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Buscando novas formas 
de crescer – a resposta 
da dsm para quatro 
tendências gloBais

A DSM, grupo holandês com um 
faturamento estimado em mais de € 9 
bilhões, presente em mais de 49 países 
com plantas, escritórios comerciais e 
centros de pesquisa, desenvolvimento 
e aplicação, identificou quatro tendên
cias globais as quais terão um impacto 
crescente no mundo em que vivemos. 
Com base nas mesmas, sua estratégia 
foi desenvolvida e alinhada conectando 
todas nossas atividades diretamente 
com o futuro de nosso planeta. 

Clima e Energia: susten tabilidade 
através de sua busca por menor consu
mo energético, fontes biodegra dáveis 
de energia, novas formas de produção 

dsm 
nutritional products: 

líder global em 
soluções para nutrição, 

saúde e bem estar
e busca por parceiros 
comerciais conscien
tes com o futuro.

Funcionalida-
de e Perfor mance: 
Alcançando mais, 
com menos – produ
tos e processos que 
entreguem benefí
cios inovadores em 
combinação com a 
redução do consumo 
ecológico de nosso 
planeta.

Economias Emergentes: Captu
rando novas oportunidades nas econo
mias com maior crescimento no mundo 
– o objetivo da DSM é fortalecer susten
tavelmente sua presença e atuação na 
China, Rússia, Índia e América Latina, 

com foco no Brasil. Através de projetos 
e parcerias inovadoras, com base em 
nossa política SHE (Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente) crescer acima do 
crescimento orgânico das economias 
emergentes.



tensVida™ (anteriormente conhecido como TensGuard™) é o primeiro 
ingrediente na história a ganhar HiE e o NutrAward na Europa e nos 
Estados Unidos. Após ganhar o primeiro prêmio na Hi Europa em 2008 
como ingrediente natural mais inovador, acaba de 
receber em 2009 o NutrAward como o mais inovador 
ingrediente funcional com evidências científicas 
comprovando seus benefícios! 

TensGuard™ agora se chama tensVida™, como 
parte da estratégia global da DSM de alinhar seu 
portfolio de ingredientes funcionais embaixo do guarda-
chuva de marcas VIDA. 

tensVida™ em alimentos, suplementos e bebidas proporciona a indústria 
e consumidores a forma mais natural e conveniente de controlar a pressão 
arterial, ajudando-nos a gerenciar nossa vida com mais saúde e bem estar!

TENSVIDA™ ENABLES CONSUMERS TO HELP
KEEP THEIR BLOOD PRESSURE IN LINE



mas como nos cuidarmos 
para o futuro se não temos 
tempo nem  
para o hoje? 

Pensando em você, hoje e no futuro, a 
DSM Nutritional Products desenvolveu 
sua plata forma de “Conceitos de Saúde” 
feitos sob medida para uma vida diária 
saudável e divertida.

De acordo a Luiz Flavio Leite Junior, 
gerente da DSM para o Brasil, “nosso 
objetivo com respeito à tendência de 
Saúde e Bem Estar está em encontrar 
as necessidades nutricionais na “pirâmi
de nutricional”, baseado em:

 entregar os mais altos padrões 
de sustentabilidade, rastreabilidade, 
confiança, tranqüilidade através da 
plataforma Quality for LifeTM

 Antecipar as mudanças dinâmicas 
dos mercados entregando soluções 
inovadoras

 Servir as necessidades não só dos 
mais privilegiados setores da sociedade, 
mas também focar em atender a base da 
pirâmide com uma estratégia holística 
envolvendo a academia, as autoridades, 
setores industriais e organizações não 
governamentais 

Para isso contamos com mais de 40 
escritórios de marketing e vendas com 
profissionais capacitados com serviço e 
presença locais, cadeia de suprimento 
integrada e nove plantas de misturas de 
ingredientes – QualiBlends  no mundo, 
além de laboratórios de pesquisa e apli
cação, facilitando e garantindo a escolha 

correta de cada solução.” 
Continua Luiz Flavio:  “Através de 

nossas misturas de micro ingredientes 
entregamos soluções feitas à medida 
para saúde e bemestar de nossos con
sumidores. DSM Nutritional Products 
é a única produtora de ingredientes e 
fabricante de misturas integrados, o que 
propicia maior segurança e garantia ao 
consumidor, garan tindo origem, qualida
de e rastreabilidade em todo o processo 
até o cliente.

Além disso, temos nosso compro
misso de crescimento baseado na 
inovação, contando com uma das mais 
vastas biblio tecas de extratos naturais 
do mundo, de onde pesquisamos e de
senvolvemos com capacidade própria, 
aquisições ou parcerias, ao menos dois 
novos ingredientes funcionais por ano, 
da natureza até os consumidores.”

Entre o portfólio de produtos da 
DSM destacamse:

 Vitaminas hidro e lipossolúveis (A, 
E, D, K, complexo B, ácido ascórbico)

 Carotenóides como corantes em 
alimentos e bebidas, e como ingredien
tes funcionais (betacaroteno, licopeno 
Redivivo, luteína FloraGlo e Zeaxantina 
Optisharp)

 Ropufa, ácidos graxos poliin
saturados Omega 3 e 6 para saúde do 
coração, desenvolvimento cerebral e 
tensão prémenstrual 

 TensVida, peptídio lácteo ganhador 
dos últimos prêmios de inovação em 
funcionais na Hi Europa em 2008 e na 
NutrAward nos Estados Unidos em 

2009, ingrediente natural com benefícios 
comprovados na manutenção do coração 
saudável, controlando a pressão arterial 
naturalmente.

 Teavigo, extrato de chá verde 
purificado a 94% para aplicação em 
alimentos e bebidas como antioxidante e 
otimizador do metabolismo para queima 
de gordura

 AllQ, nossa coenzima Q10, potente 
antioxidante propiciando beleza de den
tro para fora

 Fabuless, emulsão paten teada 
para controle de peso proporcionando 
o benefício único da saciedade

 Resvida, nosso patenteado resve
ratrol, antioxidante da uva vermelha do 
vinho tinto, para longevidade

 Peptopro, caseína hidrolisada para 
recuperação e fortalecimento muscular 
para esportistas e indivíduos com vida 
ativa

Com foco constante nos consumido
res, contamos com formas diferenciadas 
de produtos que garantam:

 Estabilidade
 Flexibilidade 
 Biodisponibilidade

através de nossa única e paten teada 
tecnologia de microencapsulação Acti
lease®®, e usando nossa inteligência 
regulatória, os disponibilizamos ao 
mercado de forma segura e efetiva.

e como levamos nossas 
soluções até você? 

A DSM desenvolveu conceitos de 
saúde baseados em estudos clínicos 
e testes de aplicação em alimentos e 
bebidas para entregar saúde e bem 
estar, dos quais se destacam:

 Beleza de Dentro para Fora
 Mente e Corpo em Equilíbrio
 Energia e Força
  Nutrição
  Vitalidade e Longevidade
  Vida Ativa
Conveniência, praticidade, segurança 

e saúde: DSM Nutritional Products!

DSM Produtos Nutricionais  
Brasil Ltda.

www.dsm.com

saúde e bem estar

A população mundial está crescendo numa taxa nunca antes prevista. Ao 
mesmo tempo em que estamos vivendo mais. Além disso, outros fatores psi-
cossociais importantes têm influência direta em nossas vidas: pressão, stress 
e competitividade intensos,  fazendo com que as decisões e escolhas deman-
dem mais praticidade, conveniência e, acima de tudo, segurança, já que a falta 

de tempo nos obriga a tomar as decisões 
corretas na primeira vez. 

Nunca desnutrição e obesidade cami-
nharam tão juntas nos mesmos países.

Além disso, a evolução da tecnologia 
e ciência nos está possibilitando viver por 
mais tempo, então também devemos nos 
preocupar cada vez mais com um futuro 
saudável.


