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BASF lança formulações semiprontas veganas e nova solução 

para os cuidados com a casa 

◼ SolupratTM Vegano traz todos os produtos lançados anteriormente com 
ingredientes de base vegetal 

◼ Completando o portfólio tradicional, empresa também passa a 
disponibilizar o Soluprat TM Roupas Enzimático 

 

A linha de formulações semiprontas SolupratTM, que reúne os conceitos de solução 

e praticidade, e já contempla diversos produtos de home care, traz uma novidade. 

Agora, a BASF oferece para a indústria o SolupratTM Superfícies Vegano, linha de 

limpadores para as superfícies com ingredientes de base vegetal e biodegradáveis. 

“Notamos que a procura por produtos veganos vem se expandindo, com início no 

segmento de cuidados pessoais, e agora no mercado de home care. Observando 

este cenário, entendemos a necessidade que muitos de nossos clientes têm em 

vender itens de limpeza feitos com formulações apenas de base vegetal”, explica 

Luisa Abreu, gerente do negócio de Home Care da BASF América do Sul. “As 

soluções da linha SolupratTM têm sido muito bem aceitas pela indústria. Então, fazer 

a versão vegana do que já lançamos anteriormente faz todo o sentido”, completa. 

Os produtos da linha Soluprat TM Vegano, inclusive, fazem parte do portfólio dos 

produtos do B-Active, plataforma online que reúne todas as formulações feitas com 

ingredientes naturais da BASF voltadas para cuidados com a casa.    

mailto:daniela.santucci@basf.com
http://www.basf.com/


Página 2  

 

 

Para a linha tradicional, também há novidade. Agora a indústria dispõe do 

SolupratTM Roupas Enzimático que, além da lavagem, apresenta a função de 

remover manchas mais difíceis, como de ovo, sangue, leite, grama e outras.  

Todas as formulações semiprontas da linha Soluprat TM são voltadas apenas para 

a indústria. Cada marca pode personalizar as soluções de acordo com o 

direcionamento que pretende dar ao produto, adicionando ingredientes como 

fragrâncias e outros ativos necessários.  

Para mais informações sobre a Linha SolupratTM,  acesse 

https://www.shop.basf.com.br/homecare/. 

Sobre a unidade de Care Chemicals da BASF 

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

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. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma 

variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. 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. 

Sobre a BASF 
 
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase 

todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e Soluções para 

Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019. As ações da BASF são 

comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts 

(BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br 
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