
 
SUPRASOY PARTICIPA DO 4º ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM NATAL 
 

Evento realizado entre os dias 07 e 09 de maio, no Rio Grande do Norte, recebeu 
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, participou do 4º Encontro da Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição, realizado entre os dias 07 e 09 de maio, no SERHS Natal Grand 
Hotel, em Natal. O evento fez parte do Seminário de Métodos na Pós-Graduação: 
Nutrição Clínica. 
 
O estande da SupraSoy contou com total interatividade com os visitantes, distribuindo 
brindes para aqueles que participaram de um quiz sobre os benefícios dos produtos. 
As perguntas foram feitas em iPads e serviram para passar informações, testar o 
conhecimento e criar relacionamento com os profissionais de saúde. 
 
A marca ainda ofereceu aos visitantes folhetos com receitas, amostras de produto e 
degustação de sua forma básica de preparo. Os participantes do evento também 
receberam material técnico sobre os produtos SupraSoy, que são referência 
entre profissionais da área de saúde em todo o país, por seus diferenciais nutritivos e 
alto padrão de qualidade no processo produtivo.  
 
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.suprasoy.com.br/

