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Reconhecimento do Mercado
Mais uma vez estamos muito felizes 

com o reconhecimento do mercado 
pelo nosso trabalho!

A conquista de melhor fornecedor 
nos dá mais motivação para continuar 
trabalhando com dedicação, com-
prometimento e amor na entrega 
de nossos produtos e serviços. Não 
mediremos esforços para superar as 
expectativas continuamente e seguir 
na liderança.

Agradecemos a confiança de nos-
sos clientes e parceiros, que juntos, 
fazem da Nexira esse time vencedor!

A Empresa
Fundada em 1895, a Nexira é um 

dos líderes globais no fornecimento 
de ingredientes naturais e extratos 
botânicos para alimentos, nutrição 
e suplementos dietéticos. A empresa 
construiu sua imagem como líder mun-
dial em goma acácia e, ao longo dos 
anos, estendeu seu conhecimento para 
abranger um diverso portfólio de ingre-
dientes derivados de fontes naturais.

Composto por três divisões com-
plementares - Alimentos, Saúde e 
Tecnologia - a Nexira oferece conheci-
mento global desde a busca da ma-
téria-prima e tecnologias próprias 
de processamento até o suporte nas 
formulações.

Com mais de 120 anos de experiên-
cia, o sucesso da Nexira está construí-
do tanto no intenso compromisso com 
valores sustentáveis quanto em fortes 
laços com fornecedores e clientes. 
Com produtos inovadores e garantia de 
fornecimento global, nós operamos nos 

cinco continentes, com 10 filiais, 8 uni-
dades fabris e uma extensa cadeia de 
parceiros em mais de 80 países.

Portfólio de Produtos
A Nexira possui uma vasta gama 

de ingredientes naturais, como o 
Fibregum™, uma fibra dietética solú-
vel totalmente natural, que contém 
90% de fibras solúveis, possui efeito 
prebiótico e alta tolerância digestiva.

Líder global, a empresa oferece 
especialidades de hidrocolóides prove-
nientes da goma acácia, reconhecidos 
pelas suas propriedades tecnológicas e 
funcionais:
• Emulsificantes & Estabilizantes: 

Instantgum™ - Eficacia™.
• Agentes de drageamento: Instant-

gum™ - Coatingum™.
• Texturizantes: Instantgum™.

•  Agentes encapsulan-
tes: Instantgum™ - 
Encapcia™.
• F i b r a s 
dietéticas: Fibre-
gum™ - Flora-

cia™- Equacia™.

São ingredientes GMO free, com 
certificação orgânica e suporte cien-
tífico, perfeitamente apropriados para 
formulação de produtos “clean label”.  

O portfólio da Nexira também in-
clui ativos botânicos, com benefícios 
reconhecidos à saúde, destaque para 
alguns deles.

Exocyan™: 
linha de 
c r anbe r r y 
padroniza-
da em pro-
antocianidi-
nas (PACs), 
c o n h e c i d o s 
pelos seus benefí-
cios na saúde urinária e bucal.
• Simag™, fonte natural de magnésio 

proveniente da água do mar.
• Prothy™, fonte de proteína vege-

tal hidrolisada, próprio para dietas 
hipoalergênicas e veganas.

Com a nova planta de extração 
botânica na Europa, a Nexira en-
riqueceu o seu portfólio com extra-
tos botânicos de alta qualidade, que 
incluem canela, hibiscus, extratos de 
uva, entre outros.
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Fibregum™ é uma linha de produtos totalmente natural, GMO free, com no mínimo 90% de fi bras dietéticas solúveis de goma acácia cuidadosamente 
selecionadas. Fibregum™ tem apelo de rótulo limpo (clean label) para os consumidores porque é de origem 100% vegetal (disponível na versão 
orgânica). Numerosos estudos clínicos demonstram os benefícios da goma acácia, incluindo sua propriedade prebiótica na dosagem de 5 a 10 g/dia 
e melhor regulação do trânsito intestinal para um sistema digestivo saudável. Um novo estudo conduzido pela Nexira fornece evidências adicionais 
mostrando o Fibregum™ como uma alternativa natural para proteger a barreira intestinal. 

www.nexira.com - info-brasil@nexira.com
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Fibregum™

Benefícios
prebióticos comprovados
Excepcional tolerância digestiva
Reforço na barreira intestinal*
Clean Label e Certificação Orgânica

*Patente pendente WO 2015162447

Estas declarações são indicadas apenas aos fabricantes, não aos consumidores. Uma vez que as condições de uso estão fora de nosso controle, sugerimos avaliar 
essas declarações para se certifi car que elas cumpram com os regulamentos locais
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Emulsificantes

Fibras Alimentares Solúveis e Não Solúveis

Goma Arábica ou Acácia
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