
 
SUPRASOY PARTICIPA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO 

ESPECIALIZADA & EXPO SEM GLÚTEN 
 

Evento acontece nos dias 25 e 26 de maio, no Rio de Janeiro, e recebe nutricionistas, 
médicos, estudantes e empresários do setor de alimentos 

  
A SupraSoy, linha de produtos da Josapar com alto valor nutricional, elaborada à base 
de proteína isolada de soja, participará do Congresso Internacional de Nutrição 
Especializada & Expo Sem Glúten, que acontece nos dias 25 e 26 de maio, no Centro de 
Convenções Bolsa do Rio, no Rio de Janeiro. O evento será dividido em três atividades: 
congresso, workshop e exposição de produtos sem glúten. 
 
Os participantes que visitarem o estande da SupraSoy, terão acesso ao material 
técnico sobre os produtos, que são 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 e conversar com consultores da 
marca, os visitantes terão a oportunidade de degustar diferentes sabores, na forma 
básica de preparo (bebida) e também em receitas originais. 
 
Serviço 
SupraSoy no Congresso Internacional de Nutrição Especializada & Expo Sem Glúten 
Dias 25 e 26 de maio de 2012 
Centro de Convenções Bolsa do Rio 
Praça XV de Novembro, 20 – Térreo – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Informações www.exposemgluten.com.br  
 
Sobre a 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. 
 

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

