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Tisková zpráva
Divize BASF Personal Care podporuje kvalitní
a udržitelnou výrobu kosmetiky

 Více než 20 závodů BASF po celém světě splňuje procesní standardy dle
Evropské federace pro kosmetické přísady (EFfCI)
 Certifikace zaručuje kvalitu výrobků a dodržování hygienických norem při
výrobních postupech
 BASF zařadila do svého portfolia přísad také certifikované deriváty
palmového oleje z udržitelné produkce
Düsseldorf, Německo – 18. července 2018 – Zvyšující se nároky spotřebitelů na
kvalitu kosmetických výrobků přispívají k rostoucímu tlaku na její kontrolu
a dodržování výrobních standardů. Jedním z nich je certifikace EFfCI, která
potvrzuje dodržování přísných hygienických a procesních kritérií během výrobního
procesu. V roce 2013 získalo certifikaci více než 20 závodů BASF zaměřených na
výrobu kosmetických přísad. Jako navazující krok, který by měl být dokončen v roce
2021,

plánuje

BASF

dodatečné

audity

s cílem

nadále

zvyšovat

kvalitu

a transparentnost v hodnotovém řetězci.
„Trh s kosmetikou se orientuje na spotřebitele a v posledních letech zde jasně
sledujeme trend zvyšování standardů kvality. Certifikace EFfCI je pro naše
zákazníky rozhodující, a proto pro nás představuje klíčovou prioritu,“ uvedl Xavier
Susterac, senior viceprezident BASF divize Personal Care pro Evropu.
Čas na změnu
Častou ingrediencí kosmetických přísad je i palmový olej, respektive jeho deriváty.
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s odlesňováním, ztrátou biodiverzity a sociálními konflikty.
Společnost BASF se proto zavázala, že od roku 2020 bude využívat pouze palmový
olej z udržitelné produkce certifikovaný Kulatým stolem pro udržitelnou výrobu
palmového oleje (RSPO), dobrovolným sdružením aktérů trhu s touto komoditou.
Hlavní kritérium členství v RSPO spočívá v tom, že účastníci se zavazují, že
nebudou kácet ani vypalovat pralesy, ohrožovat oblasti se vzácným a bohatým
ekosystémem a při pěstování palem používat pesticidy.
Rozhodnutí nabízet deriváty na bázi certifikovaného palmového oleje tvoří zatím
poslední krok BASF v rámci její iniciativy Čas na změnu. Společnost se zavázala,
že do konce roku 2018 bude nabízet 330 produktů na bázi certifikovaného
palmového oleje po celém světě.
O divizi Care Chemicals v BASF
Divize BASF Care Chemicals nabízí širokou škálu přísad do kosmetických přípravků pro hygienu,
péči o domácnost či průmyslové čištění. Našim zákazníkům nabízíme inovativní a udržitelné
produkty a řešení. Do našeho portfolia patří také vysoce aktivní emulgátory, polymery, změkčovadla,
chelatační činidla a UV filtry. Provozujeme produktové a servisní weby ve všech světových
regionech, naši působnost rozšiřujeme i na rozvíjející se trhy. Další informace jsou k dispozici online na adrese www.care-chemicals.basf.com.
O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský
úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně
115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech
odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals,
Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce
2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na
burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na
www.basf.com.
BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického
průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních
a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2017 měla v České republice skupina BASF
280 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na
internetové stránce www.basf.cz.

