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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
pelas 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.

Missão da Empresa
Representada pela Kilyos Mineral & Nutrition que está
presente no mercado a mais de 20 anos com os minerais
quelatos Albion.
Desde sua criação, em 1956, a Albion sintetiza formas
minerais altamente biodisponíveis. O profundo conhecimento de tais minerais, adquirido ao longo de todos estes
anos de estudo, coloca a Albion na liderança no desenvolvimento desses produtos e suas aplicações. Em fevereiro
de 2016, a Albion passou a fazer parte da Balchem Corporation, a qual compreende quatro segmentos de negócios: Sensory Effects; Nutrição Animal e Saúde; Produtos
Especiais; e Produtos Industriais. Como líderes mundiais e
inovadores em nutrição, os recursos combinados de ambas
as organizações ajudará a impulsionar o crescimento do
mercado global e oferecer aos clientes um portfólio expandido de produtos.
A Balchem Corporation, foi fundada em 1967, e possui sua sede corporativa localizada em New Hampton-Nova

York, com fábricas localizadas em Salt Lake City-Utah, Slate
Hill-Nova York, Green Pond-Carolina do Sul, Verona-Missouri, St. Gabriel-Louisiana, Covington-Virgínia e Marano
Ticino-Itália. A Balchem fornece soluções de última geração e os melhores produtos de qualidade para uma variedade de indústrias em todo o mundo. A Albion possui uma
rede de distribuição que alcança cerca de 100 países e
seus minerais quelatos são desenvolvidos com fundamento
em dados científicos sólidos e garantidos por mais de 130
patentes, sendo eles comprovadamente seguros e eficazes.

Portfólio de Produtos
O principal diferencial dos minerais
aminoácidos quelatos Albion/Balchem
consiste na ligação do mineral com 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, essa ligação especial confere aos minerais
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quelatos Albion/Balchem biodisponibilidade (fração do mineral ingerida, absorvida e transportada para o local de ação
no organismo, no caso, o jejuno) muito superior à de outros
compostos e, ainda, permite que apresentem outras propriedades, como não alteração das características sensoriais e
nutricionais dos alimentos e suplementos nutricionais.
Os minerais quelatos Albion/Balchem são os únicos
com comprovação de quelação, por meio do método patenteado TRAACS® (The Real Amino Acid Chelate System).
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