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BASF apresenta ingredientes funcionais na Wellfood
 Área de Nutrição Humana oferece soluções que trazem
benefícios diretos à saúde
 Palestra vai abordar ingrediente benéfico para a saúde
cognitiva e cardiovascular
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A BASF vai apresentar suas soluções para a indústria alimentícia no
Wellfood Ingredients – Summit Internacional de Ingredientes
Funcionais, Nutracêuticos e Suplementos Alimentares. O evento,
dedicado a apresentar tendências e novas tecnologias para o setor,
será realizado nos dias 30 e 31 de outubro no Espaço Pro Magno,
em São Paulo.
“O encontro reforça a divulgação de novos ingredientes e conceitos
lançados no país e no exterior, além de promover uma importante
troca de experiências”, considera Cláudio Tacconi, gerente sênior de
Nutrição Humana da BASF para América Latina. “Como fornecedora
de soluções para o mercado de funcionais e nutracêuticos que estão
no dia a dia das pessoas, como as vitaminas, por exemplo, a BASF
procura atender as necessidades da indústria e do consumidor, além
de trazer tendências e novidades do mercado internacional, sempre
com o suporte de estudos científicos”.
Na Conferência, haverá a palestra “Principais aplicações do ômega 3
e seus benefícios para saúde”, do coordenador de assuntos técnicos
da BASF, Fabio Ito, farmacêutico pela USP, que vai abordar como o
ingrediente pode contribuir para a saúde cognitiva e cardiovascular.
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Entre as linhas que a companhia pretende destacar estão seus
ingredientes funcionais, ômega 3 – especialmente o ômega
proveniente de algas lançado recentemente –, luteína e fitoesterol,
além das vitaminas e carotenoides, que também fazem parte do
portfólio. São ingredientes que tem foco nos conceitos de prevenção
e hábitos saudáveis, voltados para o aumento da expectativa de vida.
Sobre a divisão de Nutrição e Saúde
A divisão de Nutrição e Saúde da BASF oferece um portfólio abrangente de
produtos e serviços para as indústrias de nutrição humana e animal, farmacêutica,
aroma e fragrâncias. Com soluções inovadoras e tecnologias modernas, ajudamos
nossos clientes a melhorar a eficiência do negócio e a sustentabilidade de seus
produtos. Nossas soluções de nutrição humana incluem vitaminas e carotenóides,
esteróis vegetais, emulsificantes e ácidos graxos ômega-3. As vitaminas e os
carotenóides formam, também, uma parte importante do portfólio de nutrição
animal, bem como outros aditivos, como oligoelementos, enzimas e ácidos
orgânicos. Fornecemos à indústria farmacêutica uma ampla gama de excipientes
e ingredientes farmacêuticos ativos de grande volume selecionados, como os
ácidos graxos de ibuprofeno e omega-3. Além disso, oferecemos ingredientes
aromáticos como citral, geraniol e L-mentol. A BASF Nutrition & Health opera sites
na Europa, América do Norte, América do Sul e na Ásia-Pacífico.
Sobre a BASF
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 112 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 Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões
em 2016. 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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