
 

 

SUPRASOY PARTICIPA DE XXXVII CONGRESSO  
BRASILEIRO DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA 

Evento que acontece no Rio de Janeiro, de 13 a 16 de novembro, conta com a participação da marca que 
é referência em qualidade  e tecnologia em produtos à base de proteína isolada de soja 

  

A SupraSoy, linha de produtos de alto valor nutricional, elaborada à base de proteína isolada 
de soja, está no XXXVII Congresso Internacional Brasileiro de Alergia e Imunopatologia, que 
acontece de 13 a 16 de novembro, no Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro. O tema 
principal do congresso é  "Doenças Alérgicas: dos Genes ao Tratamento" e o programa 
científico será composto por simpósios, colóquios, encontros com especialistas e conferências. 
 
Os congressistas que visitam o estande SupraSoy, têm acesso ao material técnico sobre o 
produto, que é referência entre profissionais da área de saúde em todo o país pelos seus 
diferenciais nutritivos e alto padrão de qualidade no processo produtivo. Assim, além de 
conhecer toda a linha de produtos, conversar com consultores da marca, os visitantes têm 
a oportunidade de degustar diferentes sabores, na forma básica de preparo (bebida) 
e também em receitas originais. 
 
Sobre a linha de produtos SupraSoy 
SupraSoy é uma linha de produtos de alto valor nutricional, feito  com a  proteína isolada de 
soja e  que  tem por objetivo proporcionar muita saúde às pessoas de uma forma fácil e 
gostosa. SupraSoy conta com alimentos em pó extremamente saudáveis, que possuem alto 
valor nutritivo (rico em vitaminas e minerais) e, acima de tudo, muito sabor, tendo sido 
idealizados para mudar conceitos e hábitos familiares. Está disponível nos sabores: Sem 
Lactose Original, Banana,  Iogurte, Chocolate, com Fibras, Sem Lactose  Original  Light, 
Chocolate Light e com Fibras Light.  Além do diferencial em sabor, SupraSoy é um alimento em 
pó que garante uma alimentação saudável e ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Junto aos 
benefícios nutricionais da proteína da soja estão a proteção contra doenças cardíacas, a 
redução dos sintomas da menopausa, a prevenção da osteoporose, do câncer de mama e de 
próstata. Para saber mais, basta acessar o site: www.suprasoy.com.br. 
  
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.  

http://www.suprasoy.com.br/

