
Mensagem da Diretoria
“O prêmio BIS representa a manifestação do carinho e 

do reconhecimento dos parceiros com os quais trabalhamos 
há mais de 20 anos. O impacto das intervenções na Saúde 
Pública que os produtos Albion possibilitam estender-se-á pe-
las próximas gerações. Essa, sem dúvida, é a nossa maior 
conquista, simbolizada nesse prêmio que a nós foi destinado.

Agradecemos a todos os nossos parceiros, clientes e 
amigos, com a certeza de que poderemos entregar sempre 
o melhor produto, os melhores serviços e, dessa forma, 
melhorar, a cada dia, a vida das pessoas”.

Dr. José Name 
Diretor da Kilyos Minerals & Nutrition

Troféu ouro no prêmio BIS 
Marca no1 na preferência de minerais 
aminoácidos quelatos

Os Produtos
O principal diferencial 

dos minerais aminoácidos 
quelatos Albion consiste na 
ligação do mineral com duas 
moléculas de glicina, as quais 
formam uma espécie de ‘ca-
mada protetora’, impedindo 
que substâncias normalmente 
encontradas nos alimentos, como gorduras e fibras, interajam 
com o mineral e reduzam sua absorção.

Além disso, essa ligação especial confere aos minerais 
quelatos Albion biodisponibilidade (fração do mineral ingeri-
da, absorvida e transportada para o local de ação no organis-
mo, no caso, o jejuno) muito superior à de outros compostos 
e, ainda, permite que apresentem outras propriedades, como 
não alteração das características sensoriais - sabor, odor, con-
sistência e cor - dos alimentos.

A Albion é a única empresa, no mundo, que comprova a 
quelação de seus minerais, por meio do método patenteado 
TRAACS® (The Real Amino Acid Chelate System). Por isso, se 
não é um quelato Albion, como se pode ter certeza de que é 
realmente um quelato?

Todas essas características tornam os minerais aminoáci-
dos quelatos Albion as melhores alternativas tanto para forti-
ficação de alimentos, como leite e derivados, biscoitos, pães, 
cereais, sucos, bebidas para esportistas, quanto para suple-
mentação nutricional.

A Empresa
Representada pela Kilyos no Brasil, a Albion é a empresa 
líder em inovação em nutrição mineral humana.

Desde sua criação, em 1956, a Albion sintetiza formas mi-
nerais altamente biodisponíveis. O profundo conhecimento de 
tais minerais, adquirido ao longo de todos estes anos de estu-
do, coloca a Albion na liderança no desenvolvimento desses 
produtos e suas aplicações.

Localizada em Utah, USA, a Albion possui uma rede de 
distribuição que alcança cerca de 100 países. Seus compostos 
minerais orgânicos - como os minerais aminoácidos quelatos, 
sais minerais especializados e complexos minerais - podem ser 
encontrados em uma variedade de produtos que nutrem e ele-
vam a qualidade de vida.

Desenvolvidos com fundamento em dados científicos sóli-
dos e garantidos por mais de 130 patentes, os minerais Albion 
são seguros e comprovadamente eficazes.

• Minerais, Minerais quelatos 

e Suplementos minerais
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