Siaran Pers
BASF menampilkan solusi untuk kesehatan mata dan
kardiovaskular di Fi Asia 2016


Newtrition™ dari BASF menunjukkan prototipe sains inovatif untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia dan negara lain yang terus
meningkat



Para ahli dari BASF berbagi hasil penelitian dan pengetahuan penggunaan
lutein, omega-3 dan sterol nabati di dua seminar



BASF di Fi Asia: Hall D1, booth AA1, Jakarta International Expo, Indonesia
mulai dari 21 – 23 September 2016

Jakarta, Indonesia – 21 September 2016 – Hari ini, BASF menampilkan solusi inovatif
untuk menjawab permasalahan kesehatan mata dan kardiovaskular yang terus
berkembang di Indonesia pada Fi Asia, mulai 21 hingga 23 September di Jakarta
International Expo. Selain itu, para ahli dari BASF akan memberikan pengetahuan
ilmiah dalam penggunaan lutein, omega-3s serta sterol nabati di dua seminar.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) di tahun 2014, 37 persen kematian di
Indonesia

disebabkan

oleh

penyakit-penyakit

kardiovaskular

(CVDs).

CVDs

merupakan penyebab kematian terbesar di dunia dan terus menjadi masalah
kesehatan baik itu di negara berkembang ataupun negara maju. Di tahun yang sama,
WHO telah memperkirakan ada sekitar 285 juta manusia yang mempunyai masalah
penglihatan dan sekitar 90 persen dari mereka hidup di negara berkembang. Walaupun
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statistik angka tersebut mengkhawatirkan, namun 80 persen dari masalah gangguan
penglihatan dan penyakit-penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mudah
melalui perubahan gaya hidup.
“Di BASF, kami mengenali masalah kesehatan yang terus berkembang di wilayah ini
dan menyadari bahwa kami memiliki peranan dalam pemberian nutrisi yang tepat
kepada orang yang tepat di saat yang tepat sebagai intervesi awal. Di Fi Asia, kami
menampilkan solusi terkini dari hasil penelitian dan wawasan konsumen yang kuat
untuk membantu memfasilitasi diskusi dengan para pelanggan kami untuk mengatasi
kebutuhan kesehatan ini,” ujar Tina Low, Regional Director, BASF Human Nutrition,
Asia Pacific

Beberapa prototipe inovatif yang tersedia bagi para pengunjung adalah sebagai berikut:



Mini kapsul tinggi-EPA, omega-3 tinggi-DHA – dua prototipe diproduksi dengan
kadar konsentrasi tinggi omega-3 dengan jumlah EPA/DHA yang lebih tinggi dan
tidak mengandung lemak yang tidak diinginkan, dikemas dalam mini kapsul
untuk memudahkan konsumsi.



Green tea latte dan coffee latte terfortifikasi dengan sterol nabati dan omega-3
– penelitian telah membuktikan bahwa kombinasi dari dua bahan ini mempunyai
efek sinergis untuk meningkatkan kesehatan jantung.

Selain itu, para pengunjung bisa memahami lebih dalam tentang penelitian dan
pengetahuan dari para ahli BASF di dua seminar:
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Sharpen your view pada 22 September (13:45 - 14:15) oleh Mr. Thomas
Zimmermann,

Regional

Vice-Director

for

Technical

and

Application

Management for BASF Human Nutrition, Asia Pacific, tentang peranan bahanbahan kesehatan seperti lutein dan omega-3s bagi kesehatan mata



Take it to heart – dietary prevention of CVDs pada 23 September (11:15 11:45) oleh Dr. Kai Lin Ek, Regional Scientific Manager for BASF Human
Nutrition, Asia Pacific, tentang bukti-bukti ilmiah dari konsumsi omega-3 dan
sterol nabati di dalam makanan sehari-hari.

BASF secara konsisten telah menunjukkan dedikasi terhadap inovasi dan berada di
posisi terdepan untuk advokasi kesehatan dan nutrisi. Untuk memajukan upaya
penelitian di wilayah ini, dan sebagai mitra investasi strategis bagi solusi permasalahan
kesehatan, BASF terus menjadi yang terdepan dengan adanya program NewtritionTM
Asia Research Grant. Pertama kali diluncurkan di tahun 2012, program ini telah
memberikan pendanaan kepada para peneiti di Asia Pasifik untuk mempelajari nutrisi
yang sesuai dengan pola makan dan demografis wilayah Asia. Pendaftaran program
ini telah dibuka sejak bulan Agustus 2016 dan akan ditutup pada 30 September 2016.
Informasi selengkapnya dapat dilihat di http://www.basf.com/newtrition-asia-researchgrant.
Tentang divisi Nutrition & Health di BASF

Nutrition & Health dari BASF memberikan rangkaian portofolio produk dan solusi
komprehensif untuk industri human dan animal nutrition, farmasi, dan rasa & aroma.
Dengan solusi inovatif dan teknologi modern, kami membantu mitra bisnis kami untuk
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meningkatkan efisiensi bisnis dan keberlanjutan dari produk-produk mereka. Solusi
human nutrition kami termasuk vitamin dan betakaroten, sterol nabati, emulsifier dan
asam lemak omega-3. Vitamin and betakaroten merupakan bagian penting dari
portofolio animal nutrition kami, termasuk aditif pakan lainnya seperti elemen jejak,
enzim dan asam organik. Kami menyediakan rangkaian lengkap eksipien dan bahan
baku industri farmasi pilihan seperti ibuprofen dan asam lemak omega-3. Kami juga
menawarkan bahan dasar aroma seperti, citral, geraniol dan L-menthol. Pabrik BASF
Nutrition & Health beroperasi di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Asia Pasifik.
Untuk informasi lebih jauh, kunjungi www.basf.com.

Tentang BASF
Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan.

Kami

memadukan keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung
jawab sosial. Sekitar 112.000 karyawan di BASF bekerja untuk memberikan kontribusi
bagi keberhasilan para pelanggan di seluruh sektor dan hampir di setiap negara di
dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam lima segmen: Chemicals (Kimia Dasar),
Performance Products (Produk Kinerja), Functional Materials & Solutions (Bahan dan
Solusi Fungsional), Agricultural Solutions (Solusi Pertanian) serta Oil & Gas (Minyak &
Gas). Di tahun 2015, BASF mencatat penjualan lebih dari €70 milyar. Saham BASF
diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), London (BFA), dan Zurich (AN).
Informasi lebih lanjut mengenai BASF tersedia di www.basf.com.
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