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Alimentos



Sabor  e  nutrição  com  gostinho  de  quero  mais!

Linea Achocolatado | Benefícios

* OMS: Organização Mundial Da Saúde

Contém 45% menos calorias
Comparado ao achocolatado com açúcar.Sem adição de açúcares.

Adoçado com Sucralose, adoçante 
que vem da cana de açúcar 

Adoça como açúcar e contribui para a redução 
do sódio e calorias.

Fonte de 11 Vitaminas: A, D, E, B1, B2, B3, 
Pantotenico, B6, Fólico, B12, C); e 4 

minerais (Cálcio, Ferro, Zinco e Selênio)
Menos de 10% da população ingere a quantidade 

diária de vitaminas recomendada (400 mg)*.

Fonte de cálcio
Ajuda no aumento da massa óssea e, 
por consequência, previne o 
surgimento de osteoporoses e 
fraturas constantes em adultos.

Com cacau e alfarroba
Combinação perfeita entre sabor e nutrição.

O cacau confere o sabor de chocolate, mas é 
naturalmente um fruto amargo e com mais gorduras. A 

alfarroba é um fruto naturalmente doce, sem gorduras e 
sabor muito parecido ao chocolate, além de oferecer 

vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. 

0% Gorduras Totais



Atualização Jan/2020

Linea Achocolatado | Concorrentes

Marca Possui vitaminas 
e minerais? Adoçante Calorias 

por porção
Sódio por 

porção
Com 

alfarroba?
Qtde de 
cálcio

Gorduras 
Totais

Sim, 
11 vitaminas e 4 

minerais.
Sucralose 28 Kcal 9mg

150mg 
15% VD

0

Gold
Sim, 

11 vitaminas e 3 
minerais.

Sacarina e 
Stevia

25 Kcal 11mg 0 0

Lowçucar Sim, 7 vitaminas
Aspartame 
e sacarina

9 Kcal 22mg 0 0,6

Linea: a  receita  mais  nutritiva  vs.  concorrência  direta



Linea Achocolatado | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 210g

Caixa máster: 12 unidades



Adoçado com Maltitol e 
Sorbitol, adoçantes com 
origem em alimentos
Maltitol: milho
Sorbitol: milho

3 grãos integrais
Grão integral é aquele que não teve 

sua estrutura modificada, tem todas as 
partes da forma que surge na natureza. 

São ótimas opções para afastar a 
fome, pois trazem saciedade.

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de saciedade 
e no funcionamento do intestino.

Chia, Linhaça e Quinoa
Chia – possui alto teor de fibras.

Linhaça – dentre os alimentos vegetais, 
é uma das maiores fontes de ômega 3.

Quinoa – é uma ótima fonte de 
vitamina E e proteínas.

Baixo teor de sódio
O excesso de sódio pode causar o aumento 
da pressão arterial e a retenção de líquidos.

Indulgente,  nutritiva  e  com poucas  calorias,  ideal  

para  segurar  a  fominha  até  a  próxima  refeição

Linea Barra de Cereais | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Barra de Cereais | Concorrentes

O  portfolio  para  quem  gosta  de  experimentar  sabores  diferentes  a  cada  dia

Marca Adoçante
Qtdade de grãos 

integrais
Fonte de 

fibras
Calorias por 

porção Qtde de sabores

Morango com 
iogurte sem 

açúcar

Maltitol e 
Sorbitol

3 63 Kcal 5

NUTRY
Morango zero 

açúcar
Sorbitol 3 77 Kcal 2

TRIO
Morango com 

chocolate 
zero açúcar

Sorbitol, Maltitol,
Stevia e Sucralose

5 70 Kcal 2



Linea Barra de Cereais | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

• Banana com aveia

• Morango com iogurte

• Choconuts

• Trufa de chocolate

• Cookies’n cream

Display

Cartucho

Unidade: 20g

Gôndola

Caixa máster: 12 cartuchos

Cartucho: 3 unidades

Check Out

Caixa máster: 12 displays

Display: 12 unidades



Adoçado com Sorbitol, 
Maltitol e Sucralose, 
adoçantes com origem em 
alimentos
Sucralose: cana de açúcar 
Maltitol: milho
Sorbitol: milho

Cranberry
Potente antioxidante, por conter 
vitaminas A, C, E e flavonoides.

Chia, Linhaça e Gergelim
Chia e Gergelim - possuem alto teor de fibras  

que auxiliam o funcionamento do intestino. 
Linhaça – fonte de ômega 3, gordura essencial  

que nosso corpo não produz. 

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de saciedade 
e no funcionamento do intestino.Não contém glúten

Adequado para consumo por 
celíacos ou intolerantes ao glúten.

Low Carb
8,5g de carboidratos por porção

Mix de castanhas variadas
Fonte de gorduras do bem que ajudam a 
equilibrar o colesterol bom com o ruim.

Nutritiva, deliciosa e com pedaços de frutas, ideal 

para matar a fome entre as refeições principais

Linea Barra Nuts | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Barra Nuts | Concorrentes

A barra nuts ideal para uma alimentação low carb e rica em nutrientes

Marca Adoçante
Fonte de

fibras
Calorias

(25g)
Pedaços
de frutas

Low Carb
(qtde de carboidratos)

Cranberry
Sorbitol, Maltitol

e Sucralose
116 Kcal SIM 8,5g

&JOY
Banana, damasco 

e nozes
Maltitol 99 Kcal SIM 12g



• Sementes e uvas passas

• Cranberry

Linea Barra Nuts | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 25g

Gôndola

Caixa máster: 12 cartuchos

Cartucho: 2 unidades

Check Out

Caixa máster: 8 displays

Display: 12 unidades
Display

Cartucho



Alta qualidade proteica
Whey protein, colágeno e 
caseinato de cálcio.

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de saciedade, e 

no funcionamento do intestino.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o 

dobro da quantidade recomendada de 
sódio (2g = 5g de sal de cozinha). O 

excesso de sódio pode causar o 
aumento da pressão arterial e a 

retenção de líquido no corpo.

Deliciosas coberturas 
de chocolate

Indulgência permissiva 
para o alimento saudável.

11g de proteína
Ideal para quem busca um 
snack que dê saciedade.

Sabor e maciez inacreditáveis
Parece chocolate, mas é barra de proteína.

Parece chocolate, mas a gente jura que é barra de proteína

Linea Barra de Proteína | Benefícios

Sem maltodextrina
Carboidrato complexo de média  

absorção pelo organismo.

Adoçado com Maltitol e 
Sorbitol, adoçantes com 
origem em alimentos
Maltitol: milho
Sorbitol: milho



Atualização Jan/2020

Linea Barra de Proteína | Concorrentes

Marca Adoçado Tem 
maltodextrina?

Tem proteína 
da soja?

Proteína como primeiro 
ingrediente?

Fonte de fibras

Maltitol e 
Sorbitol

11g

Trio Açúcar 10g

Atlhetica 
Nutrition

Maltitol e 
Sorbitol

10g

Mais proteína numa fórmula alinhada com as marcas especialistas 

em nutrição esportiva e ainda sem adição de açúcares



Linea Barra de Proteína | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 32g

Display: 12 unidades 

Caixa máster: 6 displays

• Chocolate

• Cookies’n cream

• Paçoca



1º biscoito  integral  sem  açúcar  em  embalagem  para  compartilhar

Linea Biscoito Integral | Benefícios

* OMS: Organização Mundial Da Saúde

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o 
dobro da quantidade recomendada 
de sódio (2g = 5g de sal de cozinha)*. 
O excesso de sódio pode causar o 
aumento da pressão arterial e a 
retenção de líquido no corpo.

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de saciedade 
e no funcionamento do intestino.

1° item da lista de ingredientes 
são os cereais integrais (farinha de 

trigo integral, aveia em flocos, fibra de 
aveia, farinha de linhaça, grãos de quinoa, 

flocos de cevada)
Os cereais integrais trazem diversos 

benefícios para a saúde, pois possuem 
vitaminas e minerais, além de conter fibras.

Adoçado com Stevia e 
Maltitol, adoçantes com 
origem em alimentos
Stevia: planta stevia rebaudiana
Maltitol: milho



Atualização Jan/2020

Linea Biscoito Integral | Concorrentes

Chegou para desbancar a melhor versão do líder

Marca
Cereais 

integrais Fonte de fibras Adoçante
Sódio por 

porção (30g)
Gordura por 
porção (30g)

1º ingrediente
STEVIA e

MALTITOL
15mg 4,9g

Nesfit 1º ingrediente Açúcar 67mg 4,9g



Linea Biscoito Integral | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 120g

Caixa máster: 24 unidades 



Bombons nos 3 
tipos de chocolates
Ao Leite, branco e dark.

Frutas de verdade
Com frutas desidratadas 

e liofilizadas.

Não contém glúten
Adequado para consumo 

por celíacos ou 
intolerantes ao glúten.

Corante natural
Naturalidade nos ingredientes.

Calorias sem exageros 
Bombons com até 51 kcal, 
ideal para matar a vontade 
de doce sem culpa. Menos 
calorias que 1 copo de água 
de coco.

Recheios 
cremosos!

Feitos pra não resistir: sabor e cremosidade indescritíveis

Linea Bombom | Benefícios

Adoçado com Maltitol, 
adoçante com origem 
em alimento
Maltitol: milho



*Água de coco Kero Coco 330ml – Jan/2020
Atualização Jan/2020

Linea Bombom | Concorrentes

Diversidade de sabores e menos calorias que 1 copo de água de coco*

Marca Adoçante Bombom nas 3 variações de chocolate?
(ao leite, branco e dark)

Qtdade calorias por 
bombom (média)

Maltitol 49 kcal

Flormel Stevia e Maltitol
(somente ao leite e meio amargo)

76 kcal

Diatt Maltitol e Sucralose
(somente ao leite)

80 kcal



Linea Bombom | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Caixa máster: 12  pacotes

Unidade: Cartucho com 110g

Pacotes com 10 bombons de 11g cada

Bombons Clássicos:
Chocolate branco com recheio de avelã

Chocolate ao leite com recheio de mousse

Chocolate dark com recheio de caramelo

Bombons Frutas:
Chocolate branco com recheio de blueberry

Chocolate ao leite com recheio de coco

Chocolate dark com recheio de frutas vermelhas

Exemplo, pois são 
sabores variados. Exemplo, pois são 

sabores variados.

Embalagem ideal para presentear ou ter em casa. 

Indicada para exposição na gôndola (ponto natural).



chocolate ao leite com
mousse de chocolate

chocolate ao 
leite com coco

Linea Bombom | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Caixa máster: 4 displays

Unidade: 18 unidades de 11g cada

Display com sabor único

Embalagem ideal para 

estimular a venda por impulso



Sem canela
Permitindo ao consumidor 
adiciona-la se for do seu paladar.

Sem adição de Açúcares 
Adoçado com Sucralose, adoçante 
que vem da cana de açúcar. Adoça 

como açúcar e contribui para a 
redução do sódio e calorias.

Zero gorduras
Produzido com leite desnatado, 
facilita a digestão.

Fonte de Cálcio
Mineral importante para a saúde 

dos ossos, músculos e dentes.

* OMS: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Linea Cappuccino | Benefícios

Cappuccino  Linea,  leite,  café  e  cacau  em  

perfeito  equilíbrio  e  muita  cremosidade!



Atualização Jan/2020

Linea Cappuccino | Concorrentes

Linea: receita mais saudável que a referência de mercado

Marca Tipo de Leite Cálcio Adoçante Gordura

Desnatado 151 mg Sucralose 0 g

3 Corações Integral Não informado Sucralose 2,8 g



Linea Cappuccino | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 210g

Caixa máster: 12 unidades 



Com ingredientes naturais
Folhas de chá verde e flores e 

brotos de chá branco.

Alto rendimento
Faz 5 litros de chá ou 28 copos.

Sem adição de 
açúcares. Adoçado com 
Sucralose, adoçante que 
vem da cana de açúcar 
Adoça como açúcar e contribui 
para a redução do sódio e 
calorias.

Zero calorias
Pode ser usado como aromatizador 

de água, ajudando a aumentar o 
consumo diário de água.

Sem corantes artificiais

Linea  UP,  o  primeiro  chá  concentrado  to  go  do  Brasil!

Linea Up | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Up | Concorrentes

Somos  o  único  do  mercado,  sem  concorrentes 

diretos  e  temos  o  chá  com  o  menor  preço  por  litro

Marca Rendimento R$/L

1 frasco de Linea Up = 
5 Litros

R$ 2,22 por Litro

Feel Good 1 Litro R$ 5,99 por Litro



Linea Up | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 56 g

Caixa máster: 12 unidades 



Com colágeno
Proteína com funções 
importantes na sustentação a 
pele e das articulações.

Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da 
cana de açúcar 
Adoça como açúcar e contribui 
para a redução do sódio e 
calorias.

Entre 143 e 160 Kcal 
por unidade

Menos que 1 pão francês

1º ingrediente: 
manteiga de cacau

Responsável pela 
cremosidade, maciez e 

isenção da gordura trans.

Não contém glúten
Sabores: ao leite, dark, branco e 

zero lactose. Ideal para celíacos e 
intolerantes ao glúten

Fonte de fibra
Auxilia na sensação de 
saciedade, e no 
funcionamento do intestino.

1 sabor sem lactose
Perfeito para intolerantes à lactose.

Sabor  inacreditável  que  derrete  na  boca  e  ainda  faz  bem!

Linea Chocolate 30g | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Chocolate 30g | Concorrentes

Linea:  receita  de  mestre

Marca Colágeno Fonte de Fibras Adoçante Calorias 1º ingrediente

Sucralose 143 kcal Manteiga de cacau

Nestlé Maltitol 165 kcal Leite em Pó

Vitao Sucralose 141 kcal Manteiga de cacau

30g

25g

22g



Linea Chocolate 30g | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: Cartucho com 30g

Display: 15 unidades 

Caixa máster: 15 displays



Com colágeno
Proteína com funções importantes na 
sustentação a pele e das articulações.

Entre 57 e 68 Kcal 
por unidade

Prá comer sem culpa a 
qualquer hora

Não contém glúten
Sabores: ao leite, dark, branco e 

zero lactose. Ideal para celíacos e 
intolerantes ao glúten

1 sabor sem 
lactose
Perfeito para 
intolerantes à 
lactose.

Formato ideal 
para check out e 

venda por impulso.

Somos o único mini 
chocolate tablete sem 
açúcar do mercado

Sabor  inacreditável  que  derrete  na  boca  e  ainda  faz  bem!

Linea Chocolate 13g | Benefícios

1º ingrediente: 
manteiga de cacau

Responsável pela 
cremosidade, maciez e 

isenção da gordura trans.

Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da cana 
de açúcar 
Adoça como açúcar e contribui para 
a redução do sódio e calorias.



Linea Chocolate 13g | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: Cartucho com 15 g

Display: 15 unidades 

Caixa máster: 15 displays



Adoçado com 
Sucralose, 

adoçante que vem 
da cana de açúcar

Adoça como açúcar e 
contribui para a redução 

do sódio e calorias.

O  chocolate  para  quem  gosta  de  preparar  suas  receitas  com  facilidade

Linea Chocolate 250g | Benefícios

Zero/Baixo sódio
Os brasileiros 
consomem mais que o 
dobro da quantidade 
recomendada de sódio 
(2g = 5g de sal de 
cozinha)*.

Aplicação Versátil
Ideal para  coberturas e 

recheios de doces e 
sobremesas.

Macio para 
manusear
Fácil de quebrar 
e fazer raspas.



Unidade: pacote 250g

Caixa máster: 8 unidades

Apresentações

EMBALAGENS SABORES
Marca

Vitao

Diatt

Concorrentes

Linea Chocolate 250g

Receita padrão de mercado para o consumidor enriquecer do seu jeito (frutas, cacau, castanhas, ...)!



Fontes de fibras
Auxilia na sensação de 
saciedade, e no 
funcionamento do 
intestino.

Com 7 grãos integrais
de alto valor nutritivo

Aveia, trigo, gergelim, linhaça, quinoa, 
amaranto e cevada). Proporcionam 
saciedade, redução da absorção de 

gorduras e da glicose, evitando picos.

* OMS: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da cana 

de açúcar 
Adoça como açúcar e contribui para 

a redução do sódio e calorias.

Com pedaços de 
frutas e/ou 
castanhas e/ou 
nozes

Linea  cookies,  os  únicos  com  7  grãos  integrais  e  muito  sabor! 

Linea Cookies | Benefícios

Pacotes de 120g: ideal para compartilhar e
40g ideal para check out (consumo individual / to go)



Atualização Jan/2020

Linea Cookies | Concorrentes

Linea:  receita  única

Marca Grãos Integrais Adoçante Fibras

7 Sucralose 4,3g

Jasmine   
Nenhum, feito com farinha 

integral
Maltitol e esteviol 2,5g

120g

150g



Linea Cookies | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 120g

Caixa máster: 12 unidades 

1ª versão

Unidade: Cartucho 40g

Display: 10 unidades 

Caixa máster: 4 displays

2ª versão



Sem adição de açúcares.
Adoçada com Sucralose, 

adoçante que vem da cana 
de açúcar 

Adoça como açúcar e contribui para a 
redução do sódio e calorias.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o 
dobro da quantidade recomendada 
de sódio (2g = 5g de sal de cozinha)*. 
O excesso de sódio pode causar o 
aumento da pressão arterial e a 
retenção de líquido no corpo.

Zero glúten
Pode ser consumido pelos 
2 milhões de brasileiros 
intolerantes ao glúten.

Momentos prazerosos e nutritivos a qualquer hora

Linea Creme de Avelã | Benefícios

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de saciedade, 
e no funcionamento do intestino.

Feito com cacau e pasta de avelã
O cacau dá saber e ajudar a melhorar o 

humor e a sensação de bem-estar.



Atualização Jan/2020

Linea Creme de Avelã | Concorrentes

Linea: receita de destaque

Marca Quantidade de 
gordura Adoçante Calorias por 

porção Fibras Proteína

7,1g Sucralose 95 Kcal 3,1 g 1,7 g

Flormel 7,9g Taumatina 102 Kcal 2,5 g 1,3 g



Linea Creme de Avelã | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 150g

Caixa máster: 12 unidades 



Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da 
cana de açúcar 
Adoça como açúcar e contribui 
para a redução do sódio e 
calorias.

Cremosidade que 
vem do cozimento
Não possui espessante.

Uso versátil na culinária 
ou como sobremesa

Ideal para recheios, sobremesas, 
torradas, pães e comer de colher.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais 
que o dobro da quantidade 
recomendada de sódio (2g = 5g 
de sal de cozinha)*.

Linea Doces de Leite | Benefícios

Doces de leite: gostinho de doce de leite caseiro 

com padrão de sabor do doce argentino!



Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: pacote 210g

Caixa máster: 12 unidades

Linea Doces de Leite

Marca

Hué

Vitao

Sabor  e  textura  que  vem  do  nosso  processo  de  produção

Concorrentes



Gelatina  vitaminada  feita  com  suco  de  frutas  desidratadas

Linea Gelatina | Benefícios

* OMS: Organização Mundial Da Saúde

Fonte de 5 Vitaminas: 
A, C, B3, B5, B6

Menos de 10% da população 
ingere a quantidade diária 

recomendada (400 mg)*.

Com suco de frutas desidratadas
Contribui para o sabor característico e 
adição de vitaminas.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o 

dobro da quantidade recomendada 
de sódio (2g = 5g de sal de cozinha)*.

Só 6 Kcal por porção
Excelente sobremesa para quem 

quer emagrecer com sabor.

Adoçada com Sucralose, 
adoçante que vem da cana 
de açúcar
Contribui para a redução do sódio 
e calorias e proporciona dulçor 
próximo ao açúcar sem retrogosto.



Atualização Jan/2020

Linea Gelatina | Concorrentes

Marca Possui 
vitaminas? Adoçante Calorias por 

porção
Sódio por 

porção
Possui suco de 
frutas natural?

Sucralose e
acessulfame
de potássio

6 Kcal 52mg

Dr. Oetker 
Zero

Ciclamato de sódico, 
aspartame, sacarina e 

acesulfame de potássio 
9 Kcal 90mg

Royal
Zero

Ciclamato de sódico, 
aspartame, sacarina e 

acesulfame de potássio
9 Kcal 97mg

Temos  a  melhor  receita



Linea Gelatina | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: cartuchos com 10g

Caixa máster: 24 unidades 



Com pedaços de 
frutas visíveis
Feita com frutas de verdade.

61% menos calorias
Comparada às geleias com açúcar.

Linea  Geleia  fruta  pra  ver  e  saborear!

Linea Geleia | Benefícios

Adoçada com Sucralose, adoçante 
que vem da cana de açúcar 

Adoça como açúcar e contribui para a 
redução do sódio e calorias.



Atualização Jan/2020

Linea Geleia | Concorrentes

O maior portfolio de geleias sem açúcar do mercado

Marca Possui vitaminas? Adoçante Calorias por porção Sódio por porção

Sucralose 17 Kcal 7

Queensberry 
Diet Sucralose 23 Kcal 6



Linea Geleia | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 230g

Caixa máster: 12 unidades 



11 cereais, grãos e sementes 
de alto valor nutritivo
Flocos de aveia, flocos de milhos, 
semente e girassol, flocos de arroz, 
flocos de cevada, flocos de trigo, 
semente de abóbora, amêndoa, flocos 
de amaranto, flocos de quinoa e 
semente de linhaça. Proporcionam 
saciedade, redução da absorção de 
gorduras e da glicose, evitando picos.

Sem adição de Açúcares. 
Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da cana 
de açúcar
Adoça como açúcar e contribui 
para a redução do sódio e calorias.

Com Colágeno
Proteína  com funções 

importantes na sustentação 
a pele e das articulações.

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de 

saciedade, e no 
funcionamento do 

intestino.

Com pedaços de 
frutas e castanhas

Importantes fontes de 
vitaminas, minerais e fibras.

Crocância, sabor num mix de grãos e cereais com alto valor nutricional

Linea Granola | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Granola | Concorrentes

Linea: a melhor receita vs. concorrência direta

Marca
Grãos e 

sementes Adoçante
Calorias por 

porção
Fonte de 

Fibras Colágeno

11 Sucralose 95 Kcal

Jasmine 6 Taumatina 102 Kcal

Mãe Terra 6 Sucralose 89 Kcal



Linea Granola | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 250g

Caixa máster: 12 unidades 



Adoçado com Sucralose, 
adoçante que vem da 
cana de açúcar
Adoça como açúcar e contribui 
para a redução do sódio e 
calorias.

Menos calorias 
que o tradicional

Pela retirada do açúcar.

Textura e cremosidade 
ideal que vem do 

cozimento do leite
Para preparações culinárias e 
utilização em torradas e pães. 
Tem mesmo resultado do leite 

condensado tradicional.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais 
que o dobro da quantidade 
recomendada de sódio (2g = 5g 
de sal de cozinha)*.

Leite condensado: doce e cremoso como se fosse feito com açúcar!

Linea Leite Condensado | Benefícios



Unidade: pacote 210g

Caixa máster: 8 unidades

Apresentações

EMBALAGENS SABORESMarca

Lowçucar

Vitao

Concorrentes

Linea Leite Condensado

Receita padrão de mercado para o consumidor enriquecer do seu jeito (frutas, cacau, castanhas, ...)!



Sem adição de 
açúcares.
Adoçada com Sucralose, 
adoçante que vem da cana de 
açúcar. Adoça como açúcar e 
contribui para a redução do 
sódio e calorias.

Fácil preparo
Basta adicionar 2 ovos e 
água ou leite. Não precisa 
de manteiga.

Zero lactose
Intolerantes a lactose 

podem preparar o bolo 
com água ou leite sem 

lactose .

Alto teor de fibras
Auxilia na sensação de 

saciedade, e no 
funcionamento do intestino.

Linea bolo,  macio,  saboroso,  com  alto  teor  de  fibras!

Linea Bolo | Benefícios



Unidade: 300g

Caixa máster: 8 unidades 

Linea Bolo

Marca

Vitao

Lowçucar

Concorrentes

Linea bolo uma receita padrão de mercado

Apresentações

EMBALAGENS

SABORES



Zero sódio
O excesso de sódio 
pode causar o aumento 
da pressão arterial  e a 
retenção de liquido.

Zero calorias
Por colher de sopa.

Adoçados com 
Sucralose, 

adoçante que vem 
da cana de açúcar

Adoça como açúcar e 
contribui para a 

redução do sódio e 
calorias.

Fonte de fibra
Auxilia na sensação 
de saciedade, e no 
funcionamento do 

intestino
Versões: ketchup e 

mostarda.

Momentos prazerosos devem ter saber e podem sim serem mais saudáveis!

Linea Molhos | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Molhos | Concorrentes

Uma receita de alto padrão!

Marca Adoçante Sódio Fibras

Sucralose 0mg

Hemmer
Zero

Ciclamato de sódio
e sacarina sódica

130mg



Linea Molhos | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: potes com 350 g

Caixa máster: 8 unidades



Sem açúcar. Adoçada 
com stevia
Adoçante natural que vem da 
planta stevia rebaudiana.

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de 
saciedade, e no funcionamento 
do intestino.

Super crocante
Estourada em ar 

quente, sem óleo.

Sem glúten
Ideal para celíacos e 

intolerantes ao glúten.

* OMS: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Milhos não transgênicos 
Milho que  não foi 

geneticamente modificado.

Linea,  a  pipoca  sem  açúcar  que  arrebenta  no  sabor  e  nas  fibras!

Linea Pipoca | Benefícios

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o dobro 
da quantidade recomendada de sódio (2g = 5g 
de sal de cozinha)*. O excesso de sódio pode 
causar o aumento da pressão arterial e a 
retenção de líquido no corpo.



Atualização Jan/2020

Linea Pipoca | Concorrentes

Linea:  somos  a  única  marca  com  abrangência  nacional  do  segmento  sem  açúcar

Marca Açúcar ou adoçante? Fibras Valor energético

Stevia – Adoçante natural 3,7g 79 Kcal

Yoki Açúcar 1,2g 108 Kcal



Linea Pipoca | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 50g

Caixa máster: 12 unidades 



Linea Pudim | Benefícios

Adoçado com 
Sucralose, adoçante 
que vem da cana de 
açúcar 
Adoça como açúcar e 
contribui para a redução 
do sódio e calorias.

Baixo teor de sódio
Os brasileiros consomem mais que o 
dobro da quantidade recomendada de 
sódio (2g = 5g de sal de cozinha)*.

Fonte de vitaminas 
Menos de 10% da população 

ingere a quantidade diária 
recomendada (400 mg)*.



*Água de coco Kero Coco 330ml – Jan/2020
Atualização Jan/2020

Linea Pudim | Concorrentes

Linea:  a  melhor  receita  vs.  concorrência  direta

Marca Adoçante Vitaminas Calorias

Sucralose 5 20

Dr. Oetker
Ciclamato de sódio,

sacarina sódica e aspartame
3 22

Royal
Ciclamato de sódio,

sacarina sódica e aspartame
0 27



Linea Pudim | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: cartucho com 25 g

Caixa máster: 24 unidades



Para dieta de redução 
de peso
Oferece os mesmos 
nutrientes de uma refeição 
completa com menos calorias

Sem adição de açúcares.
Adoçada com Sucralose, adoçante que vem 

da cana de açúcar. Adoça como açúcar e 
contribui para a redução do sódio e calorias.

23 vitaminas e minerais
Menos de 10% da população ingere a 
quantidade diária de vitaminas 
recomendada (400 mg)*.

Com BCAA
3 aminoácidos essenciais 
presentes no whey 
protein que ajuda a 
evitar a fadiga muscular.

Fonte de proteína Whey 
protein e colágeno

Whey protein + Colágeno: 
proteínas com alto valor 

nutritivo e auxilia na sensação 
de saciedade

Fonte de fibras
Auxilia na sensação de 

saciedade, e no 
funcionamento do intestino

Linea  Shake,  a  forma  mais  segura  de  emagrecer  com  nutrição  e  sabor

Linea Shake | Benefícios



Atualização Jan/2020

Linea Shake | Concorrentes
Linea: a única a oferecer 

os nutrientes de uma 

refeição completa nas 

quantidades requeridas 

pela legislação

MARCA MÍNIMO EXIGIDO
POR LEGISLAÇÃO

LINEA REDUBIO DIET SHAKE DIET WAY 

SABOR CHOCOLATE CHOCOLATE CHOCOLATE CHOCOLATE

Porção 35 g + 300 mL de leite desnatado 

Cálcio (mg) 33% 44% 44% 43% 46%
Ferro (mg) 33% 44% 48% 46% 40%
Fósforo (mg) 33% 40% 36% 59% 48%
Zinco (mg) 33% 33% 29% 53% 43%
Magnésio (mg) 33% 40% 45% 65% 46%
Cobre (mcg) 33% 33% 55% 71% 55%
Iodo (mcg) 33% 35% 35% 43% 36%
Selênio (mcg) 33% 33% 53% 91% 56%
Manganês (mg) 33% 33% 14% 18% 22%
Vitamina A (mcg) 33% 34% 33% 42% 50%
Vitamina D (mcg) 33% 96% 17% 20% 25%
Vitamina C (mg) 33% 33% 22% 27% 33%
Vitamina E (mg) 33% 35% 33% 40% 50%
Niacina (mg) 33% 36% 28% 29% 34%
Ácido Pantotênico (mg) 33% 34% 20% 46% 30%
Vitamina B6 (mg) 33% 33% 51% 70% 51%
Biotina (mcg) 33% 33% 17% 20% 25%
Vitamina B2 (mg) RIBOFLAVINA 33% 34% 60% 77% 45%
Vitamina B1 (mg) TIAMINA 33% 33% 22% 38% 34%
Ácido Fólico (mcg) 33% 33% 28% 33% 42%
Vitamina B12 (mcg) 33% 33% 14% 79% 21%



Linea Shake | Apresentações

EMBALAGENS SABORES

Unidade: 400g

Caixa máster: 12 unidades 





A primeira marca do mercado a 

pensar numa solução de alimentação 

saudável para nossas crianças.



Proposta  da  marca

Como?

NOSSO CONSUMIDOR
Crianças de 6 a 12 anos

NOSSO SHOPPER
Mulheres + 25 anos

Transformando os produtos 
preferidos das crianças em 
alternativas nutritivas, 
gostosas e divertidas. 

Ser parceira dos pais na 
oferta de alimentos 
saudáveis a seus filhos.

Público  Alvo



SABOR

ZERO 
AÇÚCAR

SEM 
CORANTES E 

AROMAS 
ARTIFICIAIS

INGREDIENTES 
DE VERDADE

Favorecem  o 

aparecimento  de 

alergias  alimentares 

comuns  nessa  fase 

da  vida. 

A  criança  já  consome  o  que 

necessita  de  açúcar  através  das 

frutas,  legumes,  cereais  e  leite. 

Transferem  as 

propriedades  nutricionais 

aos  nossos  produtos.

Plataforma   de   Saudabilidade



Fonte: Pesquisa Ad Hoc com 270 profissionais da saúde.

Foco dos produtos

LINEA KIDS
77% dos nutricionistas consideram que a lancheira escolar 
e os lanches da manhã e tarde são os momentos mais 
difíceis de ofertar alimentos saudáveis industrializados.

Momento  de  consumo



*Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

1. Um líquido
para repor as perdas nas atividades 

físicas: sucos, chás, água de coco 
engarrafados ou em embalagem Tetra 

Pak, preferencialmente sem açúcar.

4. Um tipo de carboidrato
fornecer energia. Pães, bolachas sem 
recheio, bolos caseiros. A quantidade 
é um ponto de atenção, pois é apenas 
parte do lanche.

3.  Um tipo de proteína
proteínas lácteas como queijos, 
requeijões, iogurtes, mas somente se 
for possível manter em temperatura 
adequada.

2. Uma fruta
práticas para consumir com casca 

ou cuja casca pode ser retirada com 
facilidade (maçã, banana, pera, 

morango, uva), fornecem vitaminas, 
minerais e fibras.

BOLINHO INTEGRAL

ACHOCOLATADO UHT

CHIPS NATURAL

A lancheira  saudável  recomendada  pela  SBP



Linea Achocolatado | Benefícios

Feito com leite de verdade
Os produtos do mercado são 

bebidas lácteas: uma mistura de 
soro de leite com leite que 

representa pelo menos 51% do 
total de ingredientes do produto.

Sem adição de 
açúcares

Contém açúcares dos 
próprios ingredientes.

Rico em cálcio
Ajuda no fortalecimento 
dos ossos. 

Com cacau 
de verdade

Confere o sabor 
natural da 

própria fruta. 

O  leite  com  chocolate  com  o  

mesmo  gostinho  e  cuidado  

do  feito  em casa!

Com 7 vitaminas (fonte: A, C, E, 
B6, B9, B12 e rico em vitamina D).

A população infantil no Brasil tem 
carência dessas vitaminas.

Com 4 minerais (cálcio, 
fósforo, ferro e zinco).

A população infantil no Brasil tem 
carência desses minerais.



Atualização Jan/2020

Linea Achocolatado | Concorrentes

Somos o 1º leite aromatizado sem adição de açúcares e o mais nutritivo do mercado

Marca Produto 1º
ingrediente

Açúcar
Adicionado

Quantidade
de cálcio

Quantidade de 
vitaminas e minerais

Leite
Aromatizado

Leite
semidesnatado

300mg 11

Toddynho
Levinho

Bebida
Láctea

Soro de Leite 240mg 6



Avaliação  do  nosso  achocolatado  

kids  no  app  Desrotulando
*Notas visualizadas no
aplicativo em 27/01/2020.

ACHOCOLATADO LINEA KIDS com a melhor pontuação.
O achocolatado mais saudável.



Unidade: 200ml

Display: 27 unidades 

Linea Achocolatado | Apresentações



Linea Bolinho | Benefícios

Farinha de trigo integral 
1º  item da lista de ingredientes, 
auxilia na quantidade de fibras, 
sensação de saciedade e 
funcionamento do intestino.

Óleo de girassol
Não possui gordura saturada e 
adiciona gorduras boas aos produtos.

Fonte de fibras

Recheio de cacau

Frutas e legumes 
de verdade

Feitos com cacau e, 
cenoura e banana 

desidratados.

Sem adição de 
açúcares
Adoçados com maltitol 
e sorbitol, ingredientes 
naturais.

+85%  de  aprovação  em  

pesquisa  sensorial*

Energia que dá gosto!

*90 crianças com idade entre 4 e 10 anos. 



*90 crianças com idade entre 4 e 10 anos. 
Atualização Jan/2020

Linea Bolinho | Concorrentes

Marca Sabor aprovado em
pesquisa sensorial

Quantidade
de recheio

Farinha
Integral

Açúcar Fonte
de fibras

Frutas e legumes Recheio

+ 85%
De aprovação*

3 entradas de 
bicos injetores

de recheio
Cacau

Ana Maria + 85%
De aprovação*

3 entradas de 
bicos injetores

de recheio
2º ingrediente 

da lista

Sabor 
chocolate: 13 
ingredientes

Somos  o  1º bolinho  integral  feito  com  exclusividade  para  as  crianças



Sabores:

• Chocolate

• Cenoura

• Banana

Todos com recheio de cacau

Unidade: 35g

Display: 12 unidades 

Caixa máster: 4 displays

Linea Bolinho | Apresentações



Linea Chips Naturais | Benefícios

Crocante 
como chips

Chips naturais Linea 

kids, a fruta 

disfarçada de chips!

Não são assados, não são 
fritos, são liofilizados
Processo de remoção da água do 
alimento através da sublimação a 
frio, o que preserva todos os 
nutrientes do alimento.

Super práticos
1 pacotinho de 12g  equivale a 1 
porção de fruta. É só colocar os 

chips na lancheira e ponto. 

100% fruta, único 
ingrediente



Sabores:

• Banana

• Salada de  frutas

(banana, maçã e manga)

Unidade: 12g

Display: 8 unidades 

Caixa máster: 3 displays

Linea Chips Naturais | Apresentações


