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Prozyn - Bio solutions for life

A Prozyn é uma empresa moderna 
que atua há 25 anos desenvolvendo a 
tecnologia de enzimas. Com uma traje-
tória marcada por importantes inovações, 
tornou-se referência no mercado de 
bioingredientes.

Comprometida com a sustentabili-
dade e a alta qualidade de seus produtos 
e serviços, investe constantemente em 
inovação, tecnologia e melhoria da quali-
dade de vida, com a aplicação de enzimas, 
proteínas, conservantes biológicos, anti-
microbianos naturais, antiespumantes, an-
tioxidantes, estabilizantes, emulsifi cantes 
naturais, vitaminas e minerais.

Com profundo conhecimento em 
biosoluções, consegue inovar na aplicação 
de seus produtos em diferentes merca-
dos como: alimentos e bebidas, sucro-
energético, nutrição animal, farmacêutica 
e outras indústrias.

Além da alta qualidade dos produtos, 
os clientes Prozyn contam com a pre sença 
de consultores, especialistas em suas áreas 
de atuação, que percebem oportunidades 
e sugerem inovações sob medida para 
que cada cliente obtenha sucesso em um 
mercado altamente competitivo.

Expertise, know-how técnico, dedi-
cação e comprometimento com a sus-
tentabilidade, são fatores que fazem da 
Prozyn uma empresa que agrega valor 
aos produtos de seus clientes.

Tel: 55 (11) 3732-0000
www.prozyn.com


