
شرکت اینداکو
INDACO S.p.A

History
Indaco SpA among the finest Companies in Confection-
ery market, has been started up in 1999 by the family Cola 
in a plant established in 1979 where the popular Italian 
candies Charms and Sanagola were produced. The Indaco s’ 
plant, located in industrial area of Caivano (Naples), covers 
1500 mq. It is made of 7 production lines and 7 packaging 
lines with 50 employees. The extensive distribution 
network guarantees a wide presence of all products 
throughout Italy. The Expert department operates in more 
than 40 countries. 

Research: the engine for growth
The Company is characterized by a constant growth since 
its birth. The secrets of its success are the extreme profes-
sionalism, modern laboratory for R&D, severe quality 
control systems to guarantee hygiene and highest health 
standards.
Machineries and technologies allow Indaco to manufac-
ture several different products:
- Chewing-gum dragees
- Hard boiled candies with and without filling 
- Gummy and jelly candies
- Tablets, coated products and pralines.

Certified Quality
Indaco SpA has already been certified for the following 
quality systems:
- HAACP
- ISO 9001:2008
- IFS
- BRC-Global Standard for Food Safety
- ISO 14000:2004
- Dietetic Products Certification also possible pro-duction 
under kosher procedures

تاریخچه  شرکت
شرکت اینداکو در سال 1999 توسط خانواده کوال به منظور  فعالیت 
در صنعت شیرینى سازى، در زمینى به مساحت 15000 مترمربع در 
شهرك صنعتى کایـوانـو احداث و آغاز به کار نمود. پیشینه کسب و 
کار خانوادگى گروه کوال به تولید تافى در کشور ایتالیا بازمى گردد و 
اولین کارخانه این گروه در سال 1979 تأسیس شده است. کارخانه  
اینداکو در حال حاضر داراى 7 خط تولید و 7 خط بسته بندى بوده 
و در مجموع 50 کارمند دارد. شبکه توزیع گسترده شرکت، امکان 
توزیع کلیه تولیدات شرکت در ایتالیا را فراهم کرده است و عالوه بر 
بازار ایتالیا، واحد صادرات شرکت اینداکو، محصوالت شرکت را در 

بیش از 40 کشور سراسر دنیا به فروش مى رساند.

تحقیقات عامل اصلى رشد و توسعه شرکت
شرکت اینداکو از زمان تأسیس تا کنون به طور مستمر رشد نموده و 
روند رو به رشد خود را طى 15 سال گذشته حفظ نموده است. عامل 
اصلى رشد پیوسته شرکت، انجام کار حرفه اى در کلیه زمینه هاى 
کارى از جمله تولید، فروش و بازاریابى بوده است. وجود تیم تحقیق و 
توسعه قوى، آزمایشگاه هاى مجهز و سیستم هاى کنترل کیفیت 
مجهز در این شرکت، تولید محصوالت با باالترین کیفیت را مقدور 

ساخته است.

تولیدات متنوع اینداکو با بهره گیرى از دستگاه ها و فناورى هاى روز دنیا

ـ آدامس هاى روکش دار 
ـ تافى هاى مغزدار و ساده

ـ تافى هاى ژله اى و آدامسى
ـ محصوالت دراژه شده و آجیل
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فوایــد آدامــس
Health Benefits of Chewing Gums
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فواید جویدن آدامس براى دهان و دندان
جویدن آدامس باعث افزایش تولید بزاق تا 10 برابر مى شود که عامل 
بیرون انداختن باکترى هاى درون دهان است، و افزایش ترشح بزاق 
عالوه بر جلوگیرى از خشکى دهان سبب محافظت دندان ها در برابر 
پوسیدگى مى شود. همچنین بزاق داراى کربنات هیدروژن و بعضى 
باعث  که  است  فلوراید  و  فسفات  کلسیم،  قبیل  از  معدنى  عناصر 
استحکام دندان مى شوند. یکى از ترکیبات بزاق، آنزیمى است که 
موجب تسریع هضم کربوهیدرات ها در دهان شده و باعث مى شود آنها 
مدت زمان کمترى با دندان ها در تماس باشند. در نتیجه به حفظ 

سالمت دندان ها کمک مى شود.

تأثیرآدامس بر مغـز انسـان

عموم مردم بر این باورند که جویدن آدامس براى سالمتى دندان ها 
مضـر است. با این وجـود بسیارى از دندان پزشکان بـه مـردم توصیــه
مى کنند بعد از غذا، آدامس هاى بدون قند بجوند. الزم به توضیح است 
مانند  مصنوعى  قندهاى  از  قند،  بدون  آدامس هاى  ساخت  در  که 
آسپارتام و یا زایلیتول استفاده مى شود که جزء شیرین کننده هاى کم 
کالرى هستند. فرآیند پوسیدگى دندان با تولید اسید شروع مىشود که 
ناشى از متابولیسم باکترىها در پالك دندانى است. جویدن آدامس 
بعد از غذا باعث کاهش مقدار اسید پالك مى گردد، لذا از پوسیدگى 

دندان جلوگیرى مى کند. 

Oral care & Caries Prevention
Saliva flow increases 10 times more when we chew gum. 
The protective effect of stimulated saliva has the most 
impact during the plaque acid attack, which occurs about 
20 to 30 minutes after a cariogenic food intake. In order to 
enhance salivary protection during the caries attack, a 
stimulant like chewing gum is needed that is not itself 
cariogenic.The greater volume and rate of flow of 
stimulated saliva also results from an increased ability to 
clear sugars and acids from around the teeth. Increased 
saliva flow also carries with it more calcium and 
phosphate to help strengthen tooth enamel. Sugar free 
gum demineralizes tooth enamel and has an antimicrobial 
effect. 

Those who chewed sugar free gum after eating had 
fewer cavities than those who did not. Most sugarless 
gums are sweetened with one of the following non sugar 
sweeteners: maltitol, mannitol, sorbitol or xylitol. Xylitol is 
considered to be the best for dental health. In addition to 
stimulating saliva production, the non sugar sweeteners 
may also directly suppress the bacteria in dental plaque 
that cause cavities. This is particularly true for xylitol, 
which kills one group of bacteria that are the main cause 
of cavities. Chewing gum freshens breath, whitens teeth 
by reducing stains and preventing stains from accumulat-
ing and reduces plaque. 



فوایــد آدامــس
Health Benefits of Chewing Gums

Chewing gum improves digestion
Chewing gum helps to improve intestinal motility, also 
helps to increase saliva flow which promotes more 
frequent swallowing. This helps to prevent reflux of acid 
from the stomach back into the throat. 

Chewing gum improves memory & relieves 
Stress
Chewing gum can boost or enhance the mental prowess of 
a person. When you chew a gum, you stimulate the part of 
the brain which plays the major role in the memory. Also, it 
enhances the flow of blood in the brain as heart rate is 
increased and more oxygen in pumped. It also increases 
the alertness. So if you are feeling drowsy and are on the 
verge of sleeping (especially during a lecture), have a 
chewing gum and it will keep you awake for a certain 
period of time. Chewing gum can reduce the stress. It 
increases the alertness in a person and decreases the 
anxiety and hence, results in an overall better performance. 

Nicotine gum
Nicotine Gum helps you to give up smoking by reducing 
the desire to smoke, as well as some of the unpleasant 
effects which smokers experience when they stop smoking. 
Nicotine Gum is also used to help smokers who need to 
temporarily stop smoking e.g. on long air flights. Nicotine 
Gum can also help reduce the amount of cigarettes smoked 
in smokers who are unable or unwilling to quit.
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تأثیر آدامس بر هضـم غـذا
جویدن آدامس باعث افزایش ترشح بزاق دهان مى شود. افزایش بزاق 
با خنثی سازي اسید معده باعث کاهش رفالکس شده و سوزش سر 
دل را نیز کاهش می دهد. عالوه بر این، هضم غذا به واسطه تحریک 
معده تسهیل شده و از بازگشت اسید معده و یا بازگشت غذا به دهان 

جلوگیرى مى نماید. 

تأثیرآدامس بر مغـز انسـان
جویدن آدامس خستگى ناشى از کار کم تنوع عصر حاضر را رفع مى 
کند و باعث تمرکز فکر و کم شدن استرس مى گردد. ثابت شده است 
که جویدن آدامس، باعث تحریک قسمتى از مغز به نام ”هیپوتاالموس“ 
در  که  مى شود  هورمونى  آزادسازى  باعث  هیپوتاالموس،  مى شود. 
بیدارى و هوشیارى مؤثر است. جویدن آدامس باعث تقویت حافظه و 
بهتر  آدامس مى جوند،  که  افرادى  یادگیرى مى شود.  توان  افزایش 
اسامى را به خاطر مى آورند و حافظه قوى ترى دارند. آدامس هاى انرژى زا 
(حاوي کافئین) براي هوشیار نگهداشتن ذهن و بیدار ماندن مؤثر 

مى باشند. 

ترك سیگار به وسیـله آدامـس
محققان به این نتیجه رسیده اند که جویدن آدامس باعث دریافت کمتر 
نیکوتین مى گردد. بنابراین اگر مى خواهید سیگار را کنار بگذارید، 
آدامسى نیکوتین دار بجوید، زیرا به این وسیله شما مى توانید از نشانه هاى 
ترك سیگار نظیر خستگى، بیقرارى و گرسنگى در امان باشید. عالوه 
بر آن، کم کم سیگار کشیدن را فراموش مى کنید و چه بسا ممکن 
است به جاى آدامس هاى نیکوتین دار، آدامس هاى بدون قند بجوید که 

براى سالمتى مفیدترند.



تاریخچه آدامـس
History of Gum
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آدامس یکى از قدیمیترین تنقالت جهان است که از سال ها قبل 
در شکل ها و طعم هاى متنوع براى تمیز کردن دهان یا خوشبو کردن 
تنفس استفاده مى شده است. سابقه آدامس هاى امروزى به دهه1860

در آمریکا بازمى گردد که ماده   اى به نام چیکل تولید شد. اکنون اغلب 
آدامس  ها از پایه هاى مصنوعى ساخته مى شوند، چرا که ارزانتر و در 
دسترس  تر هستند. کلمه آدامس از نام توماس آدامز گرفته شده است 
که در سال1870 به تولید آدامس در کارخانه و فروش آن به وسیله 

دستگاه خودکار در شهر نیویورك نمود. 
امروزه آدامس هاى متفاوتى در بازار وجود دارد که در بعضى از آنها 
افزودنى  هاى دارویى و مفید وجود دارد که به سفید شدن دندان یا 
کاهش پوسیدگى دندان کمک مى کنند. برخى کارخانه ها پپسین 
(آنزیم زودهضم شیره معده) را به آدامس  هایشان افزوده اند که موجب 

تسکین درد و سوزش معده مى شود.

آدامس در ایـران
در ایران نیز از صمغ گیاه ون که سقز نام دارد به عنوان آدامس طبیعى 
استفاده مى  شد. در زمان هاى قدیم سقز توسط پزشکان مشهورى 
چون ابوعلى سینا براى درمان بیمارى هاى دستگاه گوارش تجویز

مى شده است. 
تولید آدامس هاى امروزى در ایران، بیش از 50 سال پیش آغاز شد. 
آدامس خروس در سال 1335 به بازار ایران عرضه شد، ولى خروس 
اولین تولیدکننده آدامس در ایران نبود. بلکه قبل از آن، آدامس هاى 
«طوطى نشان» و «طاووس نشان» در ایران وجود داشته اند که پس 
از حضور آدامس خروس، آنها جایگاه خود را از دست داده و از بازار 

خداحافظى کردند. 

آدامس خروس نشان

Chewing gum is one of the oldest refreshments that 
existed in a variety of forms and flavors for breath refresh-
ment and oral cleaning. Ancient Greeks and Red Indians 
of America were known to chew some kinds of gum-like 
resin from Mastic or other trees. Modern chewing gum 
was first developed in the 1860s when chicle was brought 
from Mexico to New York. Thomas Adams turned it to 
gum, which was cut into strips and marketed as Adams 
New York Chewing Gum in 1871 and soon dominated the 
market. Nowadays, many forms of chewing gum exist in 
the market. Some of them have pharmaceutical additives 
useful for caries prevention and teeth whitening. Some 
brands added pepsin to their gums to help relieving the 
pains in stomach and reducing reflux.

Chewing Gum in Iran
Iranian use fraxinus excelsior latex as natural gum. Since 
ancient times famous doctors like Avicenna used to 
prescribe that traditional gum for digestive problems.
Production of modern gums in Iran began more than 50 
years ago.”Khroos” gum was introduced to the market in 
1956.”Khroos” was not the first brand of gum in Iran, in 
fact before it “Tooti” and ”Tavoos” gums existed in Iran, 
but after the successful launch of “Khroos” gum, they have 
been eliminated from the market. 
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بستــه بندى فلیپ تاپ
بسته بندي فلیپ تاپ (سیگاري)، با شکل و اندازهاي که براي قرارگیري در کیف دستى 
مناسب است،  بین خانم ها پرطرفدارتر از سایر بسته بندي هاي آدامس است. باز و بسته 
شدن راحت درِب بسته ي آدامس فلیپ تاپ، بى تردید در این محبوبیت نقش بسزایى 
دارد. آدامس بدون قند دن اکسیر با بسته بندي فلیپ تاپ، در طعم هاي نعناع شیرین، 
نعناع خنک، نعناع تند (سفیدکننده ي دندان) و رد انرژي (انرژي زا)، با شکل و شمایل 

بسیار زیبا و شکیل به بازار عرضه گشته است.

Fliptop chewing gum package
Fliptop package is more popular than other packages in woman 
because of the size and shape that makes it easy to put it in any 
purse. Its easy opening and closing for sure is one of the reasons 
that makes it more popular. Denexir sugar free chewing gum in 
fliptop package has spearmint, Ice mint, white mint (teeth whiten-
ing) and red energy (energy producer) flavors and now is in market 
with beautiful and stylish package.

محصوالت دن اکسیر
Denexir Products 



محصوالت دن اکسیر
Denexir Products 
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بستــه بندى جار
بسته بندي جار، با حجمى بیشتر، مدت زمان طوالنى تري در کنار شما خواهد بود. 
صداي باز و بسته شدن درب قوطى، به اندازه ي طعم دن اکسیر، بى نظیر است. آدامس 
بدون قند دن اکسیر با بسته بندي جار، در طعم هاي نعناع شیرین، نعناع خنک و 

مخلوط میوه،  با بسته بندي باکیفیت و جذاب، به بازار عرضه گشته است.

Jar chewing gum packages
Jar package with more volume will stay longer with you. The 
sound of the opening and closing jar, is as pleasant and remarkable 
as Denexir flavor. Denexir sugar free chewing gum in jar package 
has spearmint, ice mint and mixed fruit flavor which are now on 
market with beautiful and high quality packages.



محصوالت دن اکسیر

8

Denexir Products 

بستــه بندى بلیستر
بسته بندي بلیستر، با طراحى و شکلى خیره کننده، احساس ارزش و احترامى 
وافر را به مصـرف کننده هدیــه مى نماید. ابعاد باریک بسته بندي بلیستر، سبب

مى شود همواره جاي خالى آن در جیب، احساس شود. آدامس بدون قند دن اکسیر 
با بسته بندي بلیستر، در طعم هاي نعناع تند (سفیدکننده ي دندان) و مخلوط 

میوه، به بازار عرضه گشته است؛

Blister chewing gum packages
Blister package with remarkable design and shape, gives a valued 
and respected feeling as a great gift to consumer. The slim dimen-
sion of this package makes you to always feel its empty place in 
your pocket. Denexir sugar free chewing gum in blister package is 
now in market with white mint (teeth whitening) and mixed fruit 
flavors.
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استند محصوالت
Product Display


