
 
 

SUPRASOY SEM LACTOSE SABOR BANANA ALIA O SABOR DA FRUTA 
COM AS QUALIDADES DA SOJA 

 
Saudável, nutritivo e com delicioso sabor de banana, SupraSoy Sem Lactose 

Sabor Banana apresenta todos os benefícios da soja, além do irresistível 
sabor tipicamente brasileiro 

 
Quem busca uma alimentação saudável sabe que os 
alimentos à base de soja são aliados perfeitos. 
Pensando no consumidor exigente, que não abre mão 
do sabor em sua dieta é que a Josapar, líder no 
mercado de arroz com a marca Tio João, oferece em 
seu portfólio SupraSoy, o produto para quem sabe que 
qualidade de vida também se conquista por meio da 
alimentação. Pessoas intolerantes à lactose ou alérgicos à proteína do leite 
também se beneficiam da linha de alimento em pó SupraSoy, assim como 
diabéticos e celíacos. Possuindo importantes nutrientes, como isoflavonas, 
cálcio, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitaminas do complexo B, 
SupraSoy ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, diminuindo o risco 
de desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer, diabetes, doenças 
cardiovasculares e outras.  Os nutrientes encontrados em SupraSoy ainda 
desempenham importante papel no aumento da performance física e no 
tratamento de desordens estéticas, como celulite, envelhecimento cutâneo, 
acne e obesidade, bem como na redução dos sintomas associados à 
menopausa e tensão pré-menstrual. 
 
Dentre os produtos que compõe a linha, está a versão Sem Lactose Sabor 
Banana. A opção é perfeita para quem é fã da fruta, já que o sabor é 
extremamente parecido com banana. Além do sabor fiel à fruta, ele possui 
somente ingredientes de origem vegetal, sendo fonte das vitaminas B12 
(riboflavina), B7 (biotina) e B9 (ácido fólico), além de Cálcio, Fósforo, Iodo, 



Cobre e Zinco. SupraSoy Sem Lactose Sabor Banana é uma alternativa 
saudável e nutritiva, para pessoas que desejam incluir todos os benefícios da 
soja e da banana em sua alimentação. Além de todas as vantagens para a 
saúde, o alimento ainda contém vitamina K, que é necessária para a formação 
e conservação dos ossos. 
 
O SupraSoy Sem Lactose Sabor Banana está disponível em embalagens de 
300 gramas. Cada uma rende 11 porções e meia, considerando copos de 
200ml, ou ainda 2,3 litros de bebida pronta. Para consumir SupraSoy basta 
adicionar água ou utilizá-lo no preparo das mais diversas receitas, como 
vitaminas, pães e bolos.  
 
 
Sobre a Josapar 
Viver com sabor. Este é o lema da Josapar, líder nacional do mercado de arroz. 
Com mais de 85 anos de tradição, a empresa possui sede em Pelotas (RS) e 
filiais em Recife (PE) e Itaqui (RS). Além do tradicional Arroz Tio João, a 
empresa produz, entre outras marcas, o arroz Tio Mingote, o arroz e o feijão 
Biju e a bebida SupraSoy, feita com proteína isolada de soja, o que lhe 
proporciona o melhor sabor do mercado.  
  
 


