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Informação de imprensa 

 

BASF lança globalmente novas formulações de 
vitamina A para nutrição animal 

 
 A biodisponibilidade superior da vitamina se combina à 

maior homogeneidade e uma excelente estabilidade na 

ração 

A BASF, empresa química líder em inovação, lança globalmente a 

Lutavit® A NXT, uma linha de produtos de vitamina A que oferece 

maior prazo de validade, biodisponibilidade superior e excelente 

estabilidade na pré-mistura e na ração.  

“Essas formulações inovadoras de vitamina A foram desenvolvidas 

para atender às necessidades de nossos clientes. O resultado é 

uma tecnologia única, protegida por patente”, disse Christopher 

Rieker, vice-presidente de Nutrição Animal da BASF. “Inúmeros 

testes demonstraram que a Lutavit® A NXT apresenta melhor 

desempenho do produto, e isso é o que nossos clientes do mundo 

todo esperam de nós”.  

A Lutavit® A NXT utiliza, em sua formulação, o butil-hidroxitolueno 

(BHT) como estabilizador, no lugar da etoxiquina (EQ) e já atende 

ao último Regulamento (EC) N° 2017/962, que determina a gradual 

retirada da EQ como aditivo de ração. 

Junto com o investimento planejado na nova planta de 

Ludwigshafen, na Alemanha, para produção de vitamina A o 

lançamento da Lutavit® A NXT reforça o compromisso da BASF de 

manter a confiabilidade do abastecimento de longo prazo e atender 

à crescente demanda mundial por vitaminas. 
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Como uma das primeiras produtoras de vitamina no mercado, a 

BASF tem mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento e na 

produção de vitaminas. Hoje a empresa é líder mundial na produção 

de Vitamina A para o setor de nutrição animal. 

Sobre a divisão de Nutrição e Saúde da BASF  

A divisão de Nutrição e Saúde da BASF oferece um portfólio abrangente de 

produtos e serviços para as indústrias de nutrição humana e animal, 

farmacêutica, aroma e fragrâncias. Com soluções inovadoras e tecnologias 

modernas, ajudamos nossos clientes a melhorar a eficiência do negócio e a 

sustentabilidade de seus produtos. Entre os importantes produtos de nutrição 

humana estão as vitaminas e carotenóides, esteróis de plantas, emulsificantes e 

ácidos graxos de ômega-3. As vitaminas e os carotenóides formam, também, uma 

parte importante do portfólio de nutrição animal, bem como outros aditivos, como 

oligoelementos, enzimas e ácidos orgânicos. Nós fornecemos para a indústria 

farmacêutica ingredientes ativos, como a cafeína e ibuprofeno, assim como 

excipientes e serviços de síntese personalizada. Além disso, oferecemos 

ingredientes aromáticos, como o citral, geraniol e L-mentol. A divisão de Nutrição 

e Saúde atua na Europa, América do Norte, América do Sul e na Ásia-Pacífico. 

Para mais informações acesse www.basf.com.   

 

Sobre a BASF  

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

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. Os quase 114 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir 

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

países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, 

Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de cerca de € 58 bilhões em 

2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt 

(BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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