Evonik oferece agente condicionante eco-friendly

Como especialista em matérias-primas para cosméticos e conceitos para o cuidado efetivo da
pele e dos cabelos, a linha de negócios Personal Care da Evonik possui ampla linha de produtos
que visam atender às mais recentes tendências de consumo.

Um dos recentes destaques é o VARISOFT® EQ 100, um agente condicionante que se
destaca pelas elevadas propriedades condicionantes e perfil sustentável: é livre de solventes,
biodegradável e proveniente do óleo de canola.

Além do apelo natural, vale ressaltar que este estérquat pode ser empregado em formulações
a frio, o que também reduz consumo industrial de energia. Por ser livre de solventes e não
inflamável, reduz os riscos durante o transporte ou produção, oferecendo maior flexibilidade
durante o processamento.

O produto possui significativo poder de condicionamento, principalmente nos cabelos úmidos,
e aplicabilidade universal em diversas formulações para cabelo, como xampus,
condicionadores e sprays leave-in.

Conheça mais sobre essa inovação em:
https://personal-care.evonik.com/product/personal-care/en/products-solutions/products/

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de euros
e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros.

Sobre Nutrition & Care
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento das necessidades
humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição animal e cuidados com a saúde.
Com cerca de 8.250 colaboradores, esse segmento gerou vendas da ordem de 4,5 bilhões de euros em 2017.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no
ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou as declarações contidas neste comunicado.
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