minerais, além de conter carboi-
dratos. Pode ser acompanhada de frutas, vitaminas, sorvetes 
ou misturada ao leite. sac: (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br 

exPlosão De saBor!
sucesso de vendas, febre entre as crianças e sinônimo de 

diversão com gosto de magia, os chocolates Wonka exceptio-
nals são uma clara alusão a Willy Wonka, eterno personagem 
de “a fantástica fábrica de chocolate”. o produto pertence 
à linha de doces Wonka, conhecida por trazer ao mercado 
guloseimas com sabores que, em tese, só poderiam existir em 
um mundo encantado, assim como no filme. Importado dos 

estados Unidos, as 
barras de chocolates 
podem ser encon-
tradas nas versões 
Waterfall, uma cascata 
de chocolate bran-
co com chocolate ao 
leite; Domed Dark, 
chocolate amargo 

com uma medalha de chocolate ao leite; e scrumdelícia, 
chocolate ao leite com caramelo e amendoim crocante. 
ambos são oferecidos em embalagens cintilantes de 100g, 
que trazem a seguinte mensagem: “incrivelmente feito com 
ingredientes naturais”, um diferencial do produto. Já a marca 
inglesa churchill apresenta lindas “latas cofres” em formato de 
símbolos londrinos, detalhando com imagens em alto relevo a 
torre do relógio, famosa por abrigar o sino Big Ben, o ônibus 
turístico vermelho e a tradicional cabine telefônica londrina.  
sac: (11) 3842-5050 - www.gourmand.com.br 

sUcrilhos na  
Versão sachê 

a kellogg’s®, uma das fabricantes mais conhecidas no 
mundo de cereais matinais, acaba de relançar a versão mini 
(saches) dos sabores já consagrados da marca sucrilhos®. a 
novidade pode ser encontrada em práticas embalagens de 25g 
e 20g cada unidade, nos sabores sucrilhos® original, sucrilhos® 
chocolate e sucrilhos® Power™. Possui apenas 91 calorias e é 
fonte de vitaminas e minerais, garantindo mais energia durante 
todo o dia. sac: 0800 888 5555 - www.kellogg.com

sUflair Branco 

Wafer em formato 
triangUlar 

a richester, marca de biscoitos e massas do nordeste 
brasileiro, da m. Dias Branco, lança o amori 1000, biscoito com 
quatro camadas de wafer crocante coberto 
com chocolate e recheado com muito 
mais chocolate ou coco. seu formato 
triangular reforça o conceito da marca 
de sempre oferecer novas expe- 
riências aos consumidores. os 
novos biscoitos estão dis-
poníveis em embalagem 
unitária de 20g ou dis-
play com 20 unidades. 
sac: 0800 702 5509  
www.richester.com.br

 a nestlé inova na categoria de chocolates e lança o 
único chocolate aerado branco do mercado. em embalagem 
de 130g, a novidade, que une o sabor do chocolate branco 
à leveza do chocolate aerado é mais uma opção de tablete 
familiar, segmento que mais cresce na categoria há dez anos. 
O produto integra a linha Suflair, que já conta com o tablete 
familiar (130g) ao leite e Duo, que combina chocolate ao 
leite e chocolate branco, o bombom Suflair (13g), o table-
te individual (30g), o tablete médio (50g) e a caixa Suflair 
sortidos (159g), com todas as variedades do chocolate.  
sac: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

lámen hot com  
qUatro saBores

apostando no crescimento do mercado de massa instantâ-
nea, a Panco lança a linha de macarrão instantâneo hot lámen, 
que possui quatro sabores e diferentes graus de picância: 
galinha à moda baiana, calabresa, mexicano e quatro queijos 
com gengibre e curry. as embalagens trazem em destaque a 
palavra “hot”, com 
o t no formato de 
uma pimenta esti-
lizada, para melhor 
identificar esta nova 
linha. as tradicionais 
bolinhas azuis, ver-
melhas e amarelas, 
que fazem par-
te da identidade 
visual da marca, 
também foram inseridas nas embalagens, buscando 
facilitar a identificação dos produtos com a marca Panco. 
Pronto em apenas três minutos, o lámen tem na emba-
lagem a indicação do nível de picância para que o consu-
midor possa escolher aquele que mais agradar seu gosto.  
sac: 0800 11 7777 - www.panco.com.br
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qUalitá linha kiDs ágUa são loUrenço  
com noVo VisUal 

a nestlé Waters preparou um novo ró-
tulo para a primeira água engarrafada do país. 
agora, cada detalhe da água são lourenço 
conta um pouco da história do município 
e do Parque das águas, seu principal ponto 
turístico. a combinação de elementos na nova 
embalagem reforça o conceito premium da 
marca, como os finos traços em outro e prata 
diferenciando as variedades natural e gasosa. o 
tradicional leão, que acompanha a são louren-
ço desde os primeiros designs, remete à força 
e pureza das fontes da cidade e as estrelas que 
o circundam fazem menção à nobreza e qua-
lidade da água. as medalhas, no verso, contam 
a história da marca a partir da releitura de 
embalagens anteriores e representam o balne-
ário, também estampado com um desenho de 
sua fachada. em todo o rótulo estão impres-
sas, em cor dourada e alto relevo, as iniciais 
s e l, de são lourenço, com o objetivo de remeter a algo 
vintage e raro, como as poucas fontes de águas naturalmente 
gasosas existentes no mundo e a única existente no Brasil.  
sac: 0800 979 1819 - www.nestle.com.br

refresco qUe 
Vira shake 

a ajinomoto chega com no-
vidades em sua linha de refrescos 
adoçados. miD® Vira shake é 
uma extensão da linha miD®, que 
pode ser preparada com leite e 
virar shake. a edição é limitada e 
disponível nos sabores morango, 
laranja e banana, e graviola. Para 
cada embalagem com 30g de miD® 
Vira shake, basta acrescentar um 
litro de leite integral gelado e a 
bebida está pronta para consumo, 
com uma cremosidade que é o 
grande diferencial do produto. 
miD® Vira shake também pode ser 
preparado com água, resultando 
no refresco que o consumidor 
já está acostumado a saborear. 
adoçado na medida certa, o miD® 
Vira shake é uma opção saborosa 
e saudável, que contém vitamina 
c, polpa de fruta e que ajuda na 
nutrição. sac: 0800 70 49 039  
www.ajinomoto.com.br

azeite cocinero em 
noVos saBores 

a Bunge está trazendo 
com exclusividade para o 
mercado nacional dois no-
vos sabores do azeite extra 
virgem cocinero: marcante 
e suave. o sabor marcante 
é intenso e indicado para 
realçar o sabor de alimentos, 
tornando-os mais saborosos. 
sua combinação de amargo 
e picante é ideal para massas 
e pizzas. Já a variação suave 
apresenta aromas frutados e 
sabor levemente doce. seu 
sabor delicado é indicado no 
preparo de legumes cozidos 
e frescos. o azeite cocinero é apresentado em embalagem 
plástica inquebrável com pequeno bico dosador que permite 
controlar o fluxo do azeite. Fácil de manusear e 100% reci-
clável, a embalagem de cocinero também é produzida com 
uma gramatura menor o que a torna mais leve, sem preju-
dicar a qualidade do produto interno. sac: 0800 727 5544  
www.bunge.com.br

a marca qualitá acaba de lançar a linha qualitá kids 
disponível nos supermercados Pão de açúcar e extra (su-

per e hiper). os primeiros itens 
disponíveis são as bisnaguinhas, 
gelatinas, bebida de morango em 

pó, achocolatado líquido e dois 
sabores de cereais matinais, Ultra 
flakes, e Ultra Ball. as embalagens 
da linha qualitá kids são lúdicas, 
coloridas e exploram o mundo 
imaginário das crianças com figu-
ras de “monstros amigos”, além 
de brincadeiras com dicas de 
alimentação saudável para a 
criançada. a novidade vem am-

pliar o portfólio de qualitá que hoje reúne cerca de 1.300 
itens. sac: 0800 15 2134 - www.qualita.com.br


