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Do lado esquerdo, 
podemos ver um 
Chocolate à base de 
manteiga de cacau e, à 
direita, um chocolate com a 
nossa solução,  TROPICAO™. 
Ambos os produtos foram
expostos ao calor. 
TROPICAO™ 
comprovadamente evita 
o fat bloom relacionado ao 
calor sem comprometer a expe-
riência sensorial, podendo ser 
implementado facilmente à 
sua linha de produção.

Descubra mais em 
www.aaktropicao.com

Evite o fat bloom, 
Preserve o sensorial

TROPICAO™
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