Reconhecimento do Mercado
É com grande satisfação que recebemos por mais um ano o Prêmio BIS Best Ingredients Supplier. Ficamos
lisonjeados pelo reconhecimento
dos nossos produtos, nas seguintes
categorias e posições:
• Primeiro Lugar: Antioxidantes,
Goma Guar e Polidextrose.
• Segundo lugar: Espessantes, Gelificantes e Pectinas.
• Terceiro Lugar: Enzimas, Goma
Xantana e Proteína de Soja.
O valor que entregamos está presente nos diversos segmentos que envolvem a indústria de alimentos e bebidas;
a DuPont Nutrition & Health aplica a
exclusiva combinação de produtos e
serviços, focando na entrega de benefícios para colaborar com nossos clientes
a transformar desafios em oportunidades de negócios de alto valor.
Agradecemos a todos nossos clientes, parceiros e a indústria de alimentos e bebidas no Brasil pelo reconhecimento dos nossos produtos. Em nome
de toda a equipe, muito obrigado aos
que votaram na DuPont Nutrition &
Health!
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A Empresa
A DuPont combina conhecimento e
ciência com a paixão por inovação.
A DuPont é uma multinacional
que aplica a sua ciência para entregar o melhor produto, os melhores
materiais e os serviços mais inovadores. Com a experiência adquirida ao
longo de dois séculos, em diversas
indústrias e em mais de 90 países, a
DuPont tem uma posição exclusiva para ajudar a resolver alguns dos
maiores desafios do mundo.
O ano de 2017 foi um grande
marco para as conquistas no setor
de sustentabilidade, atingimos o
compromisso com a utilização de
100% de óleo de palma sustentável
na produção de toda a linha global de
emulsificantes; a empresa foi pioneira na introdução de emulsificantes de
óleo de palma sustentável em 2009.
E, em setembro, uma mudança em
uma das fábricas da DuPont N&H, na
Dinamarca, que é uma das maiores
unidades de emulsificantes no mundo, anunciou melhorias na energia,
o que impactará com a remoção de
64.000 toneladas de emissão de CO2
do ambiente por ano.
Estamos comprometidos em reduzir o impacto ambiental de todas as
nossas matérias-primas, operações e
produtos finais.

Portfólio de Produtos
It’s What’s Inside.
É o que tem dentro que faz a diferença.
Zacarias Karacristo
Presidente Regional da DuPont Nutrition & Health
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Duas fatias de pão podem até
parecer iguais, mas uma tem um sabor melhor, é mais nutritiva e per-
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manece fresca por mais tempo. É
o que está dentro daquele pão que
faz toda a diferença. O mesmo vale
para empresas que você escolhe
para firmar uma parceria. Experiência, conhecimento e paixão talvez
não sejam visíveis por fora, mas se
observar
dentro
da
DuPont
Nutrition & Health, encontrará
os ingredientes que impulsionam
a inovação, fornecendo soluções
para obter os melhores resultados e
alcançar o sucesso no mercado.
Oferecemos uma combinação de
ingredientes e serviços que nenhuma
outra empresa pode oferecer:
• Investimentos em pesquisas sobre
o consumidor e estudos clínicos do
mais alto nível.
• Equipe e contatos globais na área
de inovação.
• Mais de 200 anos de P&D DuPont.
• Experiência regulatória internacional.

Ingredientes que impulsionam a
inovação.
A DuPont Nutrition & Health
combina profundo conhecimento
em alimentos e nutrição com investimento em pesquisa e ciência,
com o objetivo de entregar um valor
inigualável às indústrias de alimentos, bebidas e suplementos
alimentares. Desenvolve soluções
inovadoras, baseadas no profundo
conhecimento dos consumidores,
e em um amplo portfólio de produtos para ajudar seus clientes a
transformar os desafios em oportunidades de negócios de alto valor. Para mais informações, acesse
food.dupont.com

