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Desde o início em 2001 buscamos a inovação, a melhoria na qualidade dos 

produtos, o preço acessível e a presença nos pontos de venda próximos a 

todos os lares. Sempre procuramos transferir às nossas atividades valores 

indispensáveis como persistência, fidelidade e confiança. Com isso, a Polpa 

Ideal tornou-se uma empresa sólida, de marca confiável e produtos 

diferenciados, passando a frequentar, além da sua cozinha, a cozinha de 

restaurantes e chefs renomados.

Hoje, a Polpa Ideal já não é apenas polpa. O sucesso, a experiência, a 

competência e a confiança dos nossos consumidores nos levaram a expandir o 

mix de produtos e criar uma família de alimentos ligados à natureza. Novos 

produtos são novas possibilidades para se comunicar e satisfazer novos 

clientes, ampliando cada vez mais o compromisso de nossa marca.

OFERECER OS MELHORES PRODUTOS É DA NOSSA NATUREZA!

HISTÓRIA
NOSSA
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POLPA 100g
AÇAÍ 11%

ABACAXI ABACAXI COM HORTELÃ AÇAÍ 11%

ACEROLA AMEIXA CAJÁ CAJU GOIABA

GRAVIOLA MANGA MANGABA MARACUJÁ MORANGO TANGERINA UVA

CUPUAÇU FRUTAS VERMELHAS

Ideal para o consumidor que deseja ter
vários sabores à sua disposição.
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ABACAXI ABACAXI COM HORTELÃ AÇAÍ 11% ACEROLA

AMEIXA CAJÁ CAJU FRUTAS VERMELHAS GOIABA GRAVIOLA

MANGA MANGABA MARACUJÁ MORANGO TANGERINA UVA

POLPA 400g
Indicado para consumidores que 
desejam ter sempre à mão os sabores 
da sua preferência.
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ABACAXI ABACAXI COM HORTELÃ AÇAÍ 11% ACEROLA

AMEIXA CAJÁ CAJU CUPUAÇU GOIABA GRAVIOLA

MANGA MANGABA MARACUJÁ MORANGO TANGERINA UVA

1Kg DE 100g
Indicado para lanchonetes, pousadas, 
hotéis e restaurantes ou para 
consumidores apaixonados pelo seu 
sabor preferido.
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ABACAXI ACEROLA CAJÁ CAJU

GOIABA GRAVIOLA MANGA MARACUJÁ UVA

1Kg INTEIRO
Embalagem prática e de fácil 
manuseio. Desenvolvida para 
cozinhas industriais, hotéis e 
eventos.
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DINDIM IDEAL Produto pronto para consumir, com embalagem prática e segura. Os dindins 
Ideal são feitos da própria fruta - exceto o sabor chocolate - e são ideias 
para os momentos de lazer de adultos e crianças. 
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COCO UVAMORANGOAÇAÍ CAJÁ CHOCOLATE



AÇAÍ IDEAL
O Açaí Ideal tem um grande potencial antioxidante e anti-

inflamatório. Não importa o quanto você coma, sempre haverá 

espaço para um bom Açaí Ideal de sobremesa. Ele é produzido 

em embalagens que variam de tamanhos: 500 gramas, 

900 gramas e 2Kg.

Fonte: https://www.tuasaude.com/acai/

Embalagens:
500g, 900g e 2Kg
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GELO IDEAL

Embalagens:
Gelo em Cubos 2Kg
Gelo Escama 5kG e 20Kg

É perfeito para usar na água, suco, dose ou drink.
A embalagem de 2Kg foi desenvolvida para se adaptar 
ao dia a dia do consumidor, em quantidade de gelo e 
valor de aquisição.

GELO EM CUBOS 2Kg

Serve para conservar pequenas quantidades de bebidas 
e alimentos. Apesar de se destinar à conservação, o 
gelo escama é produzido e embalado com os mesmos 
cuidados do gelo em cubos

GELO ESCAMA 5Kg

Serve para conservar maiores quantidades de alimentos 
e bebidas.

GELO ESCAMA 20Kg
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ÁGUA MINERAL IDEAL

Embalagem:
Água mineral natural sem gás
Garrafão Imobilizado 20 litros

A Água Mineral Ideal vem de fonte própria e passou por 

todos os testes de avaliação de pureza. Além disso, tem 

ótima rentabilidade para parceiros e distribuidores, e ainda 

conta com a garantia da Ideal, empresa com mais de 20 

anos de atuação.
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Faça já o seu cadastro/pedido
ou solicite mais informações.

Nossa equipe está pronta para lhe atender.

(83) 3208-7000
comercial@polpaideal.com.br

polpaideal.com.br

mailto:comercial@polpaideal.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=558332087000
tel:+558332087000
https://www.polpaideal.com.br/
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