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A Sensient Technologies Brasil 
é uma unidade do grupo Sensient 
Technologies Corporation, líder mun-
dial na fabricação e comercialização 
de corantes, aromas e fragrâncias. 
Emprega tecnologias avançadas 
nas instalações ao redor do mundo 
para desenvolver sistemas para as 
indústrias de alimentos e bebidas, 
cosméticos, farmacêutico, tintas para 
impressora e outras especialidades. 
Nossos clientes abrangem os princi-
pais fabricantes internacionais que 
representam as mais conhecidas mar-
cas na maior parte do mundo.Com 
início de suas atividades no Brasil 
em 2003 e com nova planta na cidade 
de Jundiaí-SP a partir de 2011, está 

muito mais moderna, com produção 
local num ambiente com atmosfera 
controlada e avançado Centro Tecno-
lógico de Aplicação de Corantes.

A Sensient apresentou na última 
FI 2013 , várias novidades tecnológi-
cas para as indústrias de alimentos e 
bebidas ,dentre elas ,quatro soluções 
inovadoras que foram destaque e de 
muito interesse por parte dos clientes 
que visitaram o Stand.

COLOR CRYSTAL

Color Crystal é uma tecnologia 
única que permite um apelo visual 
magnífico e diferenciado em seu 

produto.  Desenvolvido com corantes 
naturais e sintéticos, este produto 
está disponível para uma ampla gama 
de tonalidades atrativas. A alta resis-
tência ao impacto mecânico e à altas 
temperaturas permite sua aplicação 
em diversos produtos como bolos, 
coberturas de chocolate, balas e go-
mas de mascar, recheio para biscoito 
e cookies. 

DUSTPRO NXT

DustPro NXT a linha de corantes 
naturais DustPro NXT proporciona 
uma performance melhorada com-
parado aos corantes alimentícios 
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tradicionais líquidos e pós. A maior 
fluidez nas misturas em pó, baixos 
níveis de poeira, redução de conta-
minação cruzada, maior shelf life e 
rápida solubilidade.Pode ser aplicado 
em bebidas, forneados, alimentos 
processados, lácteos e petfood. 

AET

AET nossa tecnologia avança-
da de emulsão combina múltiplos 
corantes naturais com base óleo e 
base água a fim de promover uma 
matriz complexa de corantes em 
um sistema único, atingindo assim 
novas tonalidades que não eram 
possíveis. Essa linha de produtos 
oferece soluções transparentes ou 
turvas, evita a formação de anel e 
manchas na embalagem do produto 
reduz o sabor residual. Além disso, 
é uma alternativa para substituição 
do carmim com tonalidade vermelha. 
É apropriado para aplicação em 
bebidas, sorvetes, iogurtes, balas, 
panificação, alimentos processados 
e processos em spray dryer. 

AVALANCHE

Avalanche  é uma alternativa 
natural para Dióxido de Titânio e 
Carbonato de Cálcio como agente  
branco, com exclusividade Sensient. 
Pode ser usado em vários níveis de 
pH, é estável à luz e ao aquecimento, 
não tem sabor residual e possui cer-
tificado Kosher e Halal.  É ideal para 
aplicação em confeitaria, coberturas 
e cereais, e na superfície de produtos 
para simular açúcar com o intuito de 
reduzir calorias.

AROMAS 

SweetSense redutor de açúcares 
em alimentos e bebidas, um produ-
to capaz de reduzir em até 20% a 
quantidade de açúcares presentes 
nas formulações e bebidas. Princi-
pais vantagens: redução calórica; 
redução de custo; classificado como 
aroma, não possui edulcorantes na 
formulação.

Salt Replacer redutor de sódio 
em alimentos, o salt replacer é um 
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sal natural, com 33% menos sódio. 
Principais vantagens: Não deixa 
residual metálico nos alimentos; Não 
compromete o sabor original dos ali-
mentos, produto 100% natural.

Aromas Doces e Salgados a 
Sensient possui uma variedade de 
aromas, tanto doces, como salgados. 
Aromas idênticos aos naturais que 
são desenvolvidos para se adequarem 
às necessidades dos clientes. Nossos 
aromas possuem versão pó e líquido 
e podem ser aplicados em uma infini-
dade de produtos.
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