
 

Alguns diferenciais Nettare: 

 

Porque pasteurizar? 

Pasteurização e o processo 

utilizado em alimentos para 

destruir microrganismos 

patogênicos ali existentes;  

Microrganismos patogênicos: 

são aqueles capazes de 

produzir doenças infecciosas 

em seus hospedeiros nas 

condições favoráveis à sua 

sobrevivência, multiplicação e 

produção de compostos 

tóxicos, e podem ser 

transmitidos por alimentos 

contaminados (normalmente 

por manipulação e 

processamento inadequados). 

Nas ocorrências de intoxicação 

e infecção alimentar, o período 

de incubação, a gravidade e a 

duração da doença podem ser 

diferentes, em função da idade, 

do estado nutricional e 

imunológico, da sensibilidade 

individual e da quantidade de 

alimento ingerido 

Como a pasteurização age: a 

polpa de fruta e conduzido a um 

equipamento de troca de calor, 

que eleva o produto a 

temperatura média de 70° a 90° 

graus dependendo do tipo de 

polpa a ser pasteurizado e de 

imediato este produto no mesmo 

equipamento e submetido a um 

choque térmico que reduz a 

temperatura do produto para 4° 

a 10°, fazendo com que 99% 

dos microrganismos do produto 

seja eliminada, ficando este 

produto livre de contaminação e 

com um período de durabilidade 

maior. 

Nettare tem validade de 24 

meses!! 
 

Produto Natural: 

Em sua política a Nettare optou 

em trazer aos seus clientes o 

melhor da fruta em forma de 

polpas de frutas, entendendo em 

seu conceito que quem busca 

polpas de frutas para uma 

alimentações mais saudáveis,  

busca um produto 100% natural, 

hoje em torno de 90% das 

polpas de frutas encontradas no 

mercado são produtos com 
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conservadores descritos muitas 

vezes em siglas das quais nos 

consumidores não tem 

conhecimento INS 211 e INS 

223.  

Mais nutritivos: Os alimentos 

naturais são bem 

mais nutritivos do que os 

famosos CONSERVADOS. São 

também ricos em vitaminas e 

minerais, além de contar com 

baixas calorias, o que é ótimo 

para quem quer manter uma boa 

saúde e ficar longe da 

obesidade. 

As crianças mais saudáveis Ao 

inserir na alimentação infantil os 

alimentos naturais, isso reforça 

o sistema imunológico e, por 

consequência, a saúde delas fica 

mais forte. 

Além disso, ao se alimentarem  

melhor, elas também ficam 

menos propensas a desenvolver 

doenças como diabetes, pressão 

alta, obesidade infantil e outras 

doenças ligadas a má 

alimentação. 

Você não engorda: 

Exatamente, você não engorda! 

Ao trocar os alimentos 

industrializados pelos naturais, 

as chances de você engordar e 

acabar com sobrepeso são 

infinitamente menores. Isso 

porque os alimentos naturais são 

pobres em calorias, mas ricos 

em vitaminas e minerais. 

Você consome mais água: 

Quando você passa a ingerir 

alimentos naturais (que tem 

muito mais fibras que os 

comuns), isso acaba fazendo 

com que a pessoa beba mais 

água. E, ao beber mais água, o 

seu organismo fica mais 

hidratado, elimina mais 

rapidamente as toxinas e você se 

torna muito mais saudável. 

Pressão arterial mais baixa: 

Os alimentos naturais são 

ótimos para os hipertensos, pois, 

os industrializados tem muito 

sódio e elevam a pressão 

arterial. Basta ver os rótulos dos 

alimentos industrializados: as 

quantidades de sódio são 

absurdas em um simples 

biscoito recheado! 

Já nos alimentos naturais, a 
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quantidade de sódio é bem mais 

baixa, o que ajuda a pessoa a 

baixar e controlar a pressão 

arterial. 

Diabetes sob controle: Quem 

sofre com o diabetes, precisa ter 

um cuidado redobrado com a 

sua alimentação, já que o 

consumo de açúcares deve ser 

controlado. Mas, ao adotar o 

consumo de alimentos naturais, 

é possível comer melhor, desde 

que não se exagere, pois, as 

frutas também tem açúcar 

(frutose). Basta não exagerar! 

Menor consumo de gordura: 

Em tempos de excesso de peso e 

obesidade, diminuir o consumo 

de gordura é necessário, 

especialmente quando a pessoa 

já tem propensão a ganhar peso. 

E os alimentos naturais são 

muito pobres em gordura. 

Então, se o seu objetivo é 

manter o peso ou baixar o 

colesterol, vá de alimentos 

naturais, assim você vai viver 

melhor, comer bem e ter muito 

mais saúde! 

Objetivo Nettare desenvolver o 

hábito das pessoal buscarem um 

produto mais saudável 

(NETTARE 100% natural), 

promover qualidade de vida!!  

 

Nettare, qualidade de vida 

começa aqui! 

Nettare te oferece muito mais 

que polpas de frutas, Nettare te 

oferece, cálcio, ferro, sais 

minerais, vitaminas, fibras, 

fosforo..... 

Beba sem moderação!!! 

NETTARE A VERDADEIRA 

POLPA DE FRUTA 
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