Informação à Imprensa

Beleza, Cosmética e Cuidados com a Casa:

Rhodia obtém registro vegano para solventes aplicados em
produtos de Beleza, Cosmética e de Cuidados com a Casa

São Paulo, 06 de julho de 2020 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, informa ter
obtido registro da Vegan Society para os seus solventes oxigenados Augeo®
Crystal e HGL – Hexilenoglicol.
A etiqueta da Vegan Society - a mais antiga e respeitada instituição vegana do mundo
- é usada em rótulos de produtos e matérias-primas em todo o mundo como um
padrão autêntico para produtos isentos de ingredientes de fonte animal e que também
não tenham sido testados em animais.
Com o registro, a empresa poderá atender clientes que estão no segmento de
produtos veganos das linhas de Personal Care (Cuidados Pessoais), Air Care
(aromatizadores de ambiente e fragrâncias) e Surface Care (limpeza de superfícies),
uma tendência em crescimento em várias partes do mundo.
“Seguindo nosso propósito como empresa, estamos avançando na oferta de soluções
sustentáveis que atendem às novas tendências de estilo de vida apontadas pelos
consumidores”, diz Antonio Leite, Vice-Presidente de Fenol e Derivados e Solventes
da unidade global de negócios Coatis, do Grupo Solvay.
Nessa linha de produtos, o mais recente desenvolvimento é o Augeo® Crystal, que
tem como principal diferencial a garantia de rastreabilidade de matéria-prima e vem
como solução de solvente sustentável para o mercado de produtos veganos, em linha
com as tendências do setor de bens de consumo de ampliar a ‘veganização’ dos seus
produtos.

“Como todos os produtos da família Augeo®, o Crystal é um solvente de fonte
renovável, com atributos que combinam alta solubilidade, baixo odor e evaporação
adequada. Além de ser seguro para as pessoas, animais e o meio ambiente, o produto
é uma alternativa sustentável para as empresas que buscam novas soluções para
aplicações no mercado de cosméticos e cuidados com a casa”, acrescenta Anotnio
Leite.
Também foi registrado na Vegan Society o HGL – Hexilenoglicol, um
produto amplamente
utilizado como
agente umectante
e
emulsificante nas
formulações de segmentos de skin care e cosméticos, sendo indicado para água
micelar, óleo corporal, hidratantes e maquiagem, e para hair care em formulações de
xampus, colorantes, condicionadores e tônicos capilares.
“O Grupo Solvay é o único produtor de HGL no mundo que possui esse registro, o que
é uma diferenciação importante no mercado, porque mostra aos nossos clientes o
nosso compromisso com o oferecimento de soluções alinhadas com esse novo estilo
de vida”, conclui o VP de Fenol e Derivados e Solventes do Grupo Solvay.
Com unidades industriais instaladas em Paulínia e em Santo André, no Brasil, e
laboratórios de desenvolvimento de novos produtos e aplicações no Brasil e na China,
a Unidade Global de Negócios Coatis, do Grupo Solvay, produz e comercializa fenol e
derivados, solventes oxigenados, intermediários de poliamida, fibras e fios têxteis de
poliamida. Seus produtos são utilizados por clientes de todos os continentes nos
mercados de tintas e revestimentos, automotivo, adesivos, cosméticos,
aromatizadores de ambientes, limpeza doméstica e institucional, têxteis, construção
civil, madeira (plywood) e laminados, fundição, couro, calçados, papel e celulose, entre
outros.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros,
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões
em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos,
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a
Solvay também atua com a marca Rhodia.
Saiba mais em www.solvay.com
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