
                                         

 

Evonik amplia portfólio de ingredientes ativos de 

base biológica para produtos de beleza e cuidados 

pessoais 

 A Evonik fortalece sua habilidade de ajudar as marcas dos clientes a 
gerarem resultados notáveis em sustentabilidade 

 Novas plataformas para especialidades em colesterol e alfa-
hidroxiácidos, além do aumento do seu portfólio de peptídeos, 
extratos vegetais e ácidos hialurônicos 

 Sustentabilidade é o principal propulsor da divisão de crescimento 

Nutrition & Care da Evonik 

 

A Evonik amplia de maneira significativa seu portfólio de ingredientes ativos de base 
biológica para o mercado de beleza e cuidados pessoais a fim de atender à crescente 
demanda por produtos diferenciados e de origem sustentável. 
  
Esta importante expansão do portfólio vem em seguida à recente aquisição da Wilshire 
Technologies Inc. e respalda a transformação em andamento da divisão Nutrition & Care da 
Evonik em direção ao seu principal impulsor: a sustentabilidade. Os novos ingredientes 
ativos de base biológica da linha de negócios Care Solutions ajudam os clientes a apresentar 
resultados distintivos em sustentabilidade.  
  
Além da Wilshire, a Evonik realizou quatro outras aquisições estratégicas relacionadas à linha 
de Negócios Care Solutions desde 2016, incluindo a Air Products e a Dr. Straetmans. Para 
continuar apoiando os clientes na geração de resultados notáveis em sustentabilidade, a 
Evonik espera adicionar outros ingredientes ativos, intermediários, conservantes e 
derivativos exclusivos ao seu portfólio para aplicações de beleza e cuidados pessoais ao 
longo do próximo ano. 
  
“A Evonik está ampliando rapidamente o seu portfólio para responder à crescente demanda 
do mercado por ingredientes de base biológica que podem melhorar a sustentabilidade, a 
funcionalidade e os benefícios de produtos de beleza e cuidados pessoais”, disse Ricardo 
Willemann, VP Active Ingredients na Evonik. “A integração dessas novas plataformas 
tecnológicas e ampliações nas linhas consolidam ainda mais a nossa posição como um dos 
fornecedores mais importantes e mais confiáveis de ingredientes ativos, desenvolvimento de 
formulações e serviços bioanalíticos”. 
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Novas plataformas de especialidades em colesterol e alfa-hidroxiácidos suaves e que ajudam 
na hidratação, além de uma linha de peptídeos, extratos vegetais e um ácido hialurônico 
natural, agora estão disponíveis no portfólio de ingredientes ativos da Evonik. Esses 
ingredientes ativos de alta qualidade foram desenvolvidos para uso em uma variedade de 
áreas de aplicação como produtos premium para o cuidado da pele, limpeza avançada e 
cuidados para os cabelos, a saber: 

 Alfa-hidroxiácidos com efeitos mais suaves e melhores propriedades umectantes 
para reter a hidratação; 

 Ácidos hialurônicos naturais especiais com excelentes propriedades de hidratação e 
retenção de água; 

 Especialidades em colesterol com alto grau de pureza; 
 Peptídeos para aumentar as matrizes cutânea e capilar; 
 Extratos vegetais com composições altamente enriquecidas. 

Cosmetic Solutions é uma das seis áreas de crescimento em inovação da Evonik que 
contribuem para acelerar o crescimento futuro da empresa. Muitas das principais 
competências que suscitam esses resultados inovadores vêm das aplicações cosméticas e 
também de outras áreas de crescimento, como cuidados da saúde, ingredientes alimentícios 
avançados, fabricação de aditivos e nutrição sustentável, que também fazem parte da 
divisão Nutrition & Care da Evonik. 
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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. 

  
  

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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