Evonik recebe o Ringier Personal Care Technology
Innovation Award pelo ROVISOME® Sensitive NG





O prestigioso prêmio Ringier Award reconhece o ROVISOME®
Sensitive NG por sua ‘contribuição extraordinária’ para a indústria
de cuidados pessoais da China
Inovador sistema de liberação confere alívio profundo à pele
sensível por meio do poder natural dos extratos de calêndula e
alcaçuz
Forte Índice de Sustentabilidade de Produto do ROVISOME®
Sensitive NG permite o desenvolvimento de soluções sustentáveis
pelas empresas cosméticas

O ROVISOME® Sensitive NG da Evonik recebeu o prestigioso 2020 Ringier
Technology Innovation Award for Personal Care na China, vencendo 184 outros
candidatos de 108 empresas. ROVISOME® Sensitive NG lança mão do poder natural dos
extratos de calêndula e alcaçuz e tem como base a tecnologia do sistema de liberação
ROVISOME® NG para proporcionar alívio profundo à pele sensível.
A prevalência da pele sensível está aumentando no mundo inteiro na medida em que os
consumidores são expostos a um crescente número de fatores desencadeadores, como o
estresse ambiental ou psicológico, que podem ocasionar a irritação da pele. Esses fatores
podem impactar de maneira negativa a aparência e a sensibilidade dos consumidores, com
muitos achando que sua irritação cutânea se deve à sua pele ‘mais sensível’. Em
consequência disso, a demanda por produtos para peles sensíveis está aumentando.
ROVISOME® Sensitive NG atende à crescente busca dos consumidores por produtos que
aliviem a aparência da pele sensível causada por hábitos pessoais, fatores ambientais ou
estresse psicológico. O produto pode trazer benefícios de alívio e reduzir os efeitos colaterais
da irritação da pele pelo uso de ingredientes cosméticos (p.ex., o retinol). Os principais
ingredientes do ROVISOME® Sensitive NG, a calêndula e o extrato de raiz de alcaçuz, são
bastante conhecidos por suas propriedades calmantes, especialmente no tratamento de
inflamações da pele.
A eficácia comprovada faz do ROVISOME® Sensitive NG a escolha ideal para reduzir sinais
de irritação cutânea. O sistema de liberação do ROVISOME® NG consiste em uma tecnologia

inovadora com uma bicamada lipídica em base de fosfolipídio, que ajuda a aumentar a
biodisponibilidade de ativos nas camadas profundas da epiderme, promovendo o excelente
efeito de alívio do ROVISOME® Sensitive NG.
“Estamos orgulhosos por sermos reconhecidos por entregar produtos e soluções que criam
valor e vantagens competitivas para os nossos clientes. A Evonik está comprometida em
contribuir para a indústria mediante a criação de soluções de alta performance,
ambientalmente corretas, sustentáveis e que atendam às necessidades dos consumidores”,
disse Evan Wu, VP da Evonik Care Solutions Asia Pacific.
A megatendência por sustentabilidade é o principal motor de crescimento da divisão Nutrition
& Care da Evonik, cuja meta é a melhora da qualidade de vida dos consumidores no mundo
inteiro, contribuindo para o bem-estar das pessoas que procuram soluções inovadoras e
sustentáveis. Prêmios como esse servem de apoio à constante transformação do portfólio de
ingredientes ativos da Evonik em direção a ingredientes sustentáveis e de base natural.
O objetivo do Ringier Technology Innovation Award é reconhecer produtos e tecnologias
inovadoras que fazem contribuições extraordinárias para a indústria por meio de inovação
técnica, incremento da produtividade e eficiência econômica. O prêmio é um dos mais
prestigiosos da indústria de cuidados pessoais da China.
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Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA
ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias.
Sobre Nutrition & Care
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento
das necessidades humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição
animal e cuidados com a saúde. Com 8.100 colaboradores, esse segmento gerou vendas de
aproximadamente 4,58 bilhões de euros em 2019.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações
contidas neste comunicado.
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