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Novos

EnErgético Em lata 
a refrigerantes conven-

ção lança o energético mSX, 
ideal para jovens, esportistas, 
estudantes, profissionais dinâ-
micos e pessoas que precisam 
de uma dose extra de energia 
para enfrentar o dia a dia. a 
bebida, que já era encontrada 
em garrafas PEt, agora ganhou 
uma nova embalagem e está 
sendo oferecida em latas de 
350ml. o energético que pos-
sui em sua formulação taurina 
e cafeína, é enriquecido com 
vitaminas B2, B3, B5, B6, e B12. 
as vitaminas B trazem vários 
benefícios à saúde, como apoiar 
e elevar a taxa de metabolismo, 

melhorar as funções dos sistemas imunológico e nervoso, 
manter o tônus muscular e a pele saudável e promover o 
crescimento e divisão celular, incluindo as células sanguíneas 
vermelhas, prevenindo, assim, a anemia. Juntas, as vitaminas B 
também ajudam a combater os sintomas e causas do estresse, 
depressão e doenças cardiovasculares. Sac: 0800 77 10 008  
www.convencao.ind.br

SucoS maguary Em  
novoS SaBorES

a Empresa Brasilei-
ra de Bebidas e alimen-
tos (EBBa), detentora 
da marca maguary, lança 
dois novos sabores da 
linha pronto para beber: 
maguary néctar morango 
e maguary néctar aba-
caxi. Em edição limita-
da, estão disponíveis em 
embalagens cartonadas 
de 1 litro. os sucos ma-
guary são saudáveis, feitos 
com frutas selecionadas e 
não contêm conservantes. 
a linha maguary néctar 
prontos para beber inclui 
os sabores tangerina, maçã, pêssego, caju, laranja, goiaba, uva, 
maracujá, manga, morango e abacaxi na versão regular. na 
versão light, os sabores tangerina, maçã, uva, laranja, pêssego, 
maracujá, caju, goiaba e manga. além da versão 1 litro, a linha 
também conta com sucos no tamanho 200ml e lata, que 
permitem uma alimentação saudável, mesmo fora de casa.  
Sac: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

iogurtE grEgo light 

Depois de revolucionar o mercado com o lançamento de 
uma ampla linha de iogurte grego no país, a nestlé anuncia mais 
uma inovação na categoria - o nestlé grego light. após o gran-
de sucesso do nestlé grego, a versão mais leve do iogurte con-
tinuará com a mesma cremosidade, consistência firme e textu- 
ra aveludada do original e estará disponível nas prateleiras de 
todo o país em março. com 50% menos gorduras que a versão 
original, em embalagens de 540g, são três diferentes opções de 
sabor em uma única embalagem: o tradicional adoçado, com 
78kcal, morango e maracujá, com 73 kcal cada. os iogurtes 
nestlé grego e nestlé grego light podem ser consumidos 
no café da manhã, como lanche da tarde ou sobremesa, mas 
também são versáteis para utilização no preparo de pratos mais 
elaborados. Este tipo de iogurte nasceu na grécia antes da era 
cristã e até hoje é muito apreciado naquele país para consumo 
puro ou como sobremesa, servido com mel ou xarope de cereja. 
a culinária grega também aderiu à leveza do produto, que atual- 
mente é bastante utilizado no preparo de pratos tradicionais. 
o sabor do iogurte grego logo conquistou consumidores por 
toda a Europa e, mais recentemente, se tornou o preferido dos 
americanos. A Nestlé oferece uma linha diversificada para que 
a tradição do iogurte grego se mantenha também no Brasil.  
Sac: 0800 770 2460 - www.nestle.com.br

chá vErDE com 
cranBErry

a WoW!nutrition inova mais uma vez 
trazendo para o consumidor a exclusiva 
combinação do chá verde com a cranberry, 
fruta que vem se tornando cada vez mais 
popular e procurada no país. a combinação 
do chá verde com a cranberry apresenta-
da pela WoW! é leve, refrescante e tem 
0% de caloria. a bebida é ideal para os 
consumidores que se preocupam com a 
alimentação saudável e não tem muito 
tempo para preparar chá. o produto é rico 
em vitamina c, não possui conservadores, açúcar e caloria.  
Feel good chá verde com cranberry pode ser consumido a 
qualquer hora do dia e em qualquer lugar. a dica é consumir 
o produto gelado, o que deixa o sabor ainda mais refrescante.  
Sac: 0800 701 6966 - www.wow.com.br

ProDutoS Para uma viDa maiS SauDávEl 
a yoki alimentos apre-

senta a linha mais vita de 
produtos naturais e inte-
grais, sem deixar de lado 
a variedade de sabores: 
quinoa em grão 200g, linhaça 
dourada 200g, cevadinha 
em grão 500g, cevada torrada e moída 250g, farinha de soja 
tostada 250g, aveia em flocos 250g e farelo de aveia 250g. Há 
ainda, a linha de bebidas à base de soja mais vita. trata-se de 
alimentos nutritivos, extraídos diretamente dos grãos de soja, 
ricos em cálcio, ferro, zinco vitaminas e ácido fólico, e isentos 
de colesterol e lactose. com alto poder nutritivo, a quinoa em 
grão é rica em ferro, proteínas e fibras, o que dá a sensação 
de estômago cheio e, portanto, auxilia na dieta. além disso, 
combate a anemia e os sintomas de tPm e da menopausa, 
regula o intestino, retarda o envelhecimento, controla os níveis 
de colesterol, glicemia e triglicérides no sangue, entre outros 
benefícios. Pode ser utilizada no preparo de pães, pudins, mas-

sas, mingaus, sopas, sucos, 
biscoitos e panquecas. a 
linhaça dourada é conside-
rada um alimento funcional, 
por ser uma rica fonte dos 
ácidos graxos ômega 3 e 
ômega 6 e de minerais, 

vitaminas e fibras, além de um composto chamado lignana, 
que atua na prevenção do câncer de mama e dos sintomas da 
menopausa. outros benefícios: regularização intestinal, con-
trole dos índices de colesterol e glicose sanguínea, prevenção 
do câncer de cólon e de doenças cardiovasculares. Diminui 
ainda a retenção de líquidos e atua no sistema imunológico. 
Pode ser usada no preparo de bolos, tortas e sopas ou ser 
acrescentada em frutas, iogurtes, vitaminas, etc. nutritiva, fonte 
de proteínas e rica em fibras, a cevadinha em grão é indicada 
para preparar saladas, sopas e até para substituir o arroz. Já a 
cevada torrada e moída é uma ótima sugestão para consumo 
no café da manhã e em diversas refeições do dia, como em 

mingaus, bolos, tortas, biscoitos e bebidas. Já 
a farinha de soja tostada é obtida por meio da 
moagem do grão da soja. rica em proteínas 
e ferro, contém fibras que ajudam no bom 
funcionamento do intestino. Pode ser utilizada 
no preparo de pães, bolos, tortas, biscoitos e 
salgados, no lugar de um terço da farinha de 
trigo. Fica ótima também em coberturas de 
saladas de frutas e sorvetes. outro ingredien-
te indispensável na dieta é a aveia em flocos. 
nutritiva e funcional, é rica em proteínas, 
aminoácidos, cálcio, ferro e substâncias antioxi- 
dantes, que diminuem o risco de algumas do-
enças. também ajuda a diminuir o colesterol 
e estimula o funcionamento do intestino. é 
um excelente ingrediente para utilizar em 
sopas, mingaus, iogurtes, frutas, sucos e vita-
minas. além disso, o produto é 100% natural.  
Sac: 55 11 2188-8444 - www.yoki.com.br
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lEitE uht zEro lactoSE
a Piracanjuba renovou seu mix de 

produtos e lança no mercado o leite uht 
semidesnatado 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 lactose: 
esse quadro pode se iniciar após os primei-
ros 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

o BEnEFício Do aDoçantE 
aliaDo ao SaBor DocE 

zero-cal chega ao mercado 
na versão com sucralose. ideal 
para quem deseja compensar 
as calorias ingeridas durante o 
dia, a nova linha conta com o 
sabor agradável da sucralose, um 
ingrediente natural, sendo uma 
ótima opção para quem busca 
uma dieta mais equilibrada. a 
substância, derivada da cana de 
açúcar, une o sabor doce como 
o do açúcar aos benefícios do 

adoçante, o que a torna ideal para ser con-
sumida a qualquer hora.  as embalagens da 
nova linha apresentam-se nos formatos pó 
(50 envelopes) e líquido (100ml) e possuem 
rótulo moderno, em tons de azul e sugestões 
de consumo na parte frontal. a tradicional 
tampa vermelha, do zero-cal Sacarina, 
contará com a nova cor azulada na linha 
Sucralose. além da linha Sucralose, zero-cal 
também possui as versões 100ml e 200ml à 
base de sacarina e as versões em pó sachê 
800mg e líquida 100ml, à base de aspartame.  
Sac: 0800 01 11145 - www.zerocal.com.br

SucoS grEEn tEa  
SaBor limão  

a Jandaia lança os sucos green tea 
(chá verde) sabor limão. o chá verde é 
considerado um aliado da saúde por ser 
rico em flavonóides, substâncias antioxi- 

dantes que ajudam a 
neutralizar os radicais 
livres, responsáveis pelo 
envelhecimento celu-
lar precoce. a linha de 
produtos da Jandaia in-
clui ainda sucos prontos 
para beber, tipo néctar, 
disponíveis em caixinhas 
de 200ml ou de um li-

tro, nos sabores abacaxi, 
acerola, caju, goiaba, manga, maracujá e polli frutti; sucos con-
centrados, integrais, em seis sabores para serem misturados 
à água, disponíveis em garrafas de 500ml nos sabores abacaxi, 
acerola, caju, goiaba, manga e maracujá; e sucos com ômega 3, 
a mais recente inovação da marca, disponível em embalagens 
tetra Pak de um litro nos sabores de laranja, uva e pêssego. 
Sac: 0800 275 5444 - www.sucosjandaia.com.br

caPPuccino  
magro gourmEt  

a lightsweet, atuante no segmento 
de alimentos light, diet e zero açúcar, 
apresenta o cappuccino magro gour-
met. requintado, sem adição de açúcares 
e com baixa caloria, o produto garante 
ao consumidor um sabor encorpado e 
uma consistência cremosa ao degustá-lo. 
além disso, é o único produto do gênero 
a oferecer  fonte de cálcio, que auxilia na 
calcificação dos ossos e no processo de 

cicatrização, no caso de portadores de diabetes. Disponível 
em embalagens de 140g, o cappuccino magro gourmet foi 
desenvolvido para atender as necessidades de consumidores 
exigentes. Dessa forma, pode ser preparado com a adição de 
água ou leite, o que garantirá a preservação do sabor do café, 
sem deixar de lado uma alimentação saudável e de qualidade.  
Sac: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

BarraS DE cErEaiS na 
vErSão light 

a Pepsico, fabricante das marcas Kero 
coco®, Eqlibri® e h2oh!®, entre outras, lança 
mais uma novidade de Quaker®, em sua mar-
ca líder no segmento de aveia: as tradicionais 
barrinhas de cereais na versão light. São dois 
novos sabores com 15% de frutas em sua 
composição, abacaxi com hortelã e maracujá 
com manga. a marca apresenta ainda a versão 
light da linha 7 grãos, que possui 25% menos 
gordura. o produto está disponível nos sabo-
res morango com iogurte, pêssego e laranja 
com acerola. as barrinhas são uma saborosa 
opção para a alimentação entre as refeições 
de maneira saudável, combinando a nutrição 
da aveia com a riqueza dos grãos integrais. 
o produto traz a conveniência no consumo 
da aveia, um cereal rico em diversos nutrientes cujo consumo 
diário pode, comprovadamente, trazer diversos benefícios à 
saúde. a marca possui em seu portfólio Quaker® mix 7 grãos, 
Quaker® granola 7 grãos, linha Quaker® de Bolso (cookies de 
aveia, mini cookies e barras de cereais), além das tradicionais 
aveias em flocos. SAC: 0800 726 0066 - www.pepsico.com.br

BEBiDa à BaSE DE água DE 
coco

cocofruit é uma bebida sau-
dável à base de água de coco, que 
uniu os minerais 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 
tendência no consumo alimentar, 
que é oferecer produtos com 
propriedades nutricionais e fun-
cionais. cocofruit é uma bebida 
equilibrada, com composição 
natural como diferencial e sem 
ingredientes artificiais. Sua fór-
mula 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 embalagens tetra Pak 
de 1 litro e de 330ml. Sac: (11) 2478-7491 - www.cocofruit.com

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

miX cErEaiS & FrutaS  

a vigor, que está no mercado há mais de 90 anos, acaba de 
apresentar um novo posicionamento repleto de novidades. o 
momento que escolheu para retornar à mídia com bastante 
força e com identidade visual renovada traz a linha iogurte 
mix vigor cereais & Frutas entre um dos seus lançamentos 
de destaque. voltada especialmente para atender ao público 
adulto, que busca por uma alimentação saudável, saborosa e 
de qualidade, a linha iogurte mix cereais & Frutas oferece 
essa proposta diferenciada. o iogurte desnatado com frutas e 
cereais é a novidade ideal para quem preza por uma alimen-
tação focada na saúde e bem estar. os produtos podem ser 
encontrados nos sabores iogurte desnatado com granola e 
uva passa (165g), iogurte desnatado com granola, castanha e 
linhaça (165g), e iogurte desnatado com granola, maçã e canela 
(165g). Sac: 0800-7246433 - www.vigor.com.br
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