Agosto de 2018

Informação de imprensa
BASF recebe prêmio da NPA por seu portfólio de produtos
naturais para cosméticos
A Natural Products Association (NPA) reconheceu a BASF por possuir a maior
seleção de ingredientes para fabricantes de cosméticos que desejam certificar seus
produtos conforme a Norma de Produtos Naturais da NPA. O 25º Prêmio Anual da
NPA homenageia empresas e pessoas que se destacaram por suas valiosas
contribuições para o sucesso da indústria de produtos naturais.
“A BASF é uma empresa verdadeiramente inovadora que continua oferecendo
novas alternativas naturais para os consumidores ano após ano”, explica Daniel
Fabricant, Ph.D., presidente e CEO da NPA. “Temos o prazer em homenagear a
BASF por suas contribuições à nossa indústria e à NPA, a maior e mais antiga
associação de produtos naturais”, afirma.
A norma de Produto Natural e a Certificação da NPA para Produtos de Cuidados
Pessoais são diretrizes que determinam se um produto pode ser considerado
verdadeiramente “natural”, protegendo e educando os consumidores com o objetivo
de maximizar seu bem-estar. A norma engloba todos os produtos cosméticos de
Cuidados Pessoais regulamentados e definidos pela Food and Drug Administration
(FDA) e baseia-se em quatro critérios avaliados: ingredientes naturais, segurança,
responsabilidade e sustentabilidade.
"As soluções naturais e sustentáveis são, sem dúvida, valorizadas por uma parcela
crescente de consumidores e nossos clientes precisam de parceiros confiáveis e
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reconhecidos para conseguir ofertar os produtos naturais", comenta Daniele
Piergentili, vice-presidente de Home & Personal Care da BASF para a América do
Norte. “O prêmio é uma prova de nosso compromisso contínuo de liderar na área
de ingredientes naturais por meio da inovação em nosso portfólio”.
O prêmio da NPA dá sequência a outras recentes indicações da BASF Care
Creations™ a prêmios, como a indicação ao CEW Beauty Award pelo ingrediente
Dermagenist® e ao prêmio Independent Chemical Information Service (ICIS)
nomeado pela inovação de produto dos surfactantes da BASF.
O portfólio da BASF para cosméticos naturais varia de matérias-primas básicas,
como surfactantes e emolientes, a aditivos e ingredientes ativos. Além da norma de
Produto Natural da NPA, a BASF também oferece aos seus clientes todas as
informações e dados necessários para as normas COSMOS (Cosmetic Organic
Standard) e NATRUE (Associação Internacional de Cosméticos Naturais e
Orgânicos), bem como para a norma ISO 16128. Aproximadamente 130
ingredientes desenvolvidos pela BASF para aplicações de cuidados pessoais já
foram registrados junto a COSMOS e mais de 50 produtos são avaliados de acordo
com os critérios NATRUE. Com isso, a BASF se torna a maior fornecedora de
matérias-primas aprovadas para os produtos cosméticos naturais e orgânicos,
conforme os padrões das normas COSMOS e NATRUE.
Saiba mais sobre as soluções da BASF para cuidados pessoais em
https://www.carecreations.basf.com/product-formulations.
Sobre a unidade de Care Chemicals
A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para higiene,
cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas.
Somos o fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de
detergentes e produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis
e inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care
Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios
ativos de cosméticos e filtros UV. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma
variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. Possuímos sites de produção
e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados
emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.
Sobre a BASF
A BASF Corporation, sediada em Florham Park, Nova Jersey, é a afiliada norte-americana da BASF
SE, Ludwigshafen, Alemanha. A BASF possui mais de 18.200 colaboradores na América do Norte
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e registrou vendas de $ 17,9 bilhões de dólares em 2017. Para obter maiores informações sobre as
operações da BASF na América do Norte, visite www.basf.com.
Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso
econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com
aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos
clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5
segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para
Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF
são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para
mais informações, acesse: www.basf.com.br
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