
A Visachi

O sabor das estrelas

 Você quer agregar valor ao seu negócio? 

 Quer um produto saboroso e marcante? 

 Quer praticidade e economia sem desperdícios?

Nós da VISACHI oferecemos a você a solução para 
degustar, servir e impressionar com uma bebida 
saborosa, muito prática e econômica.

Disponibilizamos insumos para máquinas vending e 
sachês individuais.



A Visachi

Temos em nossa linha cappuccinos em 
diversos sabores, chocolate com leite, cafés e 
chás a base de mate com frutas, todos em pó 
solúvel, bastando adicionar água e se 
surpreender com o sabor.

As formulações são desenvolvidas por uma 
nutricionista, prezando sempre a saúde e 
bem estar dos clientes. E, para a máxima 
qualidade, a VISACHI mantém parceria 
com seus fornecedores utilizando somente 
matérias-primas de primeira linha evitando o 
entupimento de máquinas vending.

O sabor das estrelas



Linha institucional (kg)

 Cappuccino Tradicional;

 Cappuccino Tradicional sem Açúcar;

 Cappuccino com Canela;

 Cappuccino Choco-Alpes;

 Cappuccino com Baunilha;

 Cappuccino com Menta;

 Chocolate com Leite;

 Chocolate com Leite sem Açúcar; 

 Café com Leite;

 Leite Modificado.

 Natural 
(Mate Natural);

 Frutas Vermelhas 
(Mate com Frutas Vermelhas);

 Maracujá 
(Mate com Maracujá);

 Abacaxi com Hortelã 
(Mate com Abacaxi e Hortelã);

 Pêssego 
(Mate com Pêssego);

 Limão 
(Mate com Limão).

Cada pacote de 1 kg rende 
em média 5 litros de produto 
pronto, pacotes sem açúcar 
rendem em média 7 litros de 
produto pronto.

Caixa com 10 kg
Caixa sem açúcar com 8 kg

Cada pacote de 1 kg 
rende em média 10 
litros de produto pronto

Caixa com 10 kg



Linha doses individuais (sachês)

 Cappuccino Tradicional;

 Cappuccino Tradicional sem Açúcar;

 Cappuccino com Canela;

 Cappuccino Choco-Alpes;

 Cappuccino com Baunilha;

 Cappuccino com Menta;

 Chocolate com Leite;

 Natural 
(Mate Natural);

 Frutas Vermelhas 
(Mate com Frutas Vermelhas);

 Maracujá 
(Mate com Maracujá);

 Abacaxi com Hortelã 
(Mate com Abacaxi e Hortelã);

 Pêssego 
(Mate com Pêssego);

 Limão 
(Mate com Limão).

Sachês para doses de 50 ml

Caixa com 100 doses
Mini Box com 20 doses

Sachês para doses de 100 ml

Caixa com 100 doses

Para sua comodidade temos também café solúvel, açúcar e adoçante em sachês, copos e mexedores descartáveis.



Novo Mini Box

O novo Mini Box é uma embalagem estilo 

display que trás 20 sachês individuais, a 

quantidade ideal para o dia a dia.

É prático e não necessita de máquina, 

porém pode ser utilizado com cafeteiras, 

coloque o conteúdo do sachê em uma 

xícara e use a água quente.

A solução para você degustar ou servir uma bebida de 

qualidade com muita praticidade e sem desperdícios.

O sabor que cabe no seu bolso.

*Consulte sabores



Ligue: 11 2374-5997

Enviamos nossos produtos para todo o 
território nacional através de 
transportadoras qualificadas com 
garantia e confiabilidade.

www.visachi.com.br contato@visachi.com.br

http://www.visachi.com.br/
mailto:contato@visachi.com.br

