
A Sorelle cultiva em suas próprias fazendas a Aloe Barbadensis Miller, a partir
da qual produz matérias-primas que são vendidas para as indústrias de

cosméticos no mercado nacional. No mercado internacional, a Sorelle atende
também diversas outras áreas industriais, entre elas as de alimentos,

suplementos e medicamentos. Seus profissionais contam com 30 anos de
experiência no cultivo, produção e comercialização de Aloe Vera.



A Aloe Vera fornece um conjunto de substâncias que incluem 12 vitaminas, 15 enzimas, 19 aminoácidos, 20 minerais, 75
nutrientes e pelo menos 160 princípios ativos. E é exatamente isso que a torna uma planta tão especial: ela contém uma
variedade de propriedades essenciais que se complementam e que, juntas, têm um efeito fantástico sobre a pele, sobre os
cabelos e as unhas. Embora seja historicamente conhecida como 'a planta da beleza', o poder da Aloe Vera vai muito além
dos cosméticos, uma vez que o organismo como um todo pode se beneficiar com as propriedades cicatrizantes,
queratolíticas, regeneradoras, anestésicas, nutritivas, vitamínicas, desintoxicantes, coagulantes, antibióticas e anti-
inflamatórias da Aloe Vera.

fonte: www.allaboutaloe.org

fonte:
The International

Aloe Science Council
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A Aloe Vera é uma espécie de planta suculenta do
gênero Aloe. Cresce selvagem em climas tropicais e
é cultivada para usos agrícolas e medicinais, assim
como para fins decorativos. É usada ao redor do
mundo em muitos produtos de consumo, incluindo
alimentos, bebidas, suplementos líquidos, unguentos,
loções para a pele, cosméticos e pomadas para
queimaduras. A planta é suculenta, semelhante a
um cacto, mas é sem caule ou tem caule muito
curto (de até 25cm de comprimento) com uma
média de 20 folhas em uma roseta reta e densa.

Planta Perfeita

Com sede em Bom Retiro (SC) e fazendas em Jaguarari (BA), a Sorelle detém todas as etapas da produção, desde o cultivo
orgânico das plantas até a entrega dos concentrados e extratos na forma de líquidos e pós, em diversas especificações.
Assim, a empresa pode garantir a qualidade dos produtos, do início ao fim do processo, e pode atender as solicitações
diferenciadas de cada comprador. Através de um cuidadoso processo de estabilização do gel extraído a partir das folhas
verdes e recém cortadas da planta, a Sorelle obtém concentrados e extratos puros e altamente fiéis aos componentes
encontrados nas plantas mais selecionadas.

Processo Inteiro
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EXTRATO OLEOSO
DE ALOE VERA

ALOE VERA EXTRACT OIL

EXTRATO GLICÓLICO
DE ALOE VERA

ALOE VERA GLYCOLIC EXTRACT

CONSULTE OUTRAS
ESPECIFICAÇÕES

ASK FOR OTHER SPECIFICATIONS

Os produtos da Sorelle podem ser os ingredientes do seu próximo caso de sucesso. Com as matérias-primas na forma de
concentrado líquido, concentrado liofilizado, extrato e gel você pode desenvolver produtos incríveis e encantar seus
clientes, oferecendo a eles todo o potencial da Aloe Vera. Porque a Sorelle faz tudo que é preciso, do jeito certo e com alto
grau de qualidade, sua empresa e seus clientes podem usufruir das melhores propriedades da Aloe Vera com facilidade e
praticidade, sem sujar as mãos de terra.

Produtos Incríveis

cultivo e corte lavação das folhas

extração do gel

ALOE VERA PÓ
FREEZE DRIED

ALOE VERA FREEZE DRIED POWDER

CONCENTRADO DE
ALOE VERA 10:1 AF

ALOE VERA CONCENTRATE 10:1 AF

GEL DE ALOE VERA
COM POLPA

ALOE VERA GEL WITH PULP

ALOE VERA PÓ
SPRAY DRIED

ALOE VERA SPRAY DRIED POWDER

CONCENTRADO DE
ALOE VERA 10:1 C

ALOE VERA CONCENTRATE 10:1 C

GEL PURO DE ALOE VERA
SEM POLPA

ALOE VERA GEL WITHOUT PULP



Embora tenha sido constituída há apenas alguns anos, a Sorelle
Indústria E Comércio é derivada da compra de uma das
maiores empresas de Aloe Vera do mundo, que encerrou suas
atividades depois de três décadas no mercado brasileiro. Mais
do que apenas história, isto é a garantia da qualidade das
matérias-primas que a Sorelle entrega. Os proprietários, assim
como muitos do seus colaboradores, especialmente aqueles
que ocupam posições estratégicas dentro da companhia,
possuem em seu currículo aproximadamente 30 anos de
trabalho dedicado ao cultivo, a extração, ao processamento, a
estabilização, a transformação e a comercialização da Aloe
Vera. Tanta experiência não se encontra facilmente por aí,
principalmente nesse circuito em que alguns tentam mas
pouquíssimos conseguem produzir derivados de alta qualidade
a partir de folhas frescas.

Experiência Combinada

Conversa Interessante
Em caso de dúvidas sobre as propriedades da

aloe vera, sobre os produtos, sobre as indicações de uso ou
mesmo para fazer o seu pedido

escreva para
sorelle@sorellebrasil.com

entre em contato pelos telefones
+55 49 3277 1356

+55 49 99906 2780

ou envie mensagem pelo WhatsApp
+55 49 99906 2780
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SORELLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
MATÉRIAS-PRIMAS DE ALOE VERA

Rua Carlos Werner, 200
Centro, Bom Retiro, SC
Brasil, 88680-000

Pergunte também sobre
produtos em outras especificações,

terceirização de produtos e
desenvolvimento de produtos

com a sua própria marca
sorelle.aloevera sorelleBRASIL.COMsorelle.aloevera


