Colágenos

Gelatinas

Reconhecimento do Mercado
Com alegria, a Gelnex agradece a confiança e reconhecimento pela conquista, mais uma vez, do prêmio BIS - Best
Ingredients Suppliers. Ser lembrado por nossos clientes e reconhecida pelo mercado onde atuamos é muito gratificante.
Isso reforça ainda mais nosso compromisso em fornecer produtos e serviços de excelente qualidade.
Nosso muito obrigado aos colaboradores, clientes e parceiros.

Missão da Empresa
Com uma capacidade de produção anual de 27.000
MT e presença comercial em mais de 50 países, a
Gelnex consolidou-se em 2016 entre os quatro maiores
produtores de gelatina e peptídeos de colágeno em todo
o mundo.
A localização privilegiada de suas plantas produtoras,
perto dos centros fornecedores de matéria-prima, é um dos
fatores que favorece a expansão gradativa de sua capacidade
produtiva, além de favorecer a qualidade da matéria-prima
processada. No início deste ano foi concluída a expansão da
planta produtora de colágeno hidrolisado, a fim de atender
a crescente demanda dos consumidores por este produto.
Filiada à Fundação Abrinq como Empresa Amiga da
Criança, a Gelnex também está engajada na defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

Portfólio de Produtos
A Gelnex oferece um portfólio variado de gelatinas
e também colágeno hidrolisado, que são adequadas
para uma ampla gama de aplicações.
Certificada pela norma BRC Global Standards,
comprovando sua preocupação em fornecer produtos
com a máxima segurança em conformidade com os parâmetros globais da indústria alimentícia.
Sempre aberta a ouvir os públicos e inspirar atitudes positivas por meio da prática da sustentabilidade, a
Gelnex sempre buscou mapear tendências, para se
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colocar à frente do tempo e identificar o que é possível fazer hoje. Com este propósito, em 2007, iniciou
voluntariamente um programa de gestão de emissões
de gases do efeito estufa (GHG Protocol). Atualmente,
todas as unidades fabris da Gelnex fazem parte deste
programa, inclusive a planta produtora de Colágeno
Hidrolisado.
Suporte técnico, atendimento personalizado e qualidade de seus produtos são constantes que a Gelnex
agrega em suas relações com os clientes.
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