DSM

HOW CAN DSM
HEALTH YOU?
L

íder global em soluções para
nutrição, saúde e bem-estar,
a DSM tem trabalhado com
eficiência e qualidade para criar
soluções sob medida para uma vida
diária saudável. Grupo holandês
com faturamento estimado em
€ 9 bilhões anuais, presente em
mais de 49 países, a DSM investe continuamente em pesquisa,
desenvolvimento e aplicação de
serviços e ingredientes inovadores
e saudáveis. Sua missão está em
contribuir com soluções sob medida
para os consumidores, baseadas em
Benefícios de Saúde, auxiliando a
indústria de alimentos, suplementos
e bebidas com propostas para que
cheguem com produtos mais rápidos
e de forma sustentável ao mercado.
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Nutra sua beleza
“Beleza de dentro para fora”.
Procurar beleza e bem-estar geral
através da nutrição é uma forte
tendência; é aqui que a DSM pode
ajudar a sua empresa.
Por anos, o professor de Neuroci-

rurgia e Fisiologia da Universidade da
Califórnia, Fernando Gómez-Pinilla,
tem se dedicado ao estudo da relação
entre o consumo de alguns alimentos
e seus efeitos sobre o cérebro humano.
Segundo o trabalho, alguns alimentos
são como compostos farmacêuticos, com
efeitos bastante profundos e positivos
sobre a saúde humana. Outra sugestão
da pesquisa é que as pessoas consumam
mais antioxidantes. Segundo o médico,
o cérebro é particularmente suscetível
a danos provocados por substâncias
formadoras de radicais livres, por consumir muita energia e conter tecidos com
grande material oxidável.
Mas por quê focar em Conceitos
de Saúde ?
Viver mais e melhor. Esse é o
www.revista-fi.com

mantra entoado por bilhões de pessoas dos quatro cantos do mundo.
Uma proposta de valor sustentada
em benefícios saudáveis permite a
sua empresa melhor se posicionar
ante a concorrência. Há décadas,
na televisão, no rádio, nos jornais
e revistas, especialistas alertam
para a importância do consumo regular de vitaminas e minerais como
substâncias essenciais para uma
vida saudável, enquanto trabalhos
acadêmicos recentes têm destacado
a relevância de uma dieta rica e diversificada, baseada em uma ampla
gama de nutrientes.
Recente estudo do professor
de Neurocirurgia e Fisiologia da
Universidade da Califórnia, Fernando Gómez-Pinilla, aponta que
uma série de nutrientes tem efeitos
muito benéficos à saúde humana. As
conclusões do trabalho do pesquisador, publicadas na Nature Reviews
Neuroscience, sugerem que com
algumas mudanças na dieta diária,
as pessoas podem melhorar suas
habilidades cognitivas, proteger o
cérebro de eventuais problemas e
reduzir os efeitos da idade.
Soluções inovadoras sob medida
O conhecimento da relação entre
o consumo de uma ampla gama de
nutrientes e uma boa saúde tem
encontrado eco em grande parte dos
consumidores, que têm buscado cada
vez mais produtos com apelos de saúde e bem-estar. Conseqüentemente, a
demanda por suplementos, bebidas
e alimentos fortificados têm crescido
significativamente.
Atenta ao cenário atual e futuro, a DSM trabalha com uma visão
completa do ciclo de vida do produto. Assim, busca prover soluções
rápidas, eficientes e sustentáveis
para os fabricantes de alimentos,
bebidas e suplementos, com base
em ingredientes respaldados na
ciência, confiança e segurança com o
consumidor. Esses são os princípios
que norteiam sua plataforma: “How
can WE Health YOU ?”
www.revista-fi.com

Benefícios de Saúde
Pensando em você hoje e no futuro,
a DSM desenvolveu a plataforma de
“Benefícios de Saúde”, feitos sob medida, alinhados às tendências e demandas
nutricionais e sociais dos consumidores.
Segundo Luiz Flavio Leite Jr., gerente
da DSM para o Brasil, “as pessoas
estão vivendo mais, o que leva a uma
pressão social maior nos gastos com
sistemas de saúde. Em paralelo, o
aumento de consciência e informação
gera a busca dessas pessoas por viver
bem a partir de uma dieta mais nutritiva. Hoje, o consumidor sabe que ele é
o principal gestor de sua saúde diária e
futura. Algumas pessoas efetivamente
adotam estilos de vida saudáveis, mas
um grande número delas trabalha
muitas horas por dia, tem pouco tempo
de descanso e lazer, o que as impede
de viver da forma como gostariam.
Obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares têm se tornado uma
constante na vida de milhões. Também
a osteoporose e a degeneração macular
têm aumentado”, ressalta Luiz Flavio.

Proteja seu coração

“Saúde do coração”: uma das
maiores preocupações da população.
Modificações na dieta e no estilo de vida
diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Outro exemplo onde a DSM
pode ajudar a sua empresa.
Diante desse cenário, o portfólio de
produtos da plataforma “Benefícios de
Saúde” foi desenvolvido para reunir a
perfeita combinação de ingredientes
que possibilitam aos consumidores viver

em boa forma, a partir, por exemplo, da
manutenção da saúde do coração ou das
articulações, para maior flexibilidade
dos movimentos do corpo. Alguns conceitos desenvolvidos incluem...
Fortaleça Sua Mente
Potencialize Sua Visão

Desafie sua idade
Proteja Seu Coração
Melhore Sua Imunidade

Nutra Sua Beleza
Defina seu Corpo
Aumente Sua Performance

“Temos que saber, como indústria de
alimentos, que um consumidor já não só
compra um produto, mas sim um benefício.”

Fortaleça sua mente
“Saude cognitiva”: boa nutrição
potencializa a performance mental e
cognição de crianças a adultos. Sabe-se
que uma dieta rica em DHA, vitaminas e
nucleotídeos tem papel fundamental no
desenvolvimento cerebral.
Cada uma das propostas de “Benefícios de Saúde” contém ingredientes
balanceados e na medida certa para criar
cada benefício previsto, cientificamente
comprovado, sejam nas clássicas combinações de vitaminas e minerais ou nos
mais recentes lançamentos de ingredientes funcionais, como o ResVida® (puro
Resveratrol), o TensVida® (polipeptídeos para a saúde cardiovascular) e o
PeptoPro® (peptídeos para performance
esportiva), além dos carotenóides e antioxidantes, como a luteína FloraGlo®,
o licopeno (RediVivo®) e o Carocare®
(linha de betacaroteno natural).
A capacidade tecnológica e o conhecimento da DSM asseguram que os benefícios nutricionais de cada ingrediente se
mantenham e sejam viabilizados em uma
grande variedade de aplicações, sejam
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elas bebidas, barras de cereais, derivados
lácteos, farinhas lácteas, refrescos em pó,
cápsulas ou comprimidos, entre outras.
Esse “know-how” adquirido há
décadas com a liderança no segmento
propicia às indústrias de alimentos,
suplementos e bebidas a escolha mais
segura e de melhor custo para a concepção, o desenvolvimento e a entrega do
beneficio. É assim que a DSM pode posicionar a sua empresa à frente na difícil
competição de ganhar a preferência de
um consumidor cada vez mais exigente.

Aumente sua performance
“Nutrição esportiva” pode fortalecer
seu negócio. A DSM desenvolveu uma proteína hidrolisada patenteada, PeptoPro®,
para melhorar resistência, performance e
recuperação na prática esportiva.
Mas entregar soluções significa
fazê-lo de forma segura e sustentável.
Hoje em dia, uma das principais
preocupações das empresas e dos
consumidores finais é em relação à
segurança e origem dos alimentos
consumidos. Atenção especial também
é dada ao ciclo de vida do produto,
ou seja, entender os impactos de cada
fase de sua fabricação na natureza.
Sustentabilidade sempre esteve no
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DNA da DSM, que se preocupa em
trabalhar com a máxima qualidade
em todas as etapas, com foco na satisfação da indústria e nos padrões de
qualidade internacionais. “Um quilo
de vitamina A incorporado em um
leite infantil fortificado chega a mais
de 9.000 bebês, o que representa uma
enorme responsabilidade” - lembra
Eduardo Estrada, presidente da DSM
para América Latina.
Os Benefícios de Saúde da DSM
são alicerçados pelo
Programa Quality
for Life®. Como
observa Mauricio
Adade, presidente
mundial da Divisão
de Nutrição e Saúde
Humana da DSM
Nutritional Products: “Nosso Programa
Quality for Life® foi desenvolvido em
resposta às crescentes preocupações em
relação à segurança do que consumimos. Quality for Life® é o sinônimo de
Qualidade, Confiança, Rastreabilidade e
Sustentabilidade, contemplados em nosso
selo de excelência. Significa que nossos
clientes estão recebendo os melhores
ingredientes, sabem de onde eles vêm,
como são desenvolvidos e aplicados, in-

formações essenciais que ratificam a DSM
como fonte segura de entrega de soluções
à indústria e ao consumidor final. ”
Por simbolizar o compromisso da
DSM com o meio ambiente no qual
se insere, seus parceiros de negócios,
colaboradores e o ambiente regulatório
que governa suas operações, o Programa
“Quality for Life®” é um exemplo da
atuação sustentável da DSM.
O Programa Quality for Life® está
completamente alinhado com a marca
Quali®-Blends de pré-misturas, que entrega “Conceitos de Saúde” em misturas
feitas sob medida. Quali®-Blends ajuda
seus clientes a reduzir custos de controle
de qualidade, de processo e inventários,
enquanto contam com serviço e suporte
locais, além de ingredientes de primeira.
“How can WE Health YOU?” propostas de Benefícios de Saúde para
indústria fazer negócios saudáveis.

DSM Produtos Nutricionais
Brasil Ltda.
www.quali-blends.com
www.dsmnutritionalproducts.com
www.revista-fi.com

