Informação à Imprensa
Skin Care:

Solvay firma parceria com Deinove para comercializar o ativo
natural ReGeN-oPhyt® no segmento de produtos de cuidados
com a pele

Paris, França, 08 de outubro de 2018 --- O Grupo Solvay assinou um acordo exclusivo
com a produtora francesa de biotecnologia Deinove S.A. para comercializar na América
do Norte e na Ásia o ReGeN-oPhyt®, um novo ingrediente ativo natural para produtos
de cuidados com a pele.
ReGeN-oPhyt® é derivado do fitoeno, um carotenoide incolor usado como um ativo de
cuidados com a pele para fornecer propriedades antioxidantes e antienvelhecimento. O
ReGeN-oPhyt® foi desenvolvido utilizando uma plataforma de biotecnologia de ponta
baseada na fermentação de açúcares naturais pela bactéria Deinococcus extremofílica.
Estudos de eficácia extensiva do fitoeno na pele mostram benefícios antienvelhecimento visíveis, melhor regeneração da pele e proteção anti-oxidante
direcionada.
“Estamos entusiasmados em anunciar este lançamento e parceria, que ilustra nosso
compromisso com o modelo de inovação aberta que apoia nossa estratégia de
crescimento no segmento de cuidados pessoais e de saúde do consumidor. Os
consumidores de produtos para a pele estão sempre à procura de ingredientes seguros,
eficazes, únicos e naturais e vemos grandes oportunidades em bioativos inovadores
como o ReGeN-oPhyt® ”, disse Sonia Renac, Vice-Presidente Global de Home e
Personal Care da Solvay Novecare. “Esse empreendimento também sinaliza o início de
futuras colaborações entre as duas empresas”.

Os carotenóides são substâncias naturais que combatem o estresse oxidativo nas
células da pele. Até agora, a nutrição era a única fonte lógica reconhecida de fitoeno
para os consumidores. Devido a variações extremas de pureza e cor, seu uso em níveis
eficazes em produtos de cuidados com a pele foi severamente limitado até agora.
Atualmente, com a tecnologia proprietária de fermentação e purificação da Deinove - o
primeiro e único processo em escala industrial capaz de produzir fitoeno 100% puro - é
possível incorporar esse ingrediente ativo a dosagens altamente eficazes em produtos
para cuidados com a pele.
“Estamos muito satisfeitos que a Solvay reconheça a singularidade de nossa tecnologia
e integre nosso fitoeno em seu portfólio de produtos para cuidados com a pele. Estamos
confiantes de que o conhecimento íntimo da Solvay Novecare sobre os mercados de
cosméticos contribuirá muito para tornar o fitoene um best-seller”, acrescentou
Emmanuel Petiot, CEO da Deinove.
A SOLVAY NOVECARE é líder mundial em ingredientes especiais para aplicações de Cuidados
Pessoais e uma importante participante em tecnologias de derivados de guar, polímeros e
surfactantes. A Solvay Novecare projeta e desenvolve formulações que fornecem produtos de
consumo e aplicações industriais de última geração com qualidades funcionais específicas
projetadas para modificar o comportamento do fluido e oferecer propriedades de limpeza,
dispersão, gelificante, hidratante, penetrante, suavizante ou texturizante. Estas formulações são
utilizadas em xampus, tratamentos capilares, produtos para cuidados com a pele, emulsões e
detergentes. A Solvay Novecare, que possui uma rede mundial de 34 locais de fabricação e 22
centros de P & D, tornou-se o parceiro preferencial de seus clientes em economias em rápido
crescimento e alavanca uma plataforma de inovação baseada em soluções sustentáveis .
Sobre a Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na
extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 26800 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg:
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com
a marca Rhodia.
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