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Comunicado de Imprensa Maio de 2019 

BASF lança B-Active, campanha composta por 12 bioativos de 

origem natural 

◼ Bioativos foram selecionados para atender às principais necessidades 
da pele do consumidor brasileiro 

       

A BASF Care Creations™ lança, no Brasil, a campanha B-Active, que apresenta os 12 

bioativos selecionados para atender as principais necessidades do consumidor brasileiro,  

voltados para os cuidados com a pele e o cabelo. Baseada no aumento da procura por 

produtos naturais, as soluções do B-Active são originadas de extratos de frutas e vegetais.  

Dentro os selecionados para essa campanha, estão os bioativos desenvolvidos para 

atender a demandas como controle de oleosidade, redução de linhas de expressão, 

hidratação da pele e tratamento para outros malefícios causados pelo tempo, poluição e 

ações do ambiente.  

“Por meio de pesquisas, a BASF identificou as principais necessidades dos consumidores 

brasileiros. A partir dos dados levantados, foi possível reunir o que há de mais inovador em 

nosso portfólio de bioativos e oferecer soluções que ajudem no tratamento para pele e para 

o cabelo ”, explica Renata Oki, gerente de Personal Care da BASF.  

Confira abaixo os 12 bioativos selecionados para a campanha B-Active. As soluções já 

estão disponíveis para os formuladores: 

Bix’Activ® - bioativo do extrato da semente de urucum, diminui o aspecto da pele oleosa, 

o tamanho dos poros e das imperfeições. Atua minimizando a virulência do microrganismo 

P.acnes e da hiperqueratinização, mantendo a hidratação. 
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Ciste’M® - de origem vegetal, o Ciste’M® é um booster para defesa natural da pele contra 

os efeitos da exposição a diferentes tipos de luz – luz azul, UVA e UVB, além dos malefícios 

da poluição.  

Nephoria™ – extrato natural das folhas do rambutan, o bioativo rejuvenesce a pele 

madura, reduzindo visivelmente a aparência de sinais, além de melhorar a eslasticidade. 

Além disso, é parte do Programa Rambutan que garante uma cadeia de fornecimento 

sustentável. 

Nephydrat™- bioativo extraído da casca do rambutan, melhora a hidratação, energia 

celular e protege a pele contra agentes externos, sendo mais um bioativo parte do 

programa Rambutan. 

Rambuvital™ - extrato das sementes do rambutan, atua como um desodorante para o 

cabelo, protegendo o couro cabeludo e os folículos capilares dos efeitos nocivos da 

poluição, trazendo refrescância, vitalidade e hidratação. E compõe o terceiro bioativo do 

Programa Rambutan. 

Relipidium® - hidratação e recuperação da pele pelo fortalecimento da barreira e do 

equilíbrio do microbioma.  

Ultra Filling Spheres® - preenchimento instantâneo de rugas e linhas de expressão com 

ácido hialurônico e konjac. 

Collalift®18 - devolve a firmeza e elasticidade da pele, melhorando o contorno do rosto 

através do estímulo do colágeno XVIII, o único presente nas 3 camadas da pele.  

Dulcemin® PW BIO – proteína orgânica pura da semente de amêndoa doce, oferece 

proteção e nutrição para os cabelos e fortalece a pele sensível, dando resistência contra 

agressores externos.  

Purisoft® - solução que forma uma película protetora na superfície da pele que repele 

partículas de poeira, tem efeito “2 em 1”, anti-stress e antipoluição. Seu extrato vem da 

semente de moringa. 

Betapur® - extrato da folha de boldo, estimula a ação das β-defensinas, responsável por 

ativar o sistema de defesa natural da pele, sem desencadear qualquer reação inflamatória.  

Dermawhite® WF – clareamento rápido e tratamento eficaz de manchas, previne a 

formação de melanina e ajuda a homogeneizar o tom da pele com ações do extrato de 

flores brancas.  

A campanha B-Active chega com uma novidade, a possibilidade de demonstração de 

amostras dos bioativos, junto à sete formulações diferenciadas, por meio de uma Pop Up 

Store, estrutura móvel e bastante completa que leva a tecnologia dos ativos da BASF para 

clientes e parceiros, sempre acompanhada de um expert BASF; e por meio da B-Active to 
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Go, um demonstrativo mais compacto que também permite uma experiência única com a 

tecnologia dos bioativos da BASF, podendo ser levado para diversos lugares.   

Os bioativos da campanha B-Active estão disponíveis para toda a América do Sul e já 

podem ser adquiridos por meio dos representantes de venda da BASF e também pela 

plataforma de e-commerce shop@BASF (voltado para os estados de Goiás e Minas 

Gerais). 

 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 

Sobre a unidade de Care Chemicals da BASF 

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para cuidados 

pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas. Somos o 

fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de detergentes e 

produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis e inovadores, 

soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care Chemicals 

inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios ativos de 

cosméticos e filtros UV. Possuímos sites de produção e desenvolvimento em todas as regiões e 

estamos expandindo nossa presença nos mercados emergentes. Mais informações estão 

disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.  
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