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BASF e Glycosyn assinam parceria estratégica para melhorar 

a saúde intestinal com oligossacarídeos como os presentes 

em leite humano 

 
A BASF e a Glycosyn assinaram um acordo de parceria para o desenvolvimento e a 

comercialização de oligossacarídeos como os presentes em leite humano (OLH) para 

amplo uso em nutrição humana por meio de suplementos dietários, alimentos 

funcionais e médicos. A parceria estratégica estabelece uma licença exclusiva para a 

BASF nos Estados Unidos e União Europeia sobre o portfólio de patente da Glycosyn 

para saúde intestinal, além de nutrição infantil. O acordo visa melhorar a saúde 

gastrointestinal em adolescentes e adultos, além de ampliar as aplicações do OLH para 

outros quadros clínicos. 

Como parte da colaboração e com a licença exclusiva, a BASF estenderá sua oferta do 

OLH mais abundante, o 2’-fucosilactose (2’-FL) da marca PREBILACTM, para uma 

ampla gama de clientes no mundo todo. A Glycosyn aproveitará seu conhecimento 

científico e a grande colaboração com a comunidade de pesquisa de OLH para 

expandir as evidências para outras áreas da saúde adulta. 

As evidências científicas emergentes mostram que o 2’-FL ajuda no desenvolvimento 

e na manutenção de uma microbiota intestinal saudável e do fortalecimento do sistema 

imune. Com base em suas funções prebióticas, na capacidade de evitar a adesão do 

patógeno e modular as funções imunes, o 2’-FL é um agente bastante promissor para 

a saúde digestiva em todas as faixas etárias, além da infância. 

A expansão do acesso às moléculas de OLH, idênticas às naturais presentes no leite 

humano para a alimentação ou suplementação funcional, tem como foco atender às 

necessidades de saúde do consumidor e revela ser um grande potencial de mercado. 



 

 

A parceria com a Glycosyn, pioneira na área de OLH, para criar sinergia e avançar a 

ciência em termos de OLH para a saúde intestinal humana e outros, gera um valor 

significativo para nós, assim como enormes benefícios para os consumidores”, afirma 

Tina Low, vice-presidente business management de Nutrição Humana da BASF. 

“Chegou a hora de levar os benefícios do OLH para os consumidores que sofrem de 

desconforto intestinal, ou até mesmo de doenças como síndrome do intestino irritável 

(SII) e doença inflamatória intestinal (DII), no mundo todo. A produção de ponta e em 

escala da BASF, além do extenso acesso ao cliente global, a torna a parceira ideal para 

juntos explorarmos este grande potencial de mercado e elevarmos a nutrição ao 

próximo patamar”, acrescenta John Garrett, co-CEO da Glycosyn. 

Em 2019, a BASF lançou seu primeiro OLH, o PREBILAC 2’-FL, para o mercado de 

nutrição infantil. Ao controlar com sucesso todo o desenvolvimento interno, desde o 

desenvolvimento da linhagem até o processamento a jusante na Alemanha, a BASF 

fabrica o PREBILAC 2’-FL com o nível de qualidade e volume necessários para 

abastecer os mercados globais de nutrição humana. 

A Glycosyn é uma empresa que está se especializando no desenvolvimento de OLHs. 

A empresa estabeleceu e detém a propriedade intelectual exclusiva e know-how no uso 

de OLHs para melhorar a saúde gastrointestinal de adultos como, por exemplo, SII e 

DII, além do uso como prebióticos. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico, proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 

122.000 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 seis segmentos: Químicos, Materiais, 

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

BASF gerou vendas de cerca 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 EUA. Para 

mais informações, acesse: www.basf.com.br 

 

Sobre a Glycosyn 

A Glycosyn LCC é uma empresa de tratamentos, diagnósticos e complementos alimentares à base de 

biotecnologia, que tem como missão melhorar a saúde. A Glycosyn desenvolve tecnologias eficientes e 

econômicas para sintetizar e produzir Oligossacarídeos do Leite Humano (OLH), os componentes do 

leite humano mais benéficos para a saúde. A Glycosyn detém direitos exclusivos de uso de OLHs para 

o tratamento da Doença Inflamatória Intestinal e Síndrome do Intestino Irritável, assim como para uso de 

http://www.basf.com.br/


 

 

OLHs como prebióticos, com outras patentes em andamento. A Glycosyn Health Initiatives (GHI) é uma 

organização sem fins lucrativos, dedicada a levar os benefícios dos OLHs a quem mais precisa no mundo 

em desenvolvimento. Para mais informações acesse www.glycosynllc.com. 
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Lígia Cerdeira - 13 99760-3311 

Juliana Fernandes - 11 3147 7420 | 11 97077 6233 

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

 
Contato da Glycosyn 
John Garrett 
co-CEO Glycosyn LLC 
jgarrett@glycosynllc.com 
+1 781 856 4280 
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