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Somos a K-LAB AZEITES, uma empresa que se 
preocupa com a sustentabilidade. Utilizamos materiais 

reciclados e incentivamos todos os clientes a 
reaproveitar seus vidros. 

Somos Certificados pelo eureciclo, garantindo 
compensação ambiental de todas as nossas 

embalagens, contribuindo com o desenvolvimento da 
cadeia de reciclagem de nosso país.



FOCADOS NA 
SUSTENTABILIDADE

EuReciclo
Somos Certificados pelo 
EuReciclo, ou seja,tudo 

que colocamos no 
mercado tem seu custo 
de reciclagem pré-pago 

para catadores e a 
indústria de reciclagem 

para que  retorne à 
cadeia produtiva.

Vidros
O Vidro quando lavado 
e higienizado não retém 
nenhum odor ou sabor. 

Portanto ele é 
reutilizável (além 100% 

reciclável), para 
incentivar o reuso 

vendemos também refil 
de nossos azeites

Refil
Além do refil embalado 
em plástico reciclável 

para o cliente final, para 
nossos clientes 
FoodService 

disponibilizamos 
embalagens retornáveis 

em vidro

20% 20% 30%



Bio-Diesel
Todas as sobras e 

refugos de azeite, bem 
com o resíduo da 

limpezas de 
equipamentos são 
encaminhados para 
ONG Trevo onde é 
transformado em 

Bio-Diesel.

Papelaria
Toda nossa papelaria, 

Tags, Cartas 
informativas, 

comunicação interna e 
até  impressão da Nota 
Fiscal é feita em Papel 

Reciclado

Bicos Dosadores
Nossos bicos Dosadores 
externos são feitos de 

silicone e são 
reutilizáveis por muito 

tempo e vendidos avulsos 
para quando é necessária 

a troca

20% 5% 5%

FOCADOS NA 
SUSTENTABILIDADE



SABORES
Nossa produção é artesanal e feita em São Paulo, SP. Todos os nossos azeites são 
produzidos com azeite extra virgem e ervas frescas selecionadas e orgânicas. 
Produzidos semanalmente, garantido qualidade e frescor. 01



Manjericão

Perfumado, marcante 
e levemente 
mentolado

Perfumado, 
mentolado, 

marcante, potente e 
refrescante

Único, perfumado e 
suave (feito com 
trufas de verdade)

Alecrim Trufa Negra









Cúrcuma Defumada
com Alho Negro

Exótico, marcante, 
quente, balsâmico, 
terroso e levemente 

defumado.

Exótico, floral e 
amadeirado, que 
deixa uma leve 

dormência na ponta 
da língua.

Cítrico, amadeirado 
e quente. Levemente 

picante.

Aipo, Anis Estrelado
e Sementes
de Coentro

Pimenta Calabresa,
Alho e Limão







Zaatar

Complexo, suave, 
levemente amargo, 

amadeirado e 
defumado.

Quente, perfumado, 
terroso e marcante.

Surpreendente, 
suave e levemente 

picante.

Pimenta Pipoca com 
Lemonpepper







FORMATOS TRADICIONAIS
Os formatos expostos nos próximos slides fazem parte da nossa 
linha de produtos tradicionais, que compõem nosso dia-a-dia, 
mas também produzimos formatos especiais sob encomenda.02



Garrafa de 30ml em vidro
Carta Informativa em Papel Reciclato

Garrafa de 100ml em vidro
Bico dosador interno

Tag em Papel Reciclato
Carta Informativa em Papel Reciclato

30ml 100ml

Garrafa de 250ml em vidro
Bico dosador em silicone externo

Tag em Papel Reciclato
Carta Informativa em Papel Reciclato

250ml



KITS
Os formatos de kits expostos nos próximos slides fazem parte da nossa linha de 
produtos tradicionais, que compõem nosso dia-a-dia, mas também produzimos kits 
especiais e 100% personalizados sob encomenda.03



1 Azeite de 100ml
Bico dosador interno
3 varetas de difusor
Carta informativa

Tag

4 Azeites de 30ml
Cachepot de pano
Carta informativa

Azeite de 100ml 
com bastões

Degustação c/ 4 
azeites de 30ml

3 Azeites de 100ml
3 Bicos dosadores internos

Cachepot de pano
Carta Informativa

3 Tags

kit com 3 azeites 
de 100ml

kit com 2 azeites 
de 250ml

2 Azeites de 250ml
2 Bicos dosadores Externos

Sacola de Pano
Carta informativa

2 Tags



acompanhado de varetas para 
transformar o azeite em um difusor de 

ambientes após seu consumo.

Acompanha sacola kraft, azeite de 
100ml, bastões em madeira, bico 

interno, carta informativa e tag com 
sabor e informações do produto, todos 

em papel reciclato.

Azeite 100ml



Kit degustação com 4 azeites de 30ml, 
sabores sortidos.

Contém sacola kraft, 4 azeites de 
30ml, cachepot de pano, carta 

informativa e tag com sabor, todos em 
papel reciclato.

Degustação 
30ml



Kit com 3 azeites de 100ml, sabores 
sortidos ou a serem escolhidos.

Contém sacola kraft, 3 azeites de 
100ml, 3 bicos internos, cesta em 

cachepot de pano, carta informativa e 
tag com sabor e informações do 

produto, todos em papel reciclato.

Kit 100ml



Kit com 2 azeites de 250ml, sabores 
sortidos ou a serem escolhidos.

Contém sacola kraft, 2 azeites de 
250ml, 2 bicos dosadores externos, 
sacola de pano, carta informativa e 
tag com sabor e informações do 

produto, todos em papel reciclato.

Kit 250ml



PERSONALIZAÇÃO
Desenvolvemos cartas, tags e cartões personalizados sob 
encomenda.04



Materiais que podem ser 
personalizado sob 

encomenda

CARTA INFORMATIVA

Personalize a carta com seu 
logo e informações sobre seu 

projeto.

TAG

Inclua seu logo na tag de 
identificação do produto.

CARTÃO

Crie um cartão para 
acompanhar seu brinde



PROJETOS ESPECIAIS
Desenvolvemos sabores exclusivos, garrafas especiais e caixas personalizadas sob 
medida, assim como workshops de harmonização e criação de azeites aromatizados, , 
eventos, experiências gastronômicas, palestras e aulas.05



PROJETOS ESPECIAIS

DESENVOLVIMENTO DE 
SABORES

Criação de sabores exclusivos.

GARRAFAS ESPECIAIS

Desenvolvimento de formatos 
especiais. Tamanhos 

exclusivos.

RÓTULOS

Desenvolvimento de rótulos 
personalizados.



PROJETOS ESPECIAIS

CAIXAS 
PERSONALIZADAS

Caixas exclusivas de diversos 
materiais com personalização.

AULAS, PALESTRAS e 
WORKSHOPS

Aulas e Palestras presenciais ou 
virtuais, teste cego, harmonizações e 

workshops.

EXPERIÊNCIAS 
GASTRONÔMICAS

Elaboração de menus temáticos, 
sobremesas com azeites e oficinas 

de produção de azeites aromatizados.



CONTATO :)

Victor Mendes
(11) 9 9496-9776

contato@klab.tv
www.loja.klab.tv
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