OUTRAS
ESPECIALIDADES
A Prozyn oferece soluções completas e
inovadoras para outros setores da indústria.
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.

ADESIVOS E COLAS
Produto

Benefícios

StarMax

•
•
•
•
•

Linha de amilases para
produção de cola de amido

Hidrólise de alta eficiência
Redução rápida da viscosidade
Produtos desenvolvidos para cada processo
Diversas características de atuação
Atuação em ampla faixa de temperaturas

AMIDOS
Produto

Benefícios

StarMax Super

•
•
•
•
•

Linha de amilases para
produção de maltodextrina
e xaropoes

Hidrólise de alta eficiência
Redução rápida da viscosidade
Produtos desenvolvidos para cada processo
Diversas características de atuação
Atuação em ampla faixa de temperaturas

CHOCOLATES
Produto

Benefícios

SweetMax

• Maior segurança na inversão de xaropes em comparação com a
inversão ácida
• Inibição da cristalização em recheios de bombons
• Aumento de dulçor

Linha de Invertases para
produção de chocolates,
recheios e açúcar invertido
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FARMÁCIA E SUPLEMENTOS
Produto

Benefícios

SupleMax

• Melhora da digestão de lactose, proteínas, amidos, lipídeos,
entre outros
• Formulações desenvolvidas para cada necessidade

Linha de enzimas para
produção de suplementos
digestivos

PET FOOD
Produto

Benefícios

Protezyn

•
•
•
•
•
•
•

Linha completa de
proteases para produção
de palatabilizantes

Hidrólise de alta eficiência
Produtos desenvolvidos para cada processo
Variados mecanismos de atuação
Aplicação em meios ácidos, neutros e alcalinos
Aplicação em ampla faixa de temperaturas
Diferentes perfis de hidrólise (ENDO / EXO)
Hidrolisado com diferentes perfis sensoriais
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ADOÇANTE NATURAL
Produto

Benefícios

Steviozyn

• Produto natural
• Sem sabor residual

Adoçante natural de última
geração à base de estévia

VITAMINAS E MINERAIS
Produto

Benefícios

VitaMax

• Melhora o perfil nutricional
• Permite a utilização de apelos nutricionais que agregam valor ao
produto

Linha de vitaminas e
minerais

A Prozyn é uma das principais fornecedoras de ingredientes biológicos do país.
Possui soluções sob medida para as necessidades mais específicas dos clientes,
sempre baseadas 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.
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