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Belfar é uma linha de produtos sem glúten, sem lactose, sem proteínas do
leite, sem açúcares e conservantes. A linha Belfar possui uma fábrica
dedicada, onde os produtos não têm contato com glúten e leite. A empresa
se empenha para que produtos saudáveis   cheguem aos consumidores,
mantendo os padrões da Olvebra, há mais de 65 anos no mercado.

Belfar Linha
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A FAMÍLIA
BELFAR
CRESCEU!

   Wafer sabor limão

NovidadeBelfar

Sem glúten, sem lactose, sem adição de açúcares!



Não contém glúten; 
Sem lactose; 
Sem proteína do leite; 
Sem açúcar; 
Sem conservantes; 
Sem colesterol; 
Livre de gordura trans; 
Produzido com maquinário exclusivo, não
tem contato com glúten e leite.

O grande diferencial da mistura salgada Belfar Mix Pão
para o preparo de pães, além de não ter glúten e lactose,
não contém proteínas do leite, açúcares e conservantes.
Mesmo com todas essas características, a mistura permite
que o pão fique fofo e tenha uma crosta crocante no
preparo. O produto é comercializado em embalagens de
400g e também pode ser utilizado no preparo de pizzas.

nos últimos anos: celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose, alérgicos às proteínas do
leite de vaca (APLV) e adeptos de dietas saudáveis.

PÚBLICO-ALVO:

Mix PãoBelfar

a ideia é atender um nicho de consumidores que vêm crescendo

Também faz massa de pizza!

DIFERENCIAIS:

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação.

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola por produtos diet e sem glúten, ao lado de seus
concorrentes indiretos.

Mix Pão

Caixa de 400g

   EAN 13    

789 604 300 115 8

   DUN 14    

1 789 604 300 115 5

Un. de venda
Caixa de expedição

com 12 unidades de 400g
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PONTO EXTRA: gôndola de produtos sem lactose.



Biscoitos clássicos docesBelfar

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação.
EXPOSIÇÃO NATURAL:

Amanteigado

Caixa com 86g

Unid. de 28,7g 

Display com 10 pct.

   EAN 13    

789 604 300 120 2

789 604 300 136 3

789 604 300 130 1

   DUN 14    

1 789 604 300 120 9

-

1 789 604 300 130 8

Unid. de venda

Caixa de exp. com  12 unid. de 86g

-

Caixa de exp. 6 displays  de 287g.

Nossos biscoitos são saudáveis   porque não contêm glúten,
lactose, conservantes e açúcares adicionados. Os produtos são
processados   em equipamentos exclusivos, que não têm contato
com glúten e leite. Disponível nos seguintes sabores: Manteiga,
Maçã e Canela e Coco.

PÚBLICO-ALVO: atender um nicho de consumidores que vêm
crescendo nos últimos anos: celíacos, diabéticos, intolerantes à
lactose.

Não contém glúten; 
Sem lactose; 
Sem proteína do leite; 
Sem açúcar; 
Sem conservantes; 
Sem colesterol; 
Livre de gordura trans; 
Não contém aspartame; 
Não contém ciclamato de sódio; 
A embalagem contém 3 pacotes de 4 biscoitos; 
Produzido com maquinário exclusivo, que não tem contato com
glúten e leite.

DIFERENCIAIS:
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na gôndola de produtos diet e sem glúten, ao lado de seus
concorrentes indiretos.
PONTO EXTRA: gôndola de produtos sem lactose. A versão display pode ser posicionada

no check-out.

Maçã e canela

Caixa com 86g
Unid. de 28,7g 
Display com 10 pct.

   EAN 13    

789 604 300 119 6  

789 604 300 135 6  

789 604 300 129 5

   DUN 14    

1 789 604 300 119 3 
  -  

1 789 604 300 129 2

Unid. de venda

Caixa de exp. com  12 unid. de 86g

-

Caixa de exp. 6 displays  de 287g.

Coco

Caixa com 84g

Unid. de 28,7g 

Display com 10 pct.

   EAN 13    

789 604 300 127 1   

789 604 300 137 0  

 789 604 300 131 8

   DUN 14    

1 789 604 300 127 8   

-   

1 789 604 300 131 5

Unid. de venda

Caixa de exp. com  12 unid.

-

Caixa de exp. 6 displays  de 280g.



Gergelim

Pacote de 104g

   EAN 13    

789 604 300 143 1

   DUN 14    

1 789 604 300 143 8

Unid. de venda
Caixa de exp. 12 cartuchos

de 104g cada.

Biscoito cracker e gergelimBelfar

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação.

EXPOSIÇÃO NATURAL: posicionado na prateleira sem glúten, ao lado de seus 

Cracker Tradicional 

Pacote de 104g

   EAN 13    

789 604 300 140 0

   DUN 14    

1 789 604 300 140 7

Unid. de venda

 cartuchos de 104g cada.

Os deliciosos Belfar Cracker & Gergelim são  crocantes, ideais
para serem consumidos no café da manhã e também como
lanches a qualquer hora do dia, com acompanhamentos doces
ou salgados. Os produtos são sem glúten, sem proteínas lácteas,
sem lactose, sem leite, sem açúcar e sem conservantes. Eles têm
teor de sódio reduzido: 27% menos em comparação com
produtos similares no mercado. São os únicos biscoitos cracker
com todos esses diferenciais.
PÚBLICO-ALVO: Os biscoitos Belfar são pensados para pessoas
à procura de uma alimentação saudável, celíacos, pessoas com
dieta restrita ao glúten, alérgicos às proteínas do leite de vaca
(APLV) e intolerantes à lactose. Os produtos podem ser
consumidos por diabéticos e pessoas com dieta restrita em
colesterol.

Não contém glúten; 
Sem lactose; 
Sem proteína do leite; 
Sem açúcar; 
Sem conservantes; 
Sem colesterol; 
Menos sódio do que os concorrentes; 
Produzido com maquinário exclusivo, que não tem contato com
glúten e leite.

DIFERENCIAIS:

APRESENTAÇÃO: cartuchos com 4 flowpacks de 26g cada (contém 5 biscoitos cracker).
Peso total: 104g cada.
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concorrentes diretos e indiretos.



Não contém glúten; 
Sem lactose; 
Sem proteína do leite; 
Sem açúcar; 
Sem conservantes; 
Sem colesterol; 
Livre de gordura trans; 
Não contém aspartame; 
Não contém ciclamato de sódio; 
Produzido com maquinário exclusivo, que não tem contato com
glúten e leite.

Wafer Chocolate, Coco & LimãoBelfar

VALIDADE: mantém suas características 09 meses após a data de fabricação.

EXPOSIÇÃO NATURAL: posicionado na prateleira sem glúten e diet, ao lado de seus 
concorrentes diretos e indiretos.

Chocolate Wafer

Embalagem 50g 

   EAN 13    

789 604 300 126 4

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

Os Wafers Belfar são apresentados nos sabores chocolate, coco e
limão. Eles se diferenciam dos produtos concorrentes por não
conterem glúten, lactose, proteínas do leite, açúcares e
conservantes. São uma ótima opção para levar como lanche
rápido e saudável.

APRESENTAÇÃO: flowpack de 50g com 5 unidades. 
Displays com 10 flowpacks de 50g cada. Peso líquido total = 500g

PÚBLICO-ALVO:
alérgicos às proteínas do leite de vaca (APLV) e adeptos de dietas
saudáveis.

DIFERENCIAIS:

PONTO EXTRA: gôndola de produtos sem lactose e área de wafers.

Display de 500g 789 604 300 138 7 1 789 604 300 126 1
Caixa de expedição com 4

displays de 500g cada.

Coco Wafer

Embalagem 50g 

   EAN 13    

789 604 300 145 5

   DUN 14    

-

Unidade de venda
 
-

Display 500g 789 604 300 146 2 1 789 604 300 145 2
Caixa de expedição com 4

displays de 500g cada.

Limão Wafer

Emabalagem 50g

   EAN 13    

789 604 300 150 9

   DUN 14    

-

Unidade de venda
 
-

Display 500g 789 604 300 151 6
Caixa de expedição com 4

displays de 500g cada.
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1 789 604 301 327 1

celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose,  



Uma linha de chocolates saudáveis, sem lactose e sem proteínas do leite,
sem colesterol, preparados com ingredientes de qualidade e sem gordura
trans. Disponível nas versões adoçadas com açúcar orgânico, versões com
50% cacau e versões diet. Irresistível para os amantes do chocolate e ideal
tanto para pessoas com intolerância à lactose como para pessoas com
dieta restrita em colesterol. Os chocolates da linha Choco Soy NÃO contêm
aspartame ou ciclamato de sódio.

Choco SoyLinha
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Novos produtos

A Olvebra apresenta novidades na linha Choco Soy: Choco Soy Barra 80g
(tradicional, meio amargo e diet) e o chocolate Choco Soy Gourmet meio
amargo. Todos esses produtos são isentos de lactose, proteínas lácteas e
glúten. Eles também não têm conservantes e gorduras trans. Também
apresentamos o Choco Soy Mais agora sem glúten!

Choco Soy 
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Choco Soy barra 80g são chocolates leves e saborosos,
sem lactose, sem proteínas lácteas, sem glúten,
adoçados com açúcar orgânico. Os chocolates da linha
Choco Soy são indicados para quem busca opções mais
saudáveis.

PÚBLICO-ALVO: 

barra 80g - tradicional, meio amargo e dietChoco Soy 

do leite e glúten, podem ser consumidos por intolerantes
à lactose, alérgicos a proteínas lácteas (APLV) e celíacos.
A versão diet pode ser consumida por diabéticos.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: nas gôndolas de chocolates
sem lactose, ao lado de concorrentes diretos. A versão
dietética deve ser posicionada na gôndola de chocolate
dietético.

após a data de fabricação.

como não contêm lactose, proteína

PONTO EXTRA: gôndola de produtos sem glúten, 
ao lado de seus concorrentes indiretos e check-out.

Tradicional

Barra 80g 

   EAN 13    

789 604 301 320 5

   DUN 14    

-

Unidade de venda

display com 10 barras 789 604 301 321 2 1 789 604 301 321 9
Caixa de expedição  com 4

displays de 10 barras

Diet

Barra 80g 

   EAN 13    

789 604 301 322 9

   DUN 14    

-

Unidade de venda

display com 10 barras 789 604 301 324 3 1 789 604 301 324 0
Caixa de expedição com 4

displays de 10 barras

Meio amargo

 Barra 80g 

   EAN 13    

789 604 301 325 0

   DUN 14    

-

Unidade de venda

display com 10 barras 789 604 301 326 7 1 789 604 301 326 4
Caixa de expedição com 4

displays de 10 barras

Feito com
açúcar

orgânico.
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Choco Soy Gourmet é uma linha de chocolates
especialmente desenvolvida para uso culinário. As barras
gourmet possuem 500g de ótimo sabor e qualidade,
para utilização nas melhores receitas! Além de saboroso,
este produto é isento de proteínas lácteas, não contém
lactose nem glúten.

PÚBLICO-ALVO:

Barra Gourmet 500g - tradicional, meio amargo e diet

em receitas para consumidores com restrições
alimentares como: doença celíaca, intolerância à lactose,
pessoas com alergia às proteínas do leite de vaca (APLV).
A versão Diet pode ser consumida por diabéticos.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: na prateleira de produtos sem 
glúten e diet, ao lado de seus concorrentes diretos e
indiretos. 

após a data de fabricação.

Choco Soy Gourmet é indicado para uso

Choco Soy Gourmet 500g

Tradicional

   EAN 13    

789 604 301 306 9

   DUN 14    

1 789 604 301 306 6

Unidade de venda

Caixa de expedição com 8 barras

Diet 789 604 301 305 2 1 789 604 301 305 9

Meio amargo 789 604 301 327 4 1 789 604 301 327 1

MaisChoco Soy 

Choco Soy Mais é o único no mercado sem glúten, sem lactose, sem proteínas lácteas.
Disponível nas versões tradicional e diet.

PÚBLICO-ALVO:
de chocolate e pessoas com intolerância à lactose. A versão diet pode ser consumida por
diabéticos. 
VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses após a data de fabricação.

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola para chocolates sem lactose, ao lado de sua prateleira 

é indicado para quem busca uma alternativa mais saudável de consumo

de concorrentes diretos. 

Choco Soy Mais    EAN 13    

789 604 301 409 7

   DUN 14    

1 789 604 301 409 4

Unidade de venda

Choco Soy Mais Diet    EAN 13    

789 604 301 410 3

   DUN 14    

1 789 604 301 410 0

Unidade de venda

Pacote de 62 g com 10 
unidades de 6,2g cada.

Caixa de expedição com 24
pacotes de 62 g.

Caixa de expedição com 24
pacotes de 62 g.
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Caixa de expedição com 8 barras

Caixa de expedição com 8 barras

Pacote de 62 g com 10 
unidades de 6,2g cada.

PONTO EXTRA: gôndola sem lactose.

PONTO EXTRA: Choco Soy Mais Diet pode ser exposta na gôndola para chocolates diet.



Choco Soy Pops são Passas, flocos de arroz (Pops Zero e Pops Tradicional) e
Banana cobertos com chocolate sem lactose, sem glúten e sem colesterol,
ideais para comer a qualquer hora do dia. Choco Soy Pops Zero, Choco Soy
Pops Passas não têm açúcares adicionados, Choco Pops Banana e Choco Soy
Tradicional são adoçados com açúcar orgânico. Choco Soy Pops Passas é
coberto com chocolate 50% cacau, que é naturalmente rico em antioxidantes.

0 6

Choco Soy Pops Tradicional

Pacote 40g 

PÚBLICO-ALVO:

PopsChoco Soy 

saudáveis   de chocolates. Por não conter lactose e glúten, todas as versões do
Choco Soy Pops podem ser consumidas por intolerantes à lactose e também
por celíacos. As versões Zero e Passas podem ser consumidas por diabéticos,
pois não possuem adição de açúcares.

VALIDADE: Tradicional, Pops Zero e Pops Banana mantém suas característi-

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de chocolates sem lactose, ao lado 

adequado para pessoas que procuram opções mais 

PONTO EXTRA: nos balcões de check-out.

   EAN 13    

789 604 301 404 2

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

display com 20 pacotes 789 604 302 404 1 1 789 604 301 404 9 Caixa de expedição com 4
displays

Choco Soy Pops Zero

Pacote 40g 

   EAN 13    

789 604 301 406 6

   DUN 14    

-

Unidade de venda
 
-

display com 20 pacotes 789 604 302 406 5 1 789 604 301 406 3

Choco Soy Pops Passas

Pacote 40g 

   EAN 13    

789 604 301 427 1

   DUN 14    

-

Unidade de venda
 
-

display com 20 pacotes 789 604 301 428 8 1 789 604 301 4261

Choco Soy Pops Banana

Pacote 40g 
   EAN 13    

789 604 301 429 5

   DUN 14    

-

Unidade de venda
 
-

display com 20 pacotes 789 604 301 430 1 1 789 604 301 430 8

cas por 12 meses após a data de fabricação. Choco Soy Pops Passas mantém
suas características por 09 meses a partir da data de fabricação.

de seus concorrentes diretos. Pops Passas e Pops Zero podem ser expostos
nas prateleiras de produtos diet.

APRESENTAÇÃO: embalagens de 40g cada, em displays com 20 unidades.
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Caixa de expedição com 4
displays

Caixa de expedição com 4
displays

Caixa de expedição com 4
displays



As barras de Choco Soy 20g são feitas com o delicioso
chocolate à base de soja que só a Olvebra sabe preparar.
São barras de tamanho reduzido para serem fáceis de
transportar e para um saboroso lanche a qualquer hora
do dia. Desenvolvido nas versões: Tradicional, Crispies
(feito com flocos de arroz crocante) e diet.

PÚBLICO-ALVO:

barra 20g - Tradicional, Crispies & DietChoco Soy 

opções mais saudáveis   de chocolates. Por não conter
lactose e glúten, a linha de chocolates pode ser consumida
por pessoas com intolerância à lactose, celíacas e a versão
diet também é indicada para diabéticos.

VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de chocolates
sem lactose, ao lado de seus concorrentes indiretos. As
versões diet devem ser colocadas na gôndola para os
chocolates dietéticos.

após a data de fabricação.

é adequado para pessoas que procuram

PONTO EXTRA: gôndolas para produtos sem glúten,
junto com seus concorrentes indiretos e nos balcões de
check-out.

Choco Soy Tradicional

Barra 20g

   EAN 13    

789 604 301 112 6

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

conjunto de 2 barras 789 604 301 200 0 1 789 604 301 200 7 Caixa de expedição com  60
conjuntos

Choco Soy Crispies

Barra 20g

   EAN 13    

789 604 301 300 7

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

conjunto de 2 barras 789 604 301 310 6 1 789 604 301 310 3 Caixa de expedição com 60
conjuntos

Choco Soy Diet

Barra 20g

   EAN 13    

789 604 301 301 4

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

conjunto de 2 barras 789 604 301 302 1 1 789 604 301 302 8 Caixa de expedição com 60
conjuntos

display com 20 barras 789 604 301 118 8 1 789 637 970 201 6

1 789 604 302 011 8

Caixa de expedição com 12
displays

Caixa de expedição com 6
displays

display com 20 barras

display com 20 barras

789 604 301 303 8 Caixa de expedição com 12
displays

Caixa de expedição com 6
displays

Caixa de expedição com 12
displays

Caixa de expedição com 6
displays

2 789 604 301 300 1

1 789 604 302 012 5

789 604 301 304 5 1 789 604 301 303 5

1 789 604 302 013 2
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Feito
com açúcar

orgânico.
 



Dark & Dark MixChoco Soy 

O chocolate Choco Soy Dark é isento de lactose com 50%
de cacau sem adição de açúcar, intenso e muito
cremoso. Choco Soy Dark Mix contém 50% de cacau, sem
adição de açúcar e com uma mistura de ingredientes
saudáveis: linhaça, sementes de gergelim e castanha de
caju.

PÚBLICO-ALVO:
opções mais saudáveis   de chocolates, quem deseja
consumir sua dose diária de antioxidantes do cacau em
uma única barra de chocolate. Por não conter lactose,
glúten, açúcares e por ser isento de colesterol, Dark and
Dark Mix pode ser consumido por intolerantes à lactose,
celíacos e diabéticos. Choco Soy Dark e Dark Mix são
ricos em fibras.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses
após a data de fabricação.

é adequado para pessoas que procuram

Choco Soy Dark     EAN 13    

789 604 301 407 3

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-Barra 40g

789 604 302 407 2 1 789 604 301 407 0 Caixa de expedição com 6
displays

Display com 15 barras

Choco Soy Bombom é um delicioso chocolate sem glúten,
sem leite e adoçado com açúcar orgânico, feito com soja
não-transgênica. Este produto é produzido em maquinário
exclusivo, onde não tem contato com glúten e leite.

BombomChoco Soy 

Choco Soy Bombom    EAN 13    

789 637 970 201 9

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-Embal. com 6 unidades

1 789 637 970 201 6 1 869 540 001 5 7 Caixa de expedição com 6
displays

Display com 15
embalagens

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de chocolates sem 
lactose,  ao lado de seus concorrentes indiretos. O produto pode ser posicionado em
gôndolas para chocolates diet.

PONTO EXTRA: gôndolas para meio-amargos, junto com seus concorrentes indiretos.

Choco Soy Dark Mix    EAN 13    

789 604 301 408 0

   DUN 14    

-

Unidade de venda 

-25g Bar

789 604 302 408 9 1 789 604 301 408 7 Caixa de expedição com
conjunto de 30

A set with 2 bars

Display with 15 Bars 789 604 300 420 3 1 789 604 300 420 0 Caixa de expedição com 6
displays
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Choco Soy Break é um wafer recheado e coberto com
Choco Soy sem adição de açúcar. Disponível nos sabores:
tradicional e avelã. É ideal para quem quer um lanche
rápido, prático e saudável.

PÚBLICO-ALVO:

BreakChoco Soy 

opções mais saudáveis   de chocolates. Por não conter
lactose e açúcares adicionados, todas as versões do
Choco Soy Break podem ser consumidas por
intolerantes à lactose e também por diabéticos. O
produto não é recomendado para celíacos porque
contém glúten.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de chocolates diet
e sem lactose, junto de seus concorrentes.

após a data de fabricação.

é adequado para pessoas que procuram

EXTRA POINT: nos balcões de check-out.

Break Tradicional

Embalagem 38g

   EAN 13    

789 604 301 411 0

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

Display com 12 emb. 789 604 302 411 9 1 789 604 301 411 7 Caixa de expedição com 12
displays

Break avelã

Embalagem 98g

   EAN 13    

789 604 301 412 7

   DUN 14    

-

Unidade de venda

-

Display com 12 emb. 789 604 302 412 6 1 789 604 301 412 4

DiferenciaisChoco Soy 

Veja os principais diferenciais da linha Choco Soy em relação aos tradicionais chocolates
(com leite de vaca) disponíveis no mercado:

Chocolates Choco Soy Chocolates com leite de vaca 
Cacau puro: massa de cacau e manteiga de
cacau nas versões com até 50% de cacau.

Extrato de soja (leite de soja)

Sem colesterol

Sem gorduras trans

Sem lactose (sem leite)

Versões sem glúten

Açúcar orgânico em versões adoçadas

Além do cacau, geralmente contém
ingredientes como gorduras hidrogenadas.

Leite de vaca

Com colesterol

Com gorduras trans

Com lactose

Muitos são com glúten

Açúcar refinado
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Caixa de expedição com 12
displays

Sem proteínas do leite, produzidos em fabrica dedicada Com proteínas do leite



É uma alternativa ao leite animal, sem lactose e sem proteínas lácteas,
sendo o único da categoria especialmente desenvolvido para crianças. Um
alimento saudável, nutritivo e balanceado para atender as necessidades de
crianças intolerantes à lactose e alérgicas às proteínas lácteas. Sua
formulação possui 22 vitaminas e minerais importantes e é elaborado com
o verdadeiro extrato de soja. Além disso, Soymilke Natural e Natural sem
açúcar são os únicos produtos da categoria enriquecidos com o
aminoácido L-metionina, o que faz com que a qualidade proteica seja
superior. 

SoymilkeLinha
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Sem lactose 
Livre de proteínas lácteas 
Rico em 22 vitaminas e minerais, entre eles cálcio, ferro e
vitamina A; 
Contém aminoácido L-metionina (nas versões Natural e
Natural sem açúcar) opção de sabor natural, versão sem
adição de açúcar e com sabor; 
Soymilke Natural tem sabor neutro; 
Sem conservantes;

Os aminoácidos essenciais são aqueles
que NÃO são produzidos pelo corpo
humano, por isso é necessário obtê-los
por meio da alimentação, a fim de
atender às necessidades metabólicas do
organismo. A L-metionina é adicionada
ao Soymilke e é um aminoácido essencial
que melhora a qualidade nutricional das
proteínas da soja e o uso dessas proteínas
pelo organismo.

Soymilke é uma alternativa ao leite animal, sem lactose, o único
em sua categoria desenvolvido especificamente para crianças.
Uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada para atender
às necessidades das crianças com intolerância à lactose.

para crianças com intolerância à lactose. A versão natural sem
adição de açúcar pode ser consumida por diabéticos. Disponível
nos sabores natural, natural sem açúcar, banana e morango.

PÚBLICO-ALVO:

Soymilke

VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses após a

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola para suplementos alimentares
junto de seus concorrentes diretos.

data de fabricação.

é indicado como uma alternativa ao leite animal 

PONTO EXTRA: gôndolas para produtos diet, junto com seus 
concorrentes indiretos.

CARACTERÍSTICAS:

Por esse motivo, a qualidade protéica da linha Soymilke é
superior aos concorrentes da categoria que não agregam
esse aminoácido.
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Soymilke Natural

Lata de 300g

   EAN 13    

789 604 300 101 1

   DUN 14    

1 789 604 302 423 9

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

1 789 604 300 101 8 Caixa de expedição com 24 latas

Natural Sem açúcar

Lata de 280g

   EAN 13    

789 604 302 101 9

   DUN 14    

1 789 604 302 424 6

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

1 789 604 302 101 6 Caixa de expedição com 24
latas

Soymilke Banana

Lata de 300g

   EAN 13    

789 604 300 103 5

   DUN 14    

1 789 604 302 421 5

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

1 789 604 300 103 2 Caixa de expedição com 24
latas

Soymilke Morango

Lata de 300g

   EAN 13    

789 604 300 102 8

   DUN 14    

1 789 604 302 430 7

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

1 789 604 300 102 5 Caixa de expedição com 24
latas

Sachet de 300g

Sachet de 1 kg

789 604 301 106 5

789 604 300 210 0

1 789 604 301 106 2

1 789 604 300 210 7

Embalagem com 12 unidades

Embalagem contendo 10
unidades

1 789 604 301 108 6 Embalagem contendo 12
unidades

Sachet de 300g 789 604 301 109 6

Sachet de 300g 789 604 301 108 9

1 789 604 301 109 3 Embalagem contendo 12
unidades

Soymilke Natural e Natural Sem Açúcar Principais concorrentes
Extrato de soja (conhecido como leite de soja)

Menor teor de sódio

Maior conteúdo de proteínas

Adicionada L-metionina

Proteína isolada de soja

Maior teor de sódio

Menor teor de proteínas

Sem a adição de L-metionina

Soymilke saborizados Principais concorrentes
Extrato de soja (conhecido como leite de soja)

Menor teor de sódio

Sabores: banana e morango

Sem glúten

Proteína isolada de soja

Maior teor de sódio

Sabores: banana, chocolate e iogurte

O sabor do chocolate pode conter traços de glúten

Soymilke
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Extrato de soja

Baixo teor de sódio

Proteína de soja isolada

Baixo teor de sódio

Não possui selo ANAD

É uma alternativa ao leite em pó, sem proteínas lácteas, sem lactose, sem
adição de açúcar, sem colesterol, com ômega 3 e 6 e isoflavonas contidas
naturalmente no produto.

Soymilke Ômega

PÚBLICO-ALVO: é indicado para adultos que se preocupam com sua saúde e bem estar

EXPOSIÇÃO NATURAL:
deve ser colocado na gôndola de leites em pó sem lactose, ao lado
do Soymilke Natural e seus principais concorrentes diretos. 
                                na gôndola para produtos diet.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses após a data de fabricação.

Sem lactose; 
Rico em ômegas 3 e 6; de fácil digestibilidade, 
Rico em proteínas vegetais; 
Rico em vitaminas antioxidantes que atuam na prevenção do
envelhecimento precoce das células; 
Rico em cálcio;
Mineral importante na prevenção da osteoporose;
Sem adição de açúcares, por isso é recomendado para diabéticos.

CARACTERÍSTICAS:

 Soymilke Ômega

Selo ANAD 

Competidor principal Leite em pó tradicional
Leite de vaca (contendo lactose)

Alto teor de sódio

Não possui selo ANAD

à longevidade e integridade óssea. através da alimentação, previnem-se possíveis
problemas cardíacos.Também pode ser usado em casos de intolerância à lactose, alergia
às proteínas lácteas e diabetes.

Soymilke Ômega

Lata de 250g

   EAN 13    

789 604 300 302 2

   DUN 14    

1 789 604 300 302 9

Unidade de venda

Caixa de expedição com 24 latas

1 789 604 302 429 1 Caixa de expedição com 12 latas

Sachet de 250g

Sachet de 1 kg

789 604 301 107 2

789 604 300 303 9

1 789 604 301 107 9

1 789 604 300  303 6

Embalagem com 12 unidades

Embalagem com 10 unidades
21
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Linha de produtos que são alternativas ao leite condensado e ao doce de
leite tradicionais. São livres de glúten, lactose, proteínas lácteas, colesterol e
conservantes, também são isentos de gordura trans e não contêm
ingredientes de origem animal. Os produtos podem ser utilizados por
pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, pessoas com
restrições na ingestão de colesterol, intolerantes à lactose, celíacos e
vegetarianos.

SobremesasLinha

1 0
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Soymilke Condensedo é uma alternativa muito saborosa para o uso do leite condensado
tradicional. Soymilke Condensado não contém proteínas do leite e lactose, não contém
colesterol, glúten, é livre de gorduras trans e conservantes. É um produto 100% vegetal.

PÚBLICO-ALVO:

CondensadoSoymilke

opções de alimentos mais saudáveis. Por não conter lactose,
glúten, colesterol e não conter ingredientes de origem
animal, pode ser consumido por intolerantes à lactose,
celíacos, vegetarianos e adeptos de dietas sem glúten e
colesterol.
VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: Na gôndola para produtos
sem lactose.

após a data de fabricação.

é adequado para pessoas que procuram

PONTO EXTRA: na gôndola de leite condensado
junto dos seus concorrentes diretos e juntos de seus 
concorrentes indiretos. 

Soymilke Condensado Leite Condensado Tradicional

Proteínas de soja (sem proteínas lácteas)

Extrato de soja (conhecido como leite de soja)

Sem lactose

Sem colesterol

Sem sódio

Sem ingredientes de origem animal

Com proteínas do leite

Leite de vaca

Versões com e sem lactose

Com colesterol

Alto teor de sódio

Com ingredientes de origem animal

Este produto é processado em equipamentos exclusivos,
onde não há contato com glúten ou leite.

1 0

Soymilke Condensado    EAN 13    

789 604 301 400 4

   DUN 14    

1 789 604 301 400 1

Unidade de venda 

Caixa de expedição com 24 latasLata de 330g

Sem glúten Algumas versões com glúten
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1 0

O Soymilke sabor doce de leite é uma alternativa muito saborosa ao uso do doce de leite
tradicional feito com leite de vaca. Ele não contém proteínas do leite e lactose, não contém
colesterol, glúten, gorduras trans e conservantes. É um produto 100% vegetal.

Sabor Doce de leite

opções de alimentos mais saudáveis. Por não conter lactose,
glúten, colesterol e não conter ingredientes de origem
animal, pode ser consumido por intolerantes à lactose,
celíacos, vegetarianos e adeptos de dietas sem glúten e
colesterol.

Este produto é processado em equipamentos exclusivos,
onde não há contato com glúten ou leite.

PÚBLICO-ALVO:

Soymilke

VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses

EXPOSIÇÃO NATURAL: Na gôndola de produtos sem lactose.

após a data de fabricação.

é adequado para pessoas que procuram

PONTO EXTRA: na gôndola de doces de leite, junto com seus 
concorrentes diretos e próximos de seus concorrentes indiretos.

Soymilke sabor Doce de Leite Doce de Leite Tradicional

Proteínas de soja (sem proteínas lácteas)

Extrato de soja (conhecido como leite de soja)

Sem lactose

Não contém colesterol

Sem ingredientes de origem animal

Contém proteínas do leite

Leite de vaca

Versões com e sem lactose

Contém colesterol

Contém ingredientes de origem animal

Soymilke Doce    EAN 13    

789 604 301 401 1

   DUN 14    

1 789 604 301 401 8

Unidade de venda

Caixa de expedição com 24 latasLata de 30g

Não contém glúten Algumas versões contêm glúten
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Soymilke sabor  Farinha Láctea

Extrato de soja 

Sem lactose

Sem colesterol

Menor teor de gordura total

Não contém sódio

O produto reúne as vantagens de 9 vitaminas, cálcio, ferro e fósforo. É ideal
para o preparo de vitaminas nutritivas, com suco de frutas, para adicionar
às frutas ou preparar um saboroso mingau sem lactose.

Soymilke Sabor farinha láctea

1 0

Concorrentes

Leite em pó integral

Com lactose

Com proteínas do leite

Com colesterol

Maior teor de gordura total

Contém sódio

É uma mistura para o preparo de mingaus que não
contém leite em sua formulação.

PÚBLICO-ALVO: é adequado para  crianças que são 
intolerante à lactose. Celíacos: contém glúten.

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola para cereais infantis, ao lado de seus concorrentes 
indiretos.
VALIDADE: mantém sua característica até 12 meses após a data de fabricação.

Sem lactose;
Sem proteínas do leite;
fonte de 9 vitaminas e ferro;

CARACTERÍSTICAS:

Sabor Farinha Láctea    EAN 13    

789 604 303 101 8

   DUN 14    

1 789 604 303 101 5

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 sachets

Contém cálcio e fósforo;
Sem colesterol;
Sem gorduras trans.

Sachet of 210g
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Descubra Sustare Sem açúcar e Sustare Kids, suplementos alimentares
para todas as fases da vida. O Sustare tem uma nova fórmula: agora o leite
só está presente no modo de preparo. 

Esses produtos são processados   em equipamentos exclusivos, onde não
têm contato com glúten ou leite.

SustareLinha

1 0
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Sustare é um suplemento alimentar sem açúcar, rico em proteínas da
soja. Possui vitaminas e minerais importantes para o desenvolvimento
de jovens e adultos. Sustare repõe rapidamente as perdas diárias de
nutrientes. Não contém glúten e lactose.

PÚBLICO-ALVO:

Sem açúcarSustare

alimentação de pessoas com intenso gasto calórico de pessoas
que praticam atividades físicas, e também como dietoterápico
nas carências nutricionais, em casos de baixa ingestão alimentar e
por diabéticos. O produto pode ser utilizado em sondas nas dietas
enterais.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses após a

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de suplementos alimentares, ao 
lado de seus concorrentes diretos.

data de fabricação.

o produto é ideal para complementar a

PONTO EXTRA:
concorrentes indiretos.

Sustare morango

Lata de 360g

   EAN 13    

789 604 300 410 4

   DUN 14

1 789 604 300 410 1

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

Sustare Chocolate

Lata de 360g

   EAN 13    

789 604 300 411 1

   DUN 14    

1 789 604 300 411 8

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

Sustare Baunilha

Lata de 360g

   EAN 13    

789 604 300 412 8

   DUN 14    

1 789 604 300 412 5

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 latas

CARACTERÍSTICAS:
Contém cálcio e vitamina D, que mantém ossos e dentes saudáveis;
Contém potássio, um mineral importante na atividade física;
Rico em antioxidantes como vitamina C e E;
Uma única porção fornece 100% das necessidades diárias de ferro;
Rico em vitaminas (A, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, B12) e minerais
(fósforo e potássio);
Contém maltodextrina, como fonte de carboidratos e extrato de soja como
fonte protéica.

Sustare Sem Açúcar Competidor principal

Proteína de soja

Teor de gorduras totais mais baixo

Maior teor de ferro

Maior teor de vitaminas D e E

Baixo teor de sódio

Todos os sabores são Sem Açúcar 

Contêm proteínas do leite

Teor total de gorduras mais alto

Menor teor de ferro

Menor teor de vitamina D & E

Maior teor de sódio

Todos os sabores possuem açúcar 
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Sustare Criança é um alimento desenvolvido para suplementar a
alimentação infantil: rico em proteínas da soja, fornece energia
para as atividades do dia-a-dia. Sustare repõe rapidamente a
perdas diária de nutrientes, ajuda no crescimento e reduz o teor
de gordura.

PÚBLICO-ALVO:

CriançaSustare

de crianças com dificuldades para se alimentar e perda de apetite

PÚBLICO-ALVO: mantém suas características até 12 meses após a

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de semplementos alimentares
junto de seus concorrentes diretos.

data de fabricação.

o produto é ideal para suplementar a alimentação

PONTO EXTRA: na gôndola para suplementos infantis junto de

Lata de 380g

   EAN 13    

789 604 300 413 5

   DUN 14

1 789 604 300 413 2

Unidades de venda

Caixa de expedição com 12 latas

Criança Chocolate

Lata de 380g

   EAN 13    

789 604 300 414 2

   DUN 14    

1 789 604 300 414 9

Unidades de venda

Caixa de expedição com 12 latas

Criança Baunilha

Lata de 380g

   EAN 13    

789 604 300 415 9

   DUN 14    

1 789 604 300 415 6

Unidades de venda

Caixa de expedição com 12 latas

CARACTERÍSTICAS:
Não contém glúten; 
Rico em proteínas. 
Rico em vitaminas A, D e E, cálcio, ferro e outros; 
Um copo com 200ml do produto preparado fornece 100% das
necessidades diárias de ferro.

Lata de 480g 789 604 301 413 4 1 789 604 302 427 7 Caixa de expedição com 12 latas

Lata de 480g 789 604 301 414 1 1 789 604 302 426 0 Caixa de expedição com 12 latas

Lata de 480g 789 604 301 415 8 1 789 604 302 425 3 Caixa de expedição com 12 latas

Sustare Criança Principal concorrente

Proteína de soja

Maior teor de proteína

Maior teor de vitaminas A e D

Menor teor de sódio

Maior teor de ferro e fósforo

Contém proteínas do leite

Menor teor de proteína

Menor teor de vitamina A e D

Maior teor de sódio

Menor teor de ferro e fósforo
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NovoMilke é um saborizador para o leite,  rico em  vitaminas e minerais.
Adiciona sabor deixando o leite mais nutritivo e saboroso. Não possui
glúten na composição.

NovoMilkeLinha

1 0

NovoMilke Principal concorrente

Extrato de soja

Maior teor de proteína

Maior teor de vitamina A, C, B1, B2, B6, niacina

Não contém gluten

Sabores de baunilha, banana e morango

Pode conter traços de leite

Menor teor de proteína

Menor teor de vitamina A, C, B1, B2, B6, niacina

Com glúten

Sabor chocolate
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NovoMilke é rico em vitaminas e super nutritivo. Indicações:
NovoMilke é ideal para misturar no leite, pois já vem adoçado, é só
mexer e está pronto. Muito mais sabor e energia no seu leite!

PÚBLICO-ALVO:

NovoMilke

aconselhável consultar um médico e ou nutricionista antes de
consumir o produto.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses após a

EXPOSIÇÃO NATURAL:

data de fabricação.

crianças a partir dos 4 anos. Antes desta idade é

na gôndola de saborizadores de leite
 junto de seus concorrentes diretos e indiretos.

NovoMilke Baunilha

Pote de 380g

   EAN 13    

789 604 300 106 6

   DUN 14

1 789 604 300 106 3

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

NovoMilke Morango

Pote de 380g

   EAN 13    

789 604 300 108 0

   DUN 14    

1 789 604 300 108 7

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

NovoMilke Banana

Pote de 380g

   EAN 13    

789 604 300 105 9

   DUN 14    

1 789 604 300 105 6

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

CARACTERÍSTICAS:

Rico em vitaminas; 
Contém proteínas; 
Fácil de preparar; 
Pode ser preparado com leite quente e frio; 
Não contém glúten;

Sachet de 1 kg 789 604 300 208 7 1 789 604 300 208 4 Embalagem com 10 sachets

Sachet de 1 kg 789 604 300 205 6 1 789 604 300 205 3 Embalagem com 10 sachets
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NovoMilke Vitamina é um pó com polpa de fruta preparado para batidos e
vitaminas. Disponível em três deliciosos sabores: mamão, banana e maçã;
morango, amora e cereja; banana, acerola e guaraná. O produto é adoçado
e fácil de preparar. Processado em equipamento exclusivo sem contato
com glúten ou leite é uma ótima opção sem lactose e sem proteínas do
leite.

NovoMilke VitaminaLinha

1 0

NovoMilke Vitamina Principal concorrente

Extrato de soja

Farinha de arroz

Baixo teor de sódio

Sem glúten

Pode conter traços de leite

Farinha de trigo e farinha de trigo integral

Maior teor de sódio

Com glúten
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NovoMilke Vitamina é um pó com polpa de fruta preparado para
batidos e vitaminas. Disponível em três deliciosos sabores:
mamão, banana e maçã; morango, amora e cereja; banana,
acerola e guaraná. O produto é adoçado e fácil de preparar.
Processado em equipamento exclusivo sem contato com glúten
ou leite é uma ótima opção sem lactose e sem proteínas do leite.

PÚBLICO-ALVO:

Vitamina

gostam de vitaminas, por ser um alimento completo e de fácil
preparo (que eles mesmos podem preparar) e também para mães
que se preocupam com a alimentação dos filhos e procuram dar-
lhes alimentos saudáveis   e com valor nutritivo.

VALIDADE: mantém suas características até 12 meses após a

EXPOSIÇÃO NATURAL: na gôndola de shakes e vitaminas
junto de seus competidores diretos.

data de fabricação.

é indicado para crianças e jovens que 

Morango, amora & cereja

Pote de 380g
   EAN 13    

789 604 300 109 7

   DUN 14

1 789 604 300 109 4

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

Banana, acerola & guaraná

Pote de 380g

   EAN 13    

789 604 300 110 3

   DUN 14    

1 789 604 300 110 0

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

Mamão, banana & maçã

Pote de 380g

   EAN 13    

789 604 300 112 7

   DUN 14    

1 789 604 300 112 4

Unidade de venda

Caixa de expedição com 12 un.

CARACTERÍSTICAS:

Fácil de preparar 
Contém proteínas da soja; 
Com polpa de fruta 
Não contém gluten;

NovoMilke
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Olvebra Industrial S/A 
 

Telefone: (51) 3499 9000
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