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Novos Danone lança  
linha De leite Uht

Cereal all Bran®  

Com mais saBor e em 
nova emBalagem

my mix Cereais lança 
DUas Bases De  
granola sem glúten

a my mix 
Cereais lança  
duas novas 
bases sem glú-
ten: granola com amaranto 
e granola com quinoa. a proposta da my mix é 
de personalização de cereais, colocando a dispo-
sição dos clientes mais de 50 itens, entre frutas desidratadas e 
secas, castanhas e sementes. há também a opção de comprar 
apenas a base, o mix de cereais. a granola com amaranto, sem 
glúten, contém flocos de arroz, açúcar mascavo, semente de 
linhaça, uva passa preta, gergelim, amaranto em grãos, mel, 
banana passa, castanha do Pará, damasco e canela. Já a granola 
com quinoa, sem glúten, é composta por flocos de arroz, açúcar 
mascavo, uva passa preta, semente de linhaça, quinoa em grãos, 
gergelim, melado, banana passa, coco ralado, castanha do Pará, 
mel e damasco. o fabricante alerta que ambos os produtos 
podem conter traços de glúten. www.mymixcereais.com.br

a linha all Bran® está sendo relançada e chega às prate-
leiras de todo país em nova embalagem e com uma fórmula 
ainda mais saborosa e nutritiva. Disponíveis em dois sabores, 
all Bran® original e all Bran® Flakes uvas-passas, os cereais 
são fontes de fibras, vitaminas e minerais. A nova linha All 
Bran® chega com a missão de estimular o maior consumo 
de fibras e, consequentemente, proporcionar um cardápio 
mais equilibrado na mesa do consumidor. o all Bran® é 
feito do farelo de trigo, onde há uma maior concentração 
de fibras, por isso, uma porção de 40g de All Bran® original, 
por exemplo, oferece 11g de fibras, o que representa 44% 
da quantidade recomendada para o consumo diário, além de 
ser fonte de vitaminas, ácido fólico e minerais. Já o all Bran® 
Flakes uvas-passas é feito com os flocos de trigo integrais e 
possui 4,3g de fibras por porção de 40g, o que corresponde 
a 17% da quantidade diária de fibras recomendada. Com 
a assinatura “sinta-se mais leve todos os dias”, a empresa 
pretende conquistar um número maior de adeptos do 
cereal, não só pelo sabor e pelos benefícios das fibras no 
cotidiano, como também pelas embalagens mais atraentes.  
saC: 0800 8885 55555 - www.kelloggs.com.br

iogUrte grego

a vigor lança no Brasil o iogurte vigor grego e inaugura 
uma nova categoria no país. reconhecido como o melhor  
iogurte do mundo, vigor grego chega com sua consistência ul-
tra cremosa e já plenamente reconhecida nos estados Unidos 
e europa. Disponível nos sabores tradicional e baunilha, em 
embalagens de 100g, vigor grego é ideal para ser consumido 
em diversos momentos do dia, inclusive como sobremesa, 
pois alia a saudabilidade de um iogurte à indulgência de uma 
sobremesa, com sabor intenso e capaz de preencher o paladar. 
os ingredientes de alta qualidade aliados à expertise da vigor 
na fabricação de produtos lácteos fazem do novo iogurte 
um produto altamente diferenciado. vigor grego possui alto 
valor nutricional, com muito mais proteínas que um iogurte 
convencional. mais sabor, mais saudável e muito mais cremoso.  
SAC: 0800 724 6433 - www.vigor.com.br

a Danone Brasil amplia o portfólio com entrada no segmento 
de leites Uht, por meio da marca-mãe Danone. nas versões 
integral e semidesnatado, o leite Uht Danone é fonte de ferro, 
zinco e vitaminas D e e.  além de ser fonte natural de cálcio, 
mineral que auxilia na manutenção da saúde dos ossos, também 
é fonte de outros minerais que desempenham importantes pa-
péis no organismo, como a vitamina D, que auxilia na absorção 
do cálcio, além de zinco, ferro e vitamina e. o leite Uht está 
disponível no formato convencional de um litro, em embalagens 
square da tetra Pak, com tampa abre-fecha. além de facilitar o 
manuseio e conferir mais praticidade para abri-la, o sistema de 
abertura protege o leite na geladeira, depois de aberto. as em-
balagens cartonadas assépticas da Tetra Pak são 100% recicláveis 
e formadas por 75% de matéria-prima renovável. As tampas do 
novo leite Uht Danone também têm seu diferencial sustentável, 
já que são produzidas com “plástico verde”, material proveniente 
de derivados da cana-de-açúcar, matéria-prima 100% renovável. 
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

nesCaFé CaPPUCCino 
light Com BeneFíCios 
nUtriCionais

a marca nescafé traz ao mer-
cado o nescafé Cappuccino light, 
uma saborosa combinação de café, 
chocolate e leite. o produto chega 
ao mercado com benefícios nutri-
cionais diferenciados para sua cate-
goria.  a novidade possui baixo teor 
de sódio, é rico em cálcio, light em 
gorduras e não contém colesterol. 
Disponível em embalagem lata com 
140g e formato diferenciado (curvilíneo), o novo Nescafé 
Cappuccino light oferece uma opção para ajudar na ingestão 
deste nutriente dentro de uma dieta balanceada e saudável. 
SAC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

sUCo De soJa 

sufresh soyos alia o melhor da soja ao melhor da fruta. 
o consumidor tem à disposição nove sabores frutais: abacaxi 
e limão, laranja e cenoura, maçã, mamão e acerola, manga e 
coco, maracujá, morango, pêssego e uva. toda a linha é rica em 
vitamina C, 0% lactose, 0% colesterol e não possui conser-
vantes; um copo de Sufresh Soyos possui apenas 65kcal em 
média. além da embalagem de 1 litro, sufresh soyos também 
está disponível em embalagens de 200ml com personagens 
da turma da mônica, ideais para consumo em qualquer lugar 
e para tornar o lanche das crianças um hábito saudável, nu-
tritivo e divertido. a soja é cada vez mais conhecida pelos 
seus benefícios. Uma ótima alternativa para quem quer ficar 
saudável e com o corpo em forma é incluir no cardápio o suco 
de soja. A soja contém isoflavona, indicada para tratamentos 
de menopausa. além disso, possui atividades anticancerígenas e 
antioxidantes, e pode ser usada no tratamento de osteoporose 
e redução do colesterol. rica em vitamina e, que combate o 
envelhecimento, saponina que previne esclerose das artérias, 
lecitina que ativa as células do cérebro, fibras que ajudam no 
funcionamento do intestino e o cálcio que fortalece os ossos, 
esse grão é sem dúvidas um dos alimentos mais benéficos para 
sua saúde. SAC: 0800 772 6566 - www.sufresh.com.br
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linha ninho® FrUti 
Com nova FórmUla, 
emBalagem e saBor

a nestlé reformulou a linha ninho® 
Fruti e apresenta novo sabor, embalagem e 
formulação dos produtos. além da versão 
morango com banana, agora a linha conta 
com o sabor mamão com banana como 
forma de oferecer mais uma opção saborosa 
e nutritiva. Produzida com frutas naturais e 
sem conservantes, a bebida é fortificada com 
ferro e vitaminas a, C e D e agora conta com 
nova fórmula, que garante mais consistência 
às bebidas. além disso, a linha ganhou novas 
embalagens: são três versões desenvolvidas 
para deixar o layout ainda mais lúdico e 
divertido. a nova aparência proporciona 
mais destaque à marca ninho®, que aparece 
verticalmente, ocupando boa parte do layout 
frontal e traz no verso o clássico ‘solzinho’ -  
ícone da marca - em momentos de lazer.  
SAC: 0800 770 2459 - www.nestle.com.br

leite Uht zero laCtose
a Piracanjuba renovou seu mix de pro-

dutos e lança no mercado o leite Uht se-
midesnatado zero lactose. a lactose é um 
açúcar encontrado no leite. sua digestão 
ocorre a partir da ação da enzima lactase, 
que é responsável pela “quebra” da lactose, 
garantindo sua digestão. existem pessoas 
que podem ter uma perda progressiva da 
capacidade de digestão adequada da lacto- 
se: esse quadro pode se iniciar após os 
primeiros anos de vida e pode aumentar 
ao longo do tempo. entretanto, é mais 
observado em adultos. essa incapacidade é 
decorrente da progressiva diminuição da produção de lactase, 
podendo chegar a total impossibilidade de produzi-la, o que 
dificulta a digestão da lactose, resultando em desconfortos 
gástricos, como gases, dores abdominais, inchaço e diarréia. a 
prevenção dos sintomas pode ocorrer de duas maneiras: ou 
suspender o consumo de leite e alimentos com lactose; ou 
fazer uso de medicamentos que agem de forma semelhante 
à enzima lactase, sempre antes do consumo desses alimentos.  
Com o leite Uht semidesnatado zero lactose nenhuma dessas 
duas medidas é necessária. Como o leite não tem lactose, não 
gera nenhum tipo de reação no organismo dos intolerantes 
a esse açúcar. assim, eles podem incluir o leite na rotina 
alimentar e, inclusive, utilizá-lo no preparo de bolos, doces, 
cremes, molhos e outras receitas que, geralmente, precisam 
evitar. o lançamento do leite Uht zero lactose faz parte da 
estratégia da empresa em priorizar produtos nutritivos e 
saudáveis que valorizam a marca, tornando-a cada vez mais 
especializada em atender os diversos nichos de mercado.  
saC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

arroz integral Com 
grãos e CenoUra 

a mars apresenta mais um 
lançamento saboroso, saudável 
e prático: ráris® 7 grãos & 
Cenoura. Com sabor delicioso, 
ráris® 7 grãos & Cenoura 
vem com pedaços desidratados 
de cenoura que, após o cozi-
mento, ficam iguais à cenoura 
picadinha em casa. é muito fácil 
de preparar: igualzinho ao ar-
roz comum e fica pronto em 
30 minutos. É uma opção de 
acompanhamento diário mais 
saudável e que também pode ser utilizado em receitas es-
peciais de risotos e saladas, como as saborosas sugestões 
que estampam as embalagens. elaborado com ingredientes 
selecionados para compor uma refeição nutritiva e com mais 
vitaminas, o produto é fonte de fibras, proporcionando mais 
saúde, bem estar e auxiliando no bom funcionamento do in-
testino. também contém fósforo, manganês e o antioxidante 
betacaroteno, que combate os radicais livres que aceleram o 
envelhecimento. além das receitas, as embalagens de ráris® 7 
grãos & Cenoura incluem ícones que destacam a quantidade 
de calorias (valor energético) por porção e quatro outros 
importantes nutrientes (gorduras totais, gorduras saturadas, 
sódio e açúcares) por porção versus a quantidade diária re-
comendada. SAC: 0800 702 0090 - www.raris.com.br

Chia em grãos
Fonte de vários nutrientes 

fundamentais para o organismo, a 
Chia, semente de origem mexicana, 
rica em ômega 3, antioxidantes, fi-
bras, cálcio, ferro, fósforo e magné- 
sio, oferece inúmeros benefícios à 
saúde, ao bom humor e à beleza. 
tendo em vista a importância e 
a versatilidade deste alimento 
funcional, a schraiber lança a 
chia em grãos. De acordo com 
estudos, o suplemento alimentar, 
aliado a dieta e atividades físicas, auxilia no processo de 
emagrecimento, graças à sua grande quantidade de fibras 
solúveis e insolúveis. a chia ajuda a promover a sensação de 
saciedade, no funcionamento intestinal, além de desintoxicar. 
a semente de chia também é um bom alimento para celíacos, 
pois não contém glúten, contribui para o controle do nível 
glicêmico no sangue, e beneficia pessoas que têm intolerância 
à lactose, por ser uma excelente fonte de cálcio. Pelas suas 
propriedades antioxidantes, a chia ajuda ainda no combate 
aos radicais livres, moléculas que participam do processo 
de envelhecimento. Por conter ômega 3, ela proporciona 
ação protetora para o cérebro e coração. Fácil de consumir, 
a chia não precisa ser triturada ou moída. os grãos podem 
ser adicionados a outros cereais, ao iogurte, salada, refeições 
ou a uma bebida de preferência, como sucos ou leite de soja.  
SAC: 0800 12 4522 - www.schraiber.com.br 

iogUrte Com FrUtas

BeBiDa à Base De  
ágUa De CoCo

Cocofruit é uma bebida saudável à 
base de água de coco, que uniu os mi-
nerais da água de coco às vitaminas das 
frutas, obtendo uma fórmula saborosa, 
saudável e de baixa caloria. a fórmula do 
Cocofruit visa atender uma nova tendên-
cia no consumo alimentar, que é oferecer 
produtos com propriedades nutricionais 
e funcionais. Cocofruit é uma bebida 
equilibrada, com composição natural 
como diferencial e sem ingredientes 
artificiais. Sua fórmula preserva o aroma 
do coco e das frutas usadas. a bebida 
têm funções de hidratação e equilíbrio, 
sendo ótimo repositor de eletrólitos, 
isotônico natural e de baixa caloria. 
Disponível nos sabores abacaxi, limão 
e tangerina e comercializada em emba-
lagens Tetra Pak de 1 litro e de 330ml.  
SAC: (11) 2478-7491 - www.cocofruit.com

linea sUCralose em nova 
emBalagem

óleo De algoDão
a Crista lança o óleo de algodão 

em balde de 14,5 kg. O óleo de algodão 
Crista possui alta estabilidade, melhor 
rendimento e dispõe de maior resistên-
cia à oxidação, o que permite ser utiliza-
do por mais vezes com boa qualidade e 
mantendo as características sensoriais. 
é rico em vitamina e, tem fonte equili-
brada de ômega 3 e 6,  além de ser livre 
de gorduras trans. esses benefícios são 
mantidos mesmo após o aquecimento 
do óleo durante o processo de fritura, o que não ocorre com 
os outros óleos vegetais. Devido a essas vantagens o óleo de 
algodão tem ganhado espaço como uma das melhores opções 
na preparação de alimentos. o portfólio de produtos da Cris-
ta é composto de matérias-primas como óleos, gorduras e 
margarina vegetal, além de óleos de soja girassol, milho, canola, 
azeite virgem e óleo composto em embalagens para o varejo.  
SAC: (11) 3311-1940 - www.cristamargarina.com.br

referência nacional na produção de alimentos lácteos, a 
tirol apresenta a sua nova linha de iogurtes Kon Frutas, que 
traz o aporte de saborosos pedaços de frutas de verdade em 
sua composição. Com visual moderno e opções nos sabores 
morango, pêssego e abacaxi, os iogurtes Kon Frutas aliam os 
benefícios do iogurte, como o significativo aporte do cálcio, 
com as muitas vitaminas presentes nas frutas em pedaços. as-
sim, cada porção de 160g do iogurte proporciona uma opção 
saudável e prática de alimentação para diversos momentos 
do dia. SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

a linea sucralose, marca especializada no desenvolvimento 
de alimentos saudáveis sem adição de açúcar ou gordura e 
com baixo teor de sódio, apresenta a reformulação das em-
balagens de toda sua linha de produtos. Com um visual mais 
limpo e leve, as novas embalagens foram reformuladas para 
retratar o conceito da marca que adota a assinatura “viver 
bem tem sabor”.  além de mais modernas, trazem informações 
relevantes para o consumidor, como esclarecimentos sobre a 
sucralose e dicas de saúde, até uma inovação para categoria: 
um Qr code que direciona para diferentes áreas do site da 
empresa. Até o final deste ano, as 20 diferentes opções dividi-
das entre as categorias de adoçantes, barras de cereais, geléias, 
refrescos, gelatina, pudins, shakes substitutos de refeição, e o 
sal com redução de sódio, oferecidos pela marca, já poderão 
ser adquiridos com as novas embalagens. além desses, a linea 
também acaba de colocar no mercado o adoçante em pó 
com 100 envelopes, complementando esta linha de produto.  
SAC: 0800 722 7546 - www.lineasucralose.com.br
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