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BASF Care Creations™ desenvolve alternativas biodegradáveis 

para substituição de ingredientes sintéticos em cosméticos 

◼ Alternativa às microesferas plásticas em esfoliantes, Cegesoft Peel® consiste 
em esferas de cera que proporcionam uma esfoliação suave e macia 
 

◼ Euperlan® OP White dá consistência branca e cremosa para cosméticos de 
limpeza da pele e do cabelo 

 
◼ Ambos são biodegradáveis e atendem às exigências de legislações que 

proíbem o uso de microesferas plásticas em cosméticos 
 

Com o objetivo de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis à indústria cosmética, a 

BASF Care Creations™ anuncia novos produtos em seu portfólio. Como alternativa aos 

microesferas plásticas presentes em produtos esfoliantes foi desenvolvido o Cegesoft 

Peel® e como solução biodegradável para a lavagem da pele e dos cabelos, o opacificante 

Euperlan® OP White. Ambos já disponíveis no mercado da América do Sul.  

Esses dois ingredientes foram desenvolvidos devido à preocupação com a dispersão de 

sintéticos, como microplásticos presentes em esfoliantes, nos mares e oceanos juntamente 

com outros materiais poluentes.    

O Cegesoft Peel® consiste em esferas de cera que proporcionam uma esfoliação suave e 

macia, sem agredir ou arranhar a pele. Derivado de recursos naturais é uma alternativa 

biodegradável e apresenta os requisitos de ingredientes de cuidado pessoal 

ecologicamente corretos.  

Já o Euperlan® OP White é uma dispersão opacificante, que substitui o ingrediente 

sintético que dá o aspecto branco o cremoso dos cosméticos. Composto à base de cera, 

também é biodegradável e atende à atual demanda por ingredientes ecologicamente 
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corretos.  

Junto com a proposta de cosméticos verdes que a BASF vem trabalhando ao desenvolver 

ingredientes para produtos naturais, orgânicos e veganos, a empresa também tem o 

compromisso de fornecer componentes que interfiram cada vez menos no meio ambiente. 

“Estima-se que, aproximadamente, 0,3% dos resíduos de microplásticos emitido nos 

oceanos pertencem a produtos de cuidados pessoais”, comenta Vinicius Bim, especialista 

em Inovação para Personal Care da BASF América Latina. “Já existem no mercado 

alternativas às microesferas plásticas para produtos de esfoliação. No entanto, suas 

superfícies são irregulares e podem prejudicar a pele dos consumidores com arranhões. O 

principal diferencial do Cegesoft Peel® é o fato de ser composto por esferas redondas e 

lisas de cera que proporcionam um toque suave e delicado”, explica Vinicius.  

Legislações obrigam a indústria cosmética a buscar por alternativas à microesferas 

plásticas  

Um dos principais incentivos para a BASF Care Creations™ desenvolver essa solução é o 

fato de muitos países já implementarem legislações que proíbem o uso de microesferas 

plásticas em cosméticos. No Brasil, está em discussão no plenário um Projeto de Lei (PL) 

com a proposta de proibição do uso de microesferas plásticas em cosméticos. No Rio de 

Janeiro foi sancionada, em agosto de 2018, uma lei que proíbe o uso de microesferas 

plásticas nos produtos, que entra em vigor a partir deste mês de fevereiro  

Nos Estados Unidos, a proibição para o uso de microesferas plásticas em cosméticos 

enxaguáveis está em vigor desde 2017. No Canadá, assim como na Nova Zelândia, a 

legislação vale desde 2018. Alguns países da Europa, como França, Suécia e Reino Unido, 

também apresentam restrições legais quanto ao uso de microesferas plásticas em 

cosméticos. 

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 
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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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Lígia Cerdeira - 13 99760-3311 

Juliana Fernandes - 11 3147 7420 | 11 97077 6233 
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