CATÁLOGO DE PRODUTOS

MISSÃO
Produzir, desenvolver e promover produtos
com qualidade em todo mercado nacional,
com evolução continua, com respeito e
satisfação dos consumidores.

VISÃO
Sermos reconhecidos como referência no
mercado, produzindo relacionamentos
duradouros e nos consolidando como uma
empresa sólida, parceira e honrada.

VALORES
Qualidade e Tradição;
Ética;
Respeito pelos prossionais;
Transparência;
Relacionamentos.

PORQUE VOCÊ
NÃO PODE PARAR!

NOSSA
HISTÓRIA
A história da Comercial do Guaraná Caxinauá começou, na
cidade de Pirassununga-SP, no início da década de 80. Nesta
ocasião o senhor Hélio Queiroz, proprietário de uma única
agência de turismo na região, promovia viagens turística por
todo o Brasil, em especial para Manaus, capital do Amazonas.
Encantado com as lendas da região, bem como, com as
propriedades terapêuticas do guaraná bastão (processo
rudimentar) e em pó, tornou-se um consumidor do produto.
Posteriormente decidiu produzir e comercializar o guaraná em
pó, em Pirassununga-SP, tradicionalmente, conhecida como a
terra da boa cachaça.
Em 1986, nascia então num pequeno cômodo da residência
deste empreendedor nato, o Guaraná Caxinauá, nome de uma
tribo indígena brasileira que habita na divisa do Brasil com o
Peru. Tribo que se distingue das demais, pela qualidade dos
seus artesanatos e artefatos de caça e pesca. Também foi uma
das pioneiras a se beneciar das propriedades do fruto do
guaraná.
Com o passar do tempo, a empresa se fortaleceu, criou novos
produtos e estabeleceu sua forte marca no mercado.

GUARANÁ EM PÓ

Produto 100% Natural

DISPOSIÇÃO

FORÇA

CONCENTRAÇÃO

APRESENTAÇÕES:
Guaraná em pó - pote de 70g
Guaraná em pó - pote de 170g
Guaraná em cápsulas - 60 cápsulas

PORQUE VOCÊ
NÃO PODE PARAR!

LINHA
GUARANÁ EM PÓ
Componente alimentar, 100% natural, obtido através da
moagem do fruto do guaraná, empregado como potente fator
energético, confere ao organismo ação vitalizante de bem estar,
ideal para o restabelecimento das energias, capacidade de
raciocínio, e estímulo ao trabalho muscular.
MODO DE USAR:
Dissolver uma colher de chá (5g), em água, sucos naturais,
vitaminas, iogurtes ou outras bebidas.
COMPOSIÇÃO:
Paullinia Cupana

PARA ADOÇAR O SEU DIA!

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ
ADOÇA SEM DEIXAR
GOSTO RESIDUAL

INDICAÇÃO:
Indicado para dietas com restrição de açúcar.
COMPOSIÇÃO:
Edulcorantes Articiais, Clicamato de Sódio e Sacarina Sódica.

SUPER CONCENTRADO
O melhor custo/benefício do mercado.
Um pote de 100g adoça mais de
1.000 cafézinhos.

Para uso culinário,
forno e fogão.

Informações Nutricionais (Porção 1g)

APRESENTAÇÃO:
Pote com 100G

Quantidade por porção
Valor Energético
Sódio

%VD(*)
0Kcal=0kj

0%

100mg

4,54%

Um produto

Edição
Limitada
Produzida com grãos de amendoim e
guaraná (selecionados), apresenta textura e
sabor diferenciados. Sem conservantes e
zero açúcar. Fonte de energia natural,
indicada para esportistas em geral e para
aqueles que buscam uma alimentação
balanceada e equilibrada.

APRESENTAÇÃO:
Pote com 450G

Um produto
com a qualidade

PASTA DE AMENDOIM COM

guaraná
0% açucar
0% conservantes
Ingredientes: Amendoim torrado e moído, guaraná em pó,
lecitina de soja e sucralose.
Produzido por Vô Nico
Distribuído por Caxinauá

DISPOSIÇÃO

FORÇA

CONCENTRAÇÃO

CONCENTRADO MISTO SOBOR NATURAL
GUARANÁ, AÇAÍ E CATUABA.

MAIS DISPOSIÇÃO
PARA O SEU DIA A DIA!
Energético vindo da selva Amazônica,
favorecendo a atividade intelectual, produzindo
bem estar geral.
Deve ser ingerido antes de uma demanda maior
de energia, ou quando for evidente o cansaço,
esgotamento, indisposição e sonolência.
Preconiza-se de 1 a 3 aconetes por dia,
ajustando-se às necessidades individuais.
APRESENTAÇÕES:
Flaconete de 10ml
Flaconete de 20ml

Um produto

É um suplemento alimentar, ideal para melhorar
o desempenho em praticantes de atividades
físicas e atletas, por ativar o metabolismo (ação
termogênica), dar disposição, além de
contribuir com a capacidade respiratória.
Indicado também para estudantes e
trabalhadores em geral, por estimular o sistema
cerebral, promovendo clareza mental, foco e
concentração, diminuindo cansaço e
sonolência.
Ingestão diária recomendada: 2 cápsulas.

Um produto
com a qualidade

ENERGIA EXTRA
Pré treino - Broncodilatador
Termogênico - Clareza mental
Alívio da fadiga e sonolência

