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SABOR PARA SUA VIDA!

PRECISAM DE

EXCELENTES PARCEIROS

SOMOS
ESPECIALISTAS
EM NEGÓCIOS
Nossa Essência

Pólico, há 15 anos, atuando com excelência, know how e
foco. O trabalho e o comprometimento diário fazem
parte de nossa história de sucesso.
A Pólico existe para atuar em um mundo cada vez mais
globalizado e interligado, realizando negócios com
foco na geração de valor para o seu negócio.

lavivá

Ameixa Seca
com caroço LAVIVÁ 150g

Ameixa Seca
sem caroço LAVIVÁ 150g

Amêndoa Confeit.
colorida LAVIVÁ 200g

Amêndoa Torrada
e Salgada LAVIVÁ 150g

Amendoim com pele
LAVIVÁ 120g

Amêndoa Natural
Sem casca LAVIVÁ 150g

f o rt e c o m o a n at u r e z a !

Nós acreditamos em pessoas e na transparência
das relações.
Que histórias de verdade são escritas com ética,
parceria e muito suor, onde parcerias fortes
transformam o mundo.

Nossa Estrutura

Contamos com um estrutura com 2 Centros
de distribuição em São Paulo e 1 Centro de
Distribuição localizado em Navegantes –
Santa Catarina, facilitando a distribuição
para todo o Brasil.

Acreditamos que um dos pilares do equilíbrio
saudável entre corpo, mente e espírito está
naquilo que comemos. Por isso, buscamos
oferecer alimentos que estejam mais próximos
do seu estado encontrado na natureza, na sua
forma
integral.
Nossos
produtos
são
minimamente processados para garantir sua a
energia vital e para não terem alterações
provocadas por aditivos, corantes, conservantes e
adoçantes artificiais.

Amêndoa sem pele
Laminada LAVIVÁ 100g

Amendoim crocante
salsa e cebola LAVIVÁ 120g

Amendoim croc tipo japonês
LAVIVÁ 120g

Amendoim crocante
tradicional LAVIVÁ 120g

Amendoim crocante
apimentado LAVIVÁ 120g

Amendoim sem pele
T/S LAVIVÁ 120g

Modelo de Negócio

Polico Alimentos:
Importadora e distribuidora de
alimentos nacionais e importados;

Avelã Natural sem casca
LAVIVÁ 150g

Banana Passa
LAVIVÁ 120g

Castanha de Caju
caramelizada LAVIVÁ 120g

Castanha de Caju Granulada
LAVIVÁ 150g

AllSpice:
Indústria de beneficiamento de temperos
e especiarias;
Polimport:
Trading para parcerias estratégicas.

Castanha do Pará
sem casca LAVIVÁ 150g

Damasco Seco turco
LAVIVÁ 150g

Frutas Cristalizadas cubos
LAVIVÁ 150g

Goji Berry
LAVIVÁ 70g

Castanha de Caju
T/S LAVIVÁ 150g

Castanha do Pará Quebrada
LAVIVÁ 120g

Sabores do Mundo
Procedência de Origem

Importação

Estabelecendo
parcerias
estratégicas e sólidas com
redes de varejo e distribuidores
para o fornecimento de
produtos, desenvolvemos um
modelo inovador de negócio.

Nozes sem casca
LAVIVÁ 100g

Pistache com casca
T/S LAVIVÁ 100g

Tamara Seca sem caroço
LAVIVÁ 150g

Uva Passa branca
LAVIVÁ 150g

Uva Passa preta
LAVIVÁ 150g

Damasco Turco 200g

Uva Passa preta 200g

