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cresce rapidamente, e cada vez mais, a população procura
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mudar alguns hábitos alimentares, consumindo produtos com
menos teor de açúcar e gordura. É em respeito a estes novos
consumidores que a Santa Helena, maior fabricante do
segmento de doces e confeitos à base de amendoim do

PUBLICIDADE

Brasil, lança mais duas novidades na sua linha light/diet: as
balas Paçoquita Diet e Frutto Diet, as primeiras mastigáveis
sem adição de açúcar no mercado brasileiro.
Os novos produtos são resultado do constante investimento
da Santa Helena em pesquisa e novas tecnologias, para
oferecer à população opções de doces mais saudáveis e
igualmente saborosos. Este pioneirismo, marcado pelo
lançamento da Paçoquita Diet em 2009, rendeu à empresa o

O irresistível sabor de iogurte de frutas
vermelhas na versão sem açúcar.

prêmio Top Candies, categoria light/diet, como o produto mais
inovador naquele ano.
“Estamos sempre acompanhando as tendências de consumo e
as necessidades dos nossos clientes, e, por esta razão,
buscamos nos aperfeiçoar continuamente”, diz Renato Fechino,
presidente da empresa.
Confira as novidades
Bala Mastigável Paçoquita Diet: Esta é a versão sem
açúcar da já famosa bala Paçoquita, que também foi a primeira
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bala mastigável sabor paçoca do País.
Bala Mastigável Frutto Diet: O irresistível sabor de
iogurte de frutas vermelhas na versão sem açúcar. Esta é a bala

BY GINA STOCCO

Frutto Diet, que, junto com a Paçoquita Diet, são as únicas balas
mastigáveis sem adição de açúcar no mercado brasileiro.
Versão sem açúcar da já famosa bala
Paçoquita.
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