DESINCHÁ PARTICIPA DA APAS COM PRODUTO CARRO CHEFE E DOIS LANÇAMENTOS
Além do chá funcional, marca estreia na feira com Desinchá Noite e Evolution Coffee

O Desinchá, chá funcional que bombou em 2018, estreia na FEIRA APAS 2019. Lançado
em dezembro de 2017 pelos empreendedores Eduardo Vanzak e Lohran Schmidt, de 26
e 25 anos, respectivamente, tornou-se rapidamente um case de sucesso.
Presente em mais de 7 000 pontos de venda espalhados pelo Brasil, Desinchá foi
desenvolvido por nutricionistas para ser “o primeiro hábito saudável do dia”. Composto
por oito ingredientes: chá verde, carqueja, mate verde, hortelã, gengibre, guaraná,
sálvia e alecrim, o Desinchá caiu rapidamente das graças de influenciadoras fitness, que
ajudaram a fazer a fama do produto.
Além de levar seu produto carro-chefe, a Desinchá vai apresentar dois lançamentos na
APAS: o Desinchá Noite e o Evolution Coffee, além dos novos SKUS do próprio Desinchá,
o Kit Viagem (20 unidades) e Desinchá Balcão (90 unidades para venda unitária).
“Além de marcar presença na maior feira do segmento varejista do Brasil, nosso objetivo
é consolidar o Desinchá como referência e principal marca de produtos saudáveis do
Brasil, num mercado amplo e cada vez mais acessível em todo o território nacional”, diz
Eduardo Vanzak. “Estamos trazendo para o evento os nossos próximos lançamentos
para estreitar ainda mais os laços com o canal alimentar e fazer networking com grandes
profissionais”, complementa Lohran Schmidt.
O novo integrante da família a chegar ao mercado é o Desinchá Noite, desenvolvido com
o apoio de nutricionistas para ser tomado no fim do dia ou antes de dormir, devido à
ingredientes de efeito relaxante: capim cidreira, melissa, erva doce, hortelã, jasmin,
sálvia, limão e laranja.
O outro lançamento é o Evolution Coffee. Um café termogênico, também chamado de
bulletproof coffee, desenvolvido para acelerar o metabolismo e dar energia. O produto
é um café liofilizado, transformado em solúvel através de um processo a frio que

mantém as propriedades e sabor. Vegano, sem açúcar, exclusivo sem glúten e sem
taurina.

Ativação/Programação Stand DESINCHÁ:

Chef Cá Botelho
Dia 06/05 das 15h às 19h
Receita: Mousse de chocolate branco com Evolution Coffee

Influenciadora Gabriela Pugliesi
Dia 08/05 das 16h às 17h30

Chef Nádia
Dia 08/05 das 15h às 19h
Receita: Chocolate quente com o Evolution Coffee
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