
MOINHOS
A Prozyn oferece soluções completas e 
inovadoras para a indústria do trigo. 

Com amplo portfólio de enzimas e outros
bioingredientes, nosso time de especialistas
desenvolve soluções sob a ótica do custo de
formulação, eficiência de processo, aumento
de rendimento, qualidade e inovação.
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Produto Benefícios

Xylamax 292
Sinergia de 
enzimas para 
aumentar a 
extensibilidade  
de massas

15ppm 30ppm 60ppm

• Maior salto de forno e volume dos pães
• Melhora a extensibilidade da massa
• Pestana mais acentuada
• Corrige trigos panificáveis com alto P/L

ENZIMAS

Resposta a dosagem de Xylamax 292
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Produto Benefícios

Alfamax
Enzima Alfa-amilase 
Fúngica com atividades 
residuais 

• Redução de custo
• Maior salto de forno e volume dos pães

Megazyn  
Solução enzimática à 
base de Fosfolipases

• Substituição total ou parcial dos emulsificantes de panificação:
CSL, SSL, DATEM e Polisorbato

• Aumenta o volume dos pães
• Promove salto de forno
• Melhora a formação da massa, aumentando sua maleabilidade

Panzyn FA 
Enzima Alfa-amilase 
Fúngica

• Acelera o processo de fermentação devido a uma maior
formação de açúcares

• Maior salto de forno e volume dos pães

Panzyn GA 
Enzima Amiloglucosidase

• Aumenta o volume dos pães
• Reduz o tempo de fermentação



prozyn.com.br  |  5

BenefíciosProduto 

Pentomax 
Enzima Xilanase Fúngica

• Aumento no salto de forno
• Melhora o desenvolvimento da massa
• Melhora a extensibilidade da massa

Megacell 
Enzima Xilanase Bacteriana

• Maior salto de forno e volume dos pães
• Aumenta a extensibilidade da massa

Glucozyn 
Enzima Glucose Oxidase

• Substitui o uso de oxidantes químicos
• Fortalece a rede de glúten

Glutemax TG 
Enzima Transglutaminase

• Aumenta a estabilidade das massas
• Promove o fortalecimento das massas

Celumax 
Enzima Celulase

• Melhora o desenvolvimento da rede de glúten
• Aumenta a extensibilidade
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SISTEMAS
Produto Benefícios

Maxipan
Sinergia de ingredientes 
para correção de farinha 

• Promove tolerância às variações de trigos, corrigindo a 
relação: elasticidade e extensibilidade

Powerzyme 
Super
Sinergia de ingredientes 
para pré-mistura de  
pão francês

• Pães de alta qualidade com melhor salto de forno,
abertura de pestana e melhor volume

• Alto desempenho em processos de longa fermentação
• Tolerância às variações de trigo apenas com ajustes de dose

Powerzyme 
Frozen
Sinergia de ingredientes 
para pães congelados 

• Pães de alta qualidade, que suportam o processo
de congelamento/descongelamento

• Alta retenção de gás
• Potencializa o efeito do fermento após o descongelamento
• Melhor salto de forno e abertura de pestana

Powerzyme Fine
Sistema de ingredientes 
para pré-misturas,  com 
alta fluidez 

• Produto com alta fluidez e sem empedramento
• Pães de alta qualidade com melhor salto de forno, abertura de

pestana e melhor volume

Megapan
Solução completa de 
ingredientes para pães 
doces e  pães especiais

• Pães de alta qualidade com melhor estrutura da massa, maior
maciez, melhor volume, ótima flexibilidade e resiliência

Pastazyn Fresh
Solução de ingredientes 
para melhoria da qualidade 
de massas frescas

• Previne o escurecimento de massas frescas
• Aumento do shelf life das massas
• Melhora a qualidade e textura da massa
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EMULSIFICANTES
Produto Benefícios

Megazyn Power
Polisorbato em pó com 
fórmula patenteada, que 
promove a estrutura e 
volume dos pães 

• Substitui 1:1 o Polisorbato líquido
• Facilita a dosagem e a manipulação
• Melhora a estrutura e maquinabilidade da massa
• Aumento de volume em pães
• Melhora a crocância dos pães
• Aumenta a tolerância à fermentação

SterMax 500
Emulsificante SSL - 
Estearoil Lactil Lactato 
de Sódio

• Melhora a estrutura e maquinabilidade da massa
• Aumenta o volume dos pães

SterMax C
Emulsificante CSL - 
Estearoil Lactil Lactato 
de Cálcio

• Melhora a estrutura e maquinabilidade da massa
• Aumenta o volume dos pães

SterMax D
Emulsificante DATEM - 
Ésteres Diacetil Tartárico 
de Mono e Diglicerídeos

• Melhora a estrutura da massa
• Aumenta o volume dos pães
• Aumenta a crocância
• Maior tolerância à fermentação

Maxicake NG
Emulsificante para bolos 
tipo pão-de-ló e 
pré-mistura

• Alta performance na aeração de massas de bolos,
promovendo ótimo volume e proporcionando melhor maciez
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INGREDIENTES
Produto Benefícios

Maxicake FQ
Fermento químico  
para bolos 

• Liberação de gás carbônico controlado
• Crescimento homogêneo
• Melhor textura
• Padronização das células do miolo
• Melhor resistência ao esfarelamento

WhiteMax
Solução enzimática à base 
de farinha de soja

• Clareamento do miolo
• Promove um miolo mais homogêneo e macio
• Evita deslocamento da casca de pães industriais

WhiteMax 32%
Peróxido de Benzoíla 32%

• Atua nos carotenóides da farinha de trigo amenizando a coloração
amarela e promovendo o branqueamento

Ácido Ascórbico
Oxidante Ácido Ascórbico

• Fortalece a rede de glúten
• Melhora a tolerância à fermentação

Oxypan 25
Maturador de farinha 
Azodicarbonamida 25%

• Fortalece a rede de glúten
• Melhora a tolerância à fermentação

Oxypan 100
Maturador de farinha 
Azodicarbonamida 100%

• Fortalece a rede de glúten
• Melhora a tolerância à fermentação

Glutemax 101
Glúten de Trigo Ativo

• Substituição de 100% do glúten de trigo com a mesma performance
• Fortalece a farinha, aumentando a estabilidade da massa
• Melhor custo-benefício que o glúten



GORDURAS EM PÓ
Produto Benefícios

Cremix
Gordura vegetal em pó

• Substitui a gordura em pasta em diversos tipos de produtos
• Facilidade no transporte e manuseio
• Evita desperdícios
• Facilita a incorporação de outros ingredientes

Cremix Cake
Gordura vegetal em pó 
para bolos

• Diminui o tempo de mistura
• Excelente maciez e textura dos bolos
• Melhora a aeração da massa, promovendo maior volume final no bolo
• Reduz o uso de emulsificantes
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VITAMINAS
Produto Benefícios

Vitamax 012 F
Blend de Ferro Reduzido e 
Ácido Fólico

• Fortificação de farinhas conforme Resolução - RDC
nº 344, de 13 de dezembro de 2002

Vitamax 012 F GF
Blend de ferro reduzido e 
Ácido Fólico GMO Free

• Fortificação de farinhas conforme Resolução - RDC
nº 344, de 13 de dezembro de 2002

Vitamax 039 
Blend de Fumarato Ferroso 
e Ácido Fólico 

• Fortificação de farinhas conforme Resolução - RDC
nº 344, de 13 de dezembro de 2002

Vitamax 039 GF
Blend de Fumarato Ferroso 
e Ácido Fólico GMO Free

• Fortificação de farinhas conforme Resolução - RDC
nº 344, de 13 de dezembro de 2002
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ENCAPSULADOS
Produto Benefícios

Preserve ADA 
Azodicarbonamida 
Encapsulada

• O ativo é liberado no forno e durante a fermentação, melhorando os 
processos de longa fermentação

• Pães de alta qualidade com melhor salto de forno, abertura de
pestana e melhor volume

Polimax 100 
Emulsificante 
Polisorbato Encapsulado

• Melhor dispersão na massa que os emulsificantes comuns
• Dosagem 1:1 com Polisorbato 80
• Fácil de dosar e manipular
• Melhor custo em relação ao Polisorbato 80

SSL Fine 
Emulsificante SSL 
Encapsulado

• Produto mais ativo com alta dispersão nas massas
• Maior ponto de fusão, o que evita o empedramento

quando exposto ao calor
• Substitui 1:1 o SSL/CSL
• Melhor manipulação e dosagem
• Melhor desempenho em relação a outros emulsificantes (SSL e CSL)

Preserve FQ 
Bicarbonato de Sódio 
Encapsulado

• Reduz a quantidade utilizada, mantendo um bom volume final e
textura, sem interagir com outros ingredientes
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A Prozyn é uma das principais fornecedoras de ingredientes biológicos do país. 
Possui soluções sob medida para as necessidades mais específicas dos clientes, 
sempre baseada na inovação, tecnologia e melhoria da qualidade de vida. 
Oferece uma linha completa de ingredientes para redução de custo, otimização 
do processo e melhoria da qualidade do seu produto.




