Nota:

Imunidade e nutrição em tempos de pandemia é tema de live gratuita no
dia 8 de junho
Na próxima segunda-feira, 08/06, o negócio de Nutrição Humana da BASF promoverá
uma live com o tema “Imunidade e nutrição em tempos de pandemia“. Direcionado
para o consumidor final, abordará a importância de uma boa alimentação para
fortalecer a imunidade em meio à atual situação.
As convidadas Dra. Eliana Vellozo, Doutora em Pediatria e Ciências Aplicadas e
Cyntia Moreira, engenheira de alimentos e representante BASF do negócio, vão
comentar sobre as principais vitaminas e produtos disponíveis no mercado para o
público geral que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico durante a
pandemia.
A live será transmitida pelo site do onono plus a partir das 17h. Faça sua inscrição e
assista
pelo
site
https://plus.onono.com.br/?utm_source=google&utm_medium=Click&utm_campaign=o
nono%20Plus.

Live “Imunidade e nutrição em tempos de pandemia“
Data: segunda-feira, 08/06
Horário: 17h
Acesso: onono plus
Gratuito

Sobre a BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com
proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 122.000 colaboradores do Grupo
BASF trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores
e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos:
Químicos, Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados
e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de mais de 63 bilhões de euros em 2018.
As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e
Zurique (BAS). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br.

Sobre o onono
O Centro de Experiências Científicas e Digitais Onono é uma iniciativa BASF para estimular e
gerar valor para todo ecossistema através da cocriação, transformação, conexão e inovação de
modelos de negócio.
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