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Proteção Solar 360º: BASF lança micro site global com 
informações técnicas sobre filtros e dicas para proteção solar 
 

 
◼ Plataforma compartilha o know-how da BASF sobre proteção solar com 

clientes e consumidores de todo mundo 

 

◼ Usuários podem encontrar diversas informações técnicas sobre filtros 
UV, além de boas dicas de como se expor ao sol com segurança 

       

 
A BASF lançou um novo micro site global com diversas informações técnicas e 

curiosidades sobre proteção solar: www.carecreations.basf.com/landingpage-

sun. Integrado ao site Care Creations® da BASF, o micro site compartilha com 

clientes e consumidores o amplo conhecimento da empresa sobre proteção 

solar. A plataforma explora com detalhes os diferentes tipos de filtros UV e de 

pele, o espectro da luz e radiação solar. Além disso, os experts da BASF dão 

dicas e sugestões sobre como se expor ao sol com segurança. 

“Amamos o sol, mas também sabemos que a proteção solar é extremamente 

importante, principalmente nos dias de hoje. Evitar queimaduras de sol não é o 

bastante”, afirma Marcel Schnyder, líder do Centro Técnico Global de Proteção 

Solar do negócio de Personal Care da BASF Europa. Com seu novo micro site, 

a BASF pretende conscientizar sobre as questões relacionadas aos cuidados e 

proteção solar. Schnyder continua: “os consumidores têm muitas dúvidas sobre 

como se proteger do sol e protetores solares. Por exemplo, como os filtros UV 

realmente funcionam? O que é o índice UV? Como a radiação UV afeta a pele e 
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o nosso organismo? No site, a BASF aborda essas questões de forma direta, 

com algumas respostas técnicas e outras mais descontraídas”, explica. 

Como líder do mercado mundial de ingredientes para produtos de proteção solar, 

a BASF também compartilha dicas importantes para evitar queimadura de sol e 

outros danos causados pela exposição excessiva aos raios UV.  

 
Sobre a divisão Care Chemicals da BASF  
 

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

pessoais, cuidados do lar, limpeza industrial e institucional e aplicações técnicas. Somos o 

principal fornecedor mundial para a indústria de cosméticos, bem como para a indústria de 

detergentes e produtos de limpeza, e apoiamos os nossos clientes com produtos, soluções e 

conceitos inovadores e sustentáveis.  O portfólio de produtos de alto desempenho da divisão 

inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes ativos 

cosméticos e filtros UV. Temos fábricas de produção e desenvolvimento em todas as regiões e 

estamos expandindo nossa presença em mercados emergentes. Mais informações estão 

disponíveis online em www.care-chemicals.basf.com. 

 

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 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
 

Lígia Cerdeira - 13 99760-3311 

Juliana Fernandes - 11 3147 7420 | 11 97077 6233 

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

 

http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.basf.com.br/
mailto:basfquimicos@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

