Nouryon cria "caminho de experiências" na in-cosmetics
Latin America
Estande da empresa tem o objetivo de estimular os sentidos dos visitantes

17 de setembro de 2019 - A Nouryon levará o público da in-cosmetics Latin
America em uma viagem sensorial usando suas inovações cosméticas. A incosmetics Latin America ocorre entre os dias 18 e 19 de setembro no Expo
Center Norte, em São Paulo, das 10h às 19h.
No evento deste ano, a Nouryon terá em seu estande um jardim vertical com
diversos nichos que associam diferentes sensações aos conceitos de seus
produtos: proteção solar e maquiagem, texturas para estimular os sentidos,
tratamento e finalização de cabelo.
Entre as inovações que a Nouryon levará ao evento estão os biopolímeros
vegetais, formulações 100% naturais, produzidas a partir de plantas ou obtidos
a partir de matérias-primas de fontes renováveis e sem aditivos sintéticos. "A
Nouryon tem na sustentabilidade um de seus pilares e produtos como
biopolímeros refletem a preocupação da empresa com processos que
contribuam com o meio ambiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade
é um dos motivos pelos quais nossos clientes valorizam o trabalho que
realizamos", afirma Patricia Campos, Gerente de Negócios da Nouryon para a
América do Sul.
Como parte do objetivo de maximizar a experiência dos visitantes, o estande da
Nouryon terá ainda o hair stylist Alder Yuler, que vai estilizar os cabelos com
protótipos de produtos que possuem ingredientes da Nouryon desenvolvidos
especificamente para satisfazer as preferências das consumidoras brasileiras.
"Ao criarmos experiências que estimulam os sentidos, conseguimos aproximar
os clientes e visitantes da feira a nossos produtos. Queremos criar uma conexão
entre toda sua jornada no estande e as características de nossos produtos",
explica Ana Claudia Biancardi, Gerente Técnica para a América Latina da
Nouryon.

Nouryon na in-cosmetics Latin America
Quando: 18 e 19 de setembro
Horário: das 10h às 19h
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul - Estande K60
Endereço: Rua Jose Bernardo Pinto, 333 - São Paulo

Sobre a Nouryon
Somos uma líder global em especialidades químicas. Indústrias de todo o mundo utilizam os nossos
produtos químicos, que são essenciais para a fabricação de produtos como papel, plásticos, materiais de

construção, alimentos, produtos farmacêuticos e itens para cuidados pessoais. Graças aos nossos quase
400 anos de história, a dedicação de nossos 10.000 colaboradores e o nosso compromisso mútuo com o
crescimento dos negócios, um forte desempenho financeiro, segurança, sustentabilidade e inovação,
criamos uma empresa de nível internacional e construímos fortes parcerias com os nossos clientes.
Possuímos atividades em mais de 80 países e o nosso portfólio inclui as principais marcas do mercado, tais
como a Eka, Dissolvine, Trigonox e a Berol.
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