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BIOLEVE MOSTRA SUAS NOVIDADES NA APAS 2019
Entre os lançamentos, o Chá Preto Sabor Pêssego
Uma das principais produtoras de água mineral do país, a bioleve está completando 25 anos e
participa pela 9ª vez da Apas Show 2019. Em seu estande de 68 m², que acompanha a temática do
evento “SuperHack: Hackeando os Supermercados”, o público pode ver lançamentos e produtos
já consagrados da bioleve, alguns deles com novo visual. Além de toda sua linha de água mineral,
a bioleve mostra seus chás, sucos, isotônicos, água de coco, colágeno, energético, refrigerantes,
entre outros.
Entre as novidades da empresa está o Chá Preto Sabor Pêssego, com sua composição nutricional
rica em vitaminas, principalmente ácido fólico e vitamina C; minerais, como magnésio e zinco;
além da cafeína. Com baixo teor de sódio e zero de açúcar, a bebida não contém glúten.
A linha de descartáveis passou a ter uma nova roupagem, com visual mais clean, como é o caso
do bioleve Colágeno, produto consagrado que disputa o mercado de funcionais.
A bioleve leva para o evento o ex-jogador Neto, do Corinthians, apresentador do programa
esportivo “Baita Amigos”, na Tv Band Sport, do qual a bioleve é patrocinadora, além dos goleiros
Ronaldo e Veloso. “É muito importante, mais uma vez, estarmos presentes em um evento
consagrado como a Apas, que chega à sua 35ª edição, pois nele está concentrado nosso públicoalvo. Podemos expor para milhares de compradores de redes de supermercados os nossos
produtos, ou seja, é um local onde temos a conexão direta com os supermercadistas", acredita
Sylvio Simões Parente, diretor da bioleve.
Sobre a bioleve
A Flamin Mineração, fundada em 1994, detentora da marca bioleve, consolidou-se como uma
das referências em água mineral. Com capital 100% brasileiro, a marca conquistou a conﬁança
dos consumidores e está entre as cinco maiores produtoras de água mineral do Brasil. Isso se
deve a vários fatores, principalmente às características de sua água, extraída e envasada em
Lindóia – SP, que a torna ideal para o consumo diário. Instalada numa área de 1.250.000 m² de
reserva ambiental, a bioleve tem forte compromisso com a qualidade e a segurança alimentar.
Essa ﬁlosoﬁa lhe conferiu a Certiﬁcação Internacional de
Qualidade da National Sanitation Foundation (NSF), órgão
ligado à Food and Drug Administration (FDA), dos Estados
Unidos. Embora a água mineral seja o carro-chefe de
vendas da empresa, seu portfólio de bebidas tem mais de
80 produtos.
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