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Bellaroma Gıda Kimya, temelleri 2010 yılında deneyimli Kimya Mühendisleri tarafından 
yem sektörüne geleneksel, modern ve özel aromalar üretmek amacıyla kurulmuştur. 
Bellaroma Gıda Kimya aynı zamanda müşterilerine satış sonrası teknik destek, yem 
fabrikalarına proses konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Vizyonumuz; yenilikçi, değişim ve gelişmeye açık bakış açımızı mesleki bilgi ve 
deneyimimizle birleştirerek  müşterilerimizin ilk tercihi ve sektörüne yön veren bir şirket 
olmaktır.

Geleneksel aromaların yanı sıra müşterilerimizin taleplerine göre özel 
aromalar da üretilmektedir.

Bellaroma Gıda Kimya
San. ve Tic. Ltd. Şti.

FİRMAMIZ
HAKKINDA
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Yem aromaları ham haliyle tüketilmesi istenmeyen hayvan yemlerinde tat ve koku vermek veya 
mevcut tat ve kokuyu değiştirmek amacıyla yeme eklenen aroma verici maddeler ya da bunların 
karışımlarından elde edilen kendine has karakteristik özellikte ürünlerdir.
Bellaroma Gıda Kimya, Yem Sanayine yönelik ürünlerin üretim aşamasından teslimata kadar 
sürecin her aşamasında müşterilerinin talep ve gereksinimlerini Kalite Güvence Sistemleriyle 
güvence altına alarak müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak çevre dostu yaklaşımla 
üretimlerini gerçekleştirmektedir.

- Kullanılan tüm aroma türleri günlük yem tüketimini ARTTIRIR.
- Aroma katılmış yemlerle hayvanlar daha hızlı gelişir. Büyükbaş hayvanların daha kısa sürede 
kesime hazır hale gelmesine yardımcı olur. Ayrıca hayvanların optimum yem tüketmesini 
sağlayarak bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olmasında rol oynar.
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda günlük süt kapasitesini ARTTIRIR.

AROMALARIMIZ İLAÇ DEĞİL YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Kullanım Amacı ve Şekli: Büyükbaş, Küçükbaş (Ruminant ve Besi Hayvanları), At Yemi ve kanatlı 
grubu hayvan yemlerinde tampon madde olarak, sıcak stresine karşı ve süt yağını artırmak 
amacıyla kullanılır.
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 18 aydır.

Aromalarımız;

Büyük Bir İştahla Tüketilen Yemler İçin

AROMALAR
HAKKINDA

    Premikslerdeki iz elementinin kötü kokusunu baskılar.
   Yüksek oranda üre, endüstriyel atık veya mısır bulunan lezzeti yüksek yemlerde bile yem 
tüketim miktarını ARTTIRIR.
    Üretilen yem birkaç ay sonra bile YENİ ÜRETİLMİŞ GİBİ KOKAR.
  Aroma katılmış yemlere hayvanların ilgisi artar ve SİZE ÖZEL ÜRETİLMİŞ AROMAYA 
ALIŞKANLIKLARI ARTAR.
    Proses odaklı bir yaklaşımla hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde AZALMA sağlar.
  Aromamız içerisinde bulunan bazı özel hammaddeler sayesinde büyük baş hayvanlarda 
kemik gelişimine, kanatlı hayvanlarda yumurta kabuğu sertliğine katkıda bulunur.
  İşletmenizin piyasa itibarında ARTI�sağlar, pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık 
sağlanarak rekabet gücünü ARTTIRIR.
    Müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde ARTIŞ sağlar.



Kullanım Miktarı: Müşterilerimizin ton yeme ekleme tercihlerine göre belirlenebilmektedir.
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunur.
Tüm aroma çeşitlerimiz Karakteristik olarak istenen aromanın tat ve kokusunda üretilmektedir.
Depo şart ve yerleri: Serin ve kuru yerde,güneş ışığından uzakta orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
* Tüm çeşitlerimiz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda toz ve sıvı olarak üretilebilmektedir. 

Büyükbaş, Küçükbaş (Ruminant ve Besi Hayvanları) 
ve At Yemi Aroma Çeşitlerimiz
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Turunç

Melas

Carvacrol

Mentol

Portakal

Kekik

Sarımsak

Biberiye

Vanilya

Karamel

Anason

Bahçe Nane

Vanilya Tereyağ

Oregano

Ökaliptus

Japon Nane

ÜRÜNLER
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Yeşil Elma Yonca

Muz

Havuç

Limon

Tarçın Anason Sarımsak

Çilek

Çimen

Sahlep

ÜRÜNLER

Büyükbaş, Küçükbaş (Ruminant ve Besi Hayvanları) 
ve At Yemi Aroma Çeşitlerimiz

Kullanım Miktarı: Müşterilerimizin ton yeme ekleme tercihlerine göre belirlenebilmektedir.
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunur.
Tüm aroma çeşitlerimiz Karakteristik olarak istenen aromanın tat ve kokusunda üretilmektedir.
Depo şart ve yerleri: Serin ve kuru yerde,güneş ışığından uzakta orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
* Tüm çeşitlerimiz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda toz ve sıvı olarak üretilebilmektedir. 

Mentol



Zencefil Fesleğen Karanfil

Kekik

Kanatlı Grubu Aroma Çeşitlerimiz
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Carvacrol

Mentol

Sarımsak

Biberiye

Anason

Bahçe Nane

Oregano

Ökaliptus

Japon Nane

ÜRÜNLER

Kullanım Miktarı: Müşterilerimizin ton yeme ekleme tercihlerine göre belirlenebilmektedir.
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunur.
Tüm aroma çeşitlerimiz Karakteristik olarak istenen aromanın tat ve kokusunda üretilmektedir.
Depo şart ve yerleri: Serin ve kuru yerde,güneş ışığından uzakta orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
* Tüm çeşitlerimiz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda toz ve sıvı olarak üretilebilmektedir. 



Ofis Adresi: Pulcu sok. No:2/3 
Kocamustafapaşa Fatih / İSTANBUL
Fabrika/Üretim Adresi: İOSB Mutsan Sanayi Sitesi 
M-8 Blok No:48 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: 0212 588 05 23
Mobil: 0544 641 03 04
Mail: info@bellaroma.com.tr

En az onlar kadar tatlı aromalarımız 
hakkında bilgi almak için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz! 
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