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Nós nos esforçamos para agregar valores 
na parceria com o nosso cliente, buscando 
processos de fabricação que agregam 
qualidade e segurança aos suplementos 
nutricionais que fornecemos.

Os Valores são a ferramenta 
mais poderosa de parceria 
com o cliente que a empresa 
tem...

Os benefícios mais recentes destas 
conquistas são:

Certi�cado
SABS HACCP
Leia mais sobre o que isto signi�ca para você, 
o cliente quando estiver em parceria conosco.

Nutrição de Volta à Rotina
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Nosso Certi�cado HACCP
O que isso realmente signi�ca para você e seu negócio?

O Certi�cado da SABS HACCP desloca a responsabilidade para a Back to Basics 
– Nutrition (Nutrição de Volta à Rotina) [o produtor de alimentos], para 
garantir que os produtos fornecidos aos nossos clientes de parceria sejam 
consumidos de forma segura.

A Hazzard analisa e controla a produção de alimentos de maneira crítica, 
armazenamento e sistema de monitoramento de distribuição, para 
identi�cação e controle dos perigos associados à saúde. O seu objetivo é - a 
prevenção de contaminação durante a produção de alimentos, em vez da 
avaliação do produto �nal.

Os Sete Princípios Do HACCP
na Back to Basics Nutrition (Nutrição de Volta à Rotina), assim como 
auditadas pelo SABS, são;

•  Identi�car os riscos potenciais à saúde dos consumidores
•  Identi�car os pontos de controle onde os perigos identi�cados possam ocorrer 
•  Estabelecer limites exigidos para os riscos potenciais, e instituir as medidas de   
 segurança
•  Estabelecer rotinas de monitoramento para garantir que os protocolos de 
 segurança estejam funcionando
•  Estabelecer reações apropriadas se a monitorização indicar um problema
•  Estabelecer sistemas precisos e detalhados de manutenção de registros que   
 documentam os problemas e as medidas corretivas tomadas
•  Estabelecer um sistema de veri�cação que garanta que os passos acima estejam   
 sendo seguidos.

SABS     
Certi�cado de Registro

Certi�cado de Aquisição de Nível 2 de BBBEE 
Outra maneira de ajudá-lo quando em parceria conosco.

O que tudo isso signi�ca para os nossos clientes de parceria é paz 
de espírito e segurança melhorada, no fornecimento dos 

suplementos de melhor qualidade para suas forças de trabalho.

A Back to Basics (De Volta à Rotina) entrega valores que contribuem para o 
desempenho social e econômico do cliente, relativo aos requisitos estabelecidos 
na Carta de Fortalecimento Socioeconômico de Base Principal  para a indústria 
Sul-Africana de mineração e minerais, juntamente com a política de Estado de 
priorização de localização e desenvolvimento de fornecedores, faz com que isto 
seja aplicável e bené�co  para todos os empreendimentos monitorados pelo 
Departamento de Minerais e Energia, bem como muitas outras agências gover-
namentais.

A Back to Basics (De Volta à Rotina) valoriza benefícios  adicionais no cumprimen-
to dos requisitos legislativos em suas operações. As seções a seguir 7/8 da Carta, 
claramente de�nem o rumo legislativo necessário para alcançar a conformidade, 
não importa o seu  per�l de negócios.
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Seção 7: CONDIÇÕES DE VIDA

For company provided nutrition has the mine established measures for Para a 
nutrição ser fornecida na empresa, a mina estabeleceu medidas para melhorar a 
nutrição dos trabalhadores. As empresas serão solicitadas a indicar o que tem 
sido feito para melhorar a nutrição e mostrar um plano para progredir a questão 
ao longo do tempo e que está implementando este plano.

Back to Basics (De Volta à Rotina) - suplementos nutricionais satisfazem os
 requisitos especi�cados na seção 7, porque estes são pesquisados para fornecer 
os requisitos suplementares nutricionais [os elementos  nutricionais faltantes na 
dieta dos trabalhadores em geral, entregues em um forma essencial de Baixo IG] 
para resolver os problemas crescentes de obesidade e diabetes.  Os benefícios 
para a empresa estão na saúde do trabalhador, custos de saúde ocupacional 
reduzido e aumento da produtividade.

Seção 8:  AQUISIÇÃO

A empresa ofereceu per�l preferencial  do fornecedor HDSA?
A empresa identi�cou o nível atual de aquisições das empresas HDSA 
em termos de bens de capital, bens de consumo e serviços?

A empresa indicou um compromisso com uma progressão de aquisições 
de empresas HDSA ao longo de um período de 3-5 anos em termos de 
bens capitais, consumíveis e serviços, e em que medidas o compromisso 
tem sido implementado?

Em parceria com a Back to Basics 
Nutrition (De Volta à Rotina), 
com o seu certi�cado de Nível 2 
de BBBEE, você, o cliente, atende 
a esses requisitos e desfruta dos 
benefícios provenientes em sua 
própria empresa.

Nossos suplementos são o resultado de 20 anos de pesquisa e serviço para 
um récorde comprovado e certi�cado de aquisição. 

A Back to Basics-Nutrition (De Volta à Rotina) trazendo 
seus valores que garantem conformidade e paz de espírito

O Milk-shake de Baixo IG
Um suplemento de prévio
 e meados de expediente

Um delicioso milk-shake de que estabiliza 
o nível de açúcar no sangue, fornece
 energia sustentável para melhor 
desempenho durante 4 a 5 horas.

A bebida Energética de baixo IG
Um suplemento eletrólitos para meados 
do expediente

Fornece energia sustentável e hidratação. 
Contém; carboidrato, sacarose, vitaminas, 
minerais e eletrólitos em uma bebida refrescante.

IG
Baixo 

Sem Glúten
Rico em Vitamina

Rico em Energia



MARKETINGING E VENDASCONTATE NOSSOS DIRETORES
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Sue Scharf – 082 593 0276
Registered Dietitian (SA)
sue@backtobasics-nutrition.com

Gerente de Vendas
Marc Scholl – 083-3060372
marc@backtobasics-nutrition.com

Gerente Regional de Northern Cape (Cabo do Norte)
Rudolf Agenbag – 083-5242177
rudolf@backtobasics-nutrition.com

Gerente Regional de Western Cape (Cabo Ocidental)
Derik Agenbag – 072-1908199
derik@backtobasics-nutrition.com

Administrador de Vendas Khatu Depot
Ella Steenkamp – 053-7231671
ella@backtobasics-nutrition.com

Televendas na Sede Roodepoort
Nkgadi Mothoagae – 011-472-1922
Nkgadi@backtobasics-nutrition.com
  

Visite nosso endereço eletrônico:
www.backtobasics-nutrition.com 
Para experimentar mais produtos, informação e valores 
de serviço através da parceria conosco.


