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Informação de imprensa 

Novo filtro UV para proteção solar da BASF permite 

formulações mais leves 

 Resistência à água e alta performance na proteção são 
benefícios da solução 

A BASF está lançando um novo filtro UV de amplo espectro e 

dispersível na fase aquosa, Tinosorb® S Lite Aqua. O filtro está em 

sintonia com a busca por formulações mais leves, com sensorial mais 

seco, sem brilho na pele, um dos grandes desafios, principalmente 

nas formulações com proteção solar elevada. A novidade promete 

contribuir para a prevenção de doenças de pele, como o câncer, além 

da prevenção de queimaduras solares.  

O lançamento está em sintonia com um movimento importante da 

sociedade, o “Dezembro Laranja”, promovido pela Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (SBD) que vem realizando ações de 

conscientização sobre como evitar o câncer de pele, o mais comum 

no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano. 

O novo filtro UV possui uma tecnologia de encapsulamento que 

permite a dispersão em água e não apresenta problemas de 

solubilidade, possibilitando maior flexibilidade na formulação com 

possível redução de emolientes, melhorando o sensorial do produto 

final. Com isso, é possível aumentar o fator de proteção solar sem 

interferir na resistência à água do produto depois de aplicado, graças 

a matriz polimérica que envolve a molécula do Tinosorb® S.  

“Para os formuladores, o Tinosorb® S Lite Aqua traz importantes 

benefícios, como o fácil manuseio, a possibilidade de ser processado 

a frio e o fato de não precisar de solubilização. No produto final, 
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permite uma formação homogênea sobre a pele e um maior 

desempenho de proteção solar”, explica Vinicius Bim, gerente de 

marketing de Personal Care da BASF na América do Sul. Além dos 

protetores solares, o filtro pode ser aplicado na formulação de 

produtos de cuidados diários, proteção facial e antienvelhecimento. 

O uso de produtos mais eficientes e em menores concentrações traz 

benefícios não só para a pele, como também para o meio-ambiente.  

Outros ganhos de sustentabilidade são garantidos porque o produto 

é processável a frio, permite reduzir o tempo e o consumo de energia 

no preparo da formulação, não contém conservantes e ajuda a 

prevenir danos na pele a longo prazo. 

A BASF está sempre inovando seu portfólio de filtros UV, de acordo 

com as demandas dos consumidores. Outro recente lançamento foi 

o Tinosorb® A2B, que preenche uma lacuna de proteção na faixa do 

UVAII, que não era adequadamente suprida com os filtros UV 

disponíveis até então. É dispersível em água, o que proporciona 

maior flexibilidade à formulação quanto ao sensorial, permitindo o 

toque seco e efeito mate. Além disso, é um filtro UV particulado, que 

reflete, dispersa e absorve a radiação solar. “A BASF procura 

desenvolver moléculas de alta eficácia, porém com baixo potencial 

de irritabilidade e com um melhor posicionamento ambiental”, afirma 

Vinicius. 

 

Sobre a unidade de Care Chemicals 

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. 

http://www.care-chemicals.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. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 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 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais 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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