
MORINGA EM EMPRESAS INTERNACIONAIS

www.moringadapaz.com



Health Aid
Matéria sobre a Moringa na Health Aid ,

que também comercializa cápsulas veganas

Empresa líder em suplementos no Reino Unido há 25 anos, seu portfólio contém

mais de 560 produtos, com estoque em mais de 4 mil farmácias e lojas de produtos

naturais, e distribuição em mais de 60 países.

http://www.healthaid.co.uk/healthaid-blog/moringa-the-miracle-tree



Mattisson Healthstyle

Empresa Holandesa com de produtos para saúde, incluindo

superalimentos, itens veganos e sem glúten



Bio Thrive Labs

Laboratório americano especializado em micronutrientes



Fresh Healthcare

Empresa americana líder no segmento de

suplementação natural



Zija International

Empresa americana que conta com cientistas, bioquímicos e

farmacologistas de todo o mundo, especializada em produtos

à base de Moringa, com operação em mais de 50 países



Micro Ingredients

Empresa americana, um dos principais fornecedores das fábricas

de nutrição na Califórnia,  com mais de 200 ingredientes

em seu catálogo, certificados por laboratórios dos EUA e com

produção em instalações registradas pela FDA.



Mother's Select

Empresa americana especializada em suplementação para

gestantes e nutrizes, com distribuição também no Reino Unido



Nova Nutritions

Empresa americana com fabricação em Nova Jersey,

com instalações certificadas



Only Natural

Tradicional empresa de suplementos alimentares,

em Nova Iorque desde 1986



Maju Superfoods

Empresa americana de superalimentos



Sain Templo

Empresa americana de suplementos



Green Virgin Products

Empresa americana de suplementos com uma extensa linha

de produtos a base de Moringa



Miracle in the Green

Empresa americana com distribuição no Reino Unido também



Kiva Health Food

Empresa americana especializada em superalimentos



Organic India

Empresa indiana de produtos naturais



Terrasoul Superfoods

Empresa americana de produtos veganos e orgânicos



Organic Veda

Empresa indiana especializada em Moringa



Moringa Source

Empresa americana especializada em produtos

a base de Moringa



Global Moringa

Empresa sediada em Nova Iorque, com fornecimento africano



Veganz

Primeira rede de supermercados totalmente vegana,

fundada em Berlim, fornece produtos para mais de

4.000 pontos de distribuição pelo mundo, com 10 lojas

próprias na Alemanha, Áustria e República Checa, e nos próximos

meses também estarão com mais 20 filiais pela Europa e EUA.



Moringa Garden

Franquia de Moringa em Hamburgo, na Alemanha



Empresa alemã especializada em chás

Este é um kit de Moringa com opções frutadas

https://www.teaandmore-online.ch/kraeuter-tee/moringa-tee/moringa-tee-probierpaket.html

Tea & More



MRM Nutrition

Empresa americana especializada em

suplementos desde 1996

Com ingredientes  certificados, veganos e livres de transgênicos,

a MRM expõe em seu site o valioso time de R&D (Research and Development –

Pesquisa e Desenvolvimento) responsável por sua produção.

https://mrm-usa.com/rd-team/



Emma Hardie

Pioneira em tratamentos faciais, a empresa britânica
Emma Hardie  desenvolveu uma linha

antienvelhecimento a base de Moringa Oleifera

www.emmahardie.com



Naturex

Grupo internacional especializado em ingredientes

naturais com sede na França

www.naturex.com

Fundada em 1992, a Naturex produz em 15 locais

(incluindo Manaus e São Paulo) através de 1700 funcionários.



Selecta

www.selecta.com.py 

O Grupo Selecta existe desde 1970, com diversos prêmios 
internacionais, sua produção fica no Paraguai e 

exportam para 11 países 



Mason

www.masonvitamins.com/moringa-500mg 

Fundada em 1967, a Mason Vitamins é uma das maiores 
empresas de suplementos nos Estados Unidos, são mais de 

500 produtos em seu catálogo, e a Moringa Oleifera está presente



Rua Augusta, 1939       cj 42      São Paulo      SP

11 28586805    contato@moringadapaz.com

Moringa da Paz

facebook.com/moringadapaz


