Minerais, Minerais Quelatos e
Suplementos Minerais

Reconhecimento do Mercado
É com grande honra que nós, da
Kilyos, recebemos o Prêmio BIS 2017,
a maior demonstração de reconhecimento do trabalho que exercemos.
Agradecemos a todos os nossos parceiros e clientes, que representam nossa
marca no dia a dia, pelo apoio e confiança contínua ao longo destes anos
de trabalho conjunto. É essa parceria
que nos motiva a fazer nosso trabalho
cada vez com mais excelência, entregando o melhor produto e o melhor
serviço, pensando sempre em melhorar
a qualidade de vida das pessoas.

A Empresa
A Kilyos Nutrition é a representante exclusiva da Balchem Corporation, Albion Minerals e NattoPharma
no Brasil. Desde 2013, oferecemos
consultoria estratégica para ajudar
a compreender de que forma nosso
portfólio pode agregar valor aos produtos e, assim, entregar soluções seguras e eficazes para as pessoas que
delas necessitam.
Temos como missão melhorar
a qualidade de vida das pessoas por
meio de serviços e produtos inovadores, alinhados às demandas atuais e futuras de nossos clientes, respeitando
os princípios de ética e responsabilidade social.
Representada pela Kilyos no Brasil,
a Albion é a empresa líder em inovação
em nutrição mineral humana. Desde
1956, sintetiza formas minerais altamente biodisponíveis. Desenvolvidos
com fundamento em dados científicos
sólidos e garantidos por mais de 130
patentes, os minerais quelatos Albion
são seguros e comprovadamente efi-
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cazes. Em fevereiro de 2016, a Albion
passou a fazer parte da Balchem Corporation, a qual compreende quatro
segmentos de negócios: Nutrição
Humana e Animal; Sensory Effects; Produtos Especiais e Produtos Industriais.
A Balchem Corporation foi fundada em 1967 e possui sua sede corporativa localizada em New Hampton-Nova
York. Dedica-se ao desenvolvimento,
fabricação e comercialização de ingredientes e produtos de desempenho especial para os mercados de alimentos,
nutrição, farmacêutica, esterilização
médica e industrial.
Fornece soluções de última geração e os melhores produtos de qualidade para uma variedade de indústrias
em todo o mundo.
Como líderes mundiais e inovadores em nutrição, os recursos combinados de ambas as organizações ajudam
a impulsionar o crescimento do mercado global e oferecer aos clientes um
portfólio expandido de produtos.

Portfólio de Produtos
Minerais Quelatos Albion: Tem
como principal diferencial sua maior
absorção em comparação aos sais
comuns, e isso ocorre devido ao processo de ligação entre o mineral e duas
moléculas de glicina, as quais formam
uma espécie de “camada protetora”,
impedindo que substâncias normalmente
encontradas nos alimentos,
como
gorduras e fibras,
interajam com
o mineral e reduzam sua absorção. Além disso,
são os únicos
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com comprovação de quelação por
meio do método patenteado TRAACS®
(The Real Amino Acid Chelate System).
Os minerais quelatos Albion são seguros e comprovadamente eficazes, unindo tecnologia e efetividade nutricional.
Encapsulados Balchem: A encapsulação separa e protege o ingrediente do
ambiente, garantindo a liberação no
momento desejado; cria um certo controle sob o ingrediente, resultando em
um produto final melhorado. Apresentamos duas linhas de encapsulados, a
linha VitaShure®, por exemplo, é uma
extensa linha de vitaminas, minerais,
aminoácidos e substâncias bioativas;
já a linha VitaCholine® é composta por
produtos de sais de colina, ambas especificamente desenvolvidas para suplementação e fortificação.
Food Performance: Este ano a
Kilyos ampliou seu portfólio, adicionando produtos da linha da Balchem
exclusivos para Food Performance.
Essa linha é constituída por novos
sistemas de microencapsulação, que
criam atributos sensoriais aprimorados e agregam benefícios nutricionais
aos produtos finais. Trabalhamos com
linhas desenvolvidas especificamente para cada área de atuação, sendo
elas: panificação, com o BakeShure®;
cárneos, com o MeatShure®; confectionery, com o ConfecShure®; e produtos industrializados no geral, com
o Inclusions.

Minerais Quelatos Albion
Resultado de anos de estudo e desenvolvimento contínuo
Há 57 anos, a Albion lidera o fornecimento global de minerais quelatos. Esta
liderança é o resultado de décadas de pesquisa, obtenção de 130 patentes e 70
estudos clínicos. Durante todo este tempo, a Albion aprendeu como fazer minerais
quelatos de alta absorção e mais amigáveis ao organismo. E, mais do que isso,
converteu este conjunto extenso de conhecimentos em um processo mais efetivo
e muito mais seguro, dividido em seis etapas.

Entenda por que os produtos Albion são mais eficientes:

Seleção de
ligantes
orgânicos de
qualidade
Validação
da estrutura
usando FT-IR
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Seleção de
matérias primas
de alta
qualidade

Tecnologia
patenteada
de ligação e
quelação
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Processos
de manufatura
comprovados
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Pesquisas e
desenvolvimentos
contínuos
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Se você está procurando por minerais de
qualidade comprovada e compatíveis com
o processamento de alimentos, procure
pelos minerais Albion.

No Brasil, a Kilyos Nutrition é representante exclusiva da Balchem
Corporation e oferece consultoria estratégica para ajudá-lo a compreender de
que forma os minerais quelatos Albion podem agregar valor ao seu produto.

(11) 2925-6035
kilyos@kilyos.com.br
Site: www.kilyos.com.br

