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BASF meluncurkan seri Peptovitae™ – rangkaian baru peptida 
dermokosmetik yang membantu merevolusi industri kosmetik 
 
◼ Perjanjian pasokan eksklusif dengan Caregen memungkinkan BASF 

untuk memperluas portofolio dermokosmetiknya 
 

◼ Seri Peptovitae™ mengatasi berbagai masalah kulit yang memungkinkan 
pelanggan mengembangkan solusi yang inovatif dan berbeda 

 
◼ Pertama kali diluncurkan di Asia, bioaktif baru ini akan tersedia di 

wilayah lain pada 2022 
 

Hong Kong, Cina – 26 Januari 2022 – BASF hari ini meluncurkan Peptovitae™, 

rangkaian dari empat peptida yang dipatenkan yang mewakili generasi baru peptida 

biomimetik yang dikembangkan secara ilmiah. Peptovitae™ dikembangkan di Asia 

melalui hubungan eksklusif dengan Caregen, sebuah perusahaan yang berbasis di 

Korea dan pemimpin global dalam penelitian dan pengembangan peptida 

biomimetik. 

 

Seri Peptovitae™ mampu mengatasi masalah kulit yang lebih luas dibandingkan 

dengan penggunaan peptida secara tradisional. Bioaktif baru dari BASF Care 

Creations® ini memberi manfaat perawatan kulit yang terkait dengan memerangi 

tanda-tanda penuaan (Peptovitae™ Matrix), meningkatkan kecerahan kulit 

(Peptovitae™ Bright), menjaga kulit yang rentan terhadap kekeringan dan gatal-

gatal (Peptovitae™ Derma) serta menenangkan dan melembapkan kulit 

(Peptovitae™ Clear). Dengan demikian, BASF menyediakan sarana bagi 

konsumen dari segala usia untuk mencapai aspirasi kecantikan mereka. 
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Sistem enkapsulasi berbasis liposom berlapis ganda yang digunakan dalam seri 

Peptovitae™ memungkinkan produk jadi memberikan manfaat peptida biomimetik 

ini untuk penampilan kulit. “BASF telah mengadaptasi peptida ini untuk memastikan 

mereka memenuhi standar industri kosmetik, sehingga kami membuat produk ini 

tersedia bagi pelanggan dan konsumen kami,” kata Viju Jose, Vice President, 

Personal Care Solutions, Care Chemicals, BASF Asia Pasifik. 

 

“Konsumen semakin mencari solusi berbasis perawatan kulit yang aman dan efektif 

dengan kemanjuran tinggi sebagai alternatif perawatan berbasis prosedur untuk 

memenuhi kebutuhan kulit pribadi mereka. Pertumbuhan yang kuat dari 

dermokosmetik di China dan dua kali lipat dari dermokosmetik di pasar kecantikan 

global selama 15 tahun terakhir adalah bukti dari pertumbuhan yang kuat dalam 

produk yang mengandung peptida dan pergeseran konsumen menuju rezim 

perawatan kulit biomimetik,” tambah Eunice Jeong, Head of Regional Market 

Development, Personal Care Solutions, Care Chemicals, BASF Asia Pasifik. 

 

Dikembangkan di Asia untuk kebutuhan konsumen global, Peptovitae™ 

memberikan peptida biomimetik yang unik berkat kemitraan dengan Caregen, 

pemimpin dalam peptida biomimetik. Produk yang dihasilkan menawarkan khasiat 

yang kuat dan terbukti untuk memenuhi kebutuhan kulit konsumen. 

 

 

Tentang divisi Care Chemicals di BASF 

Divisi BASF Care Chemicals menawarkan berbagai bahan untuk perawatan pribadi, perawatan di 

rumah, pembersihan industri & institusi, dan aplikasi teknis. Kami adalah pemasok global terkemuka 

untuk industri kosmetik serta industri deterjen dan pembersih, dan mendukung pelanggan kami 

dengan produk, solusi, dan konsep yang inovatif dan berkelanjutan. Portofolio produk berkinerja 

tinggi divisi ini meliputi surfaktan, pengemulsi, polimer, emolien, agen pengkelat, bahan aktif  

kosmetik, dan f ilter UV. Kami memiliki lokasi produksi dan pengembangan di semua wilayah dan 

memperluas kehadiran kami di pasar negara berkembang. Informasi lebih lanjut tersedia secara 

online di www.care-chemicals.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. Lebih dari 

110.000 karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para 

pelanggan di seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam 

http://www.care-chemicals.basf.com/
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enam segmen: Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi 

Industrial), Surface Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) 

dan Agricultural Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan sekitar 59 miliar Euro di 

tahun 2020. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), dan sebagai 

American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai BASF 

tersedia di www.basf.com. 

 

Tentang Caregen 

Caregen, sebuah perusahaan bioteknologi berbasis peptida, telah memperoleh lebih dari 360 paten 

untuk zat peptida sejak didirikan pada tahun 2001, dan memiliki tingkat kemampuan tertinggi di 

Korea dalam bidang penelitian dan pengembangan peptida fungsional. Itu terdaf tar di pasar 

KOSDAQ pada November 2015 dan saat ini mengekspor ke 130 negara di seluruh dunia, 

meningkatkan status Korea sebagai pembangkit tenaga teknologi. Ini mengoperasikan pabrik 

pertama dan kedua di kota Gunpo dan pabrik untuk sintesis massal peptida di Hwaseong. Selain 

alat kesehatan fungsional, telah memperluas bisnisnya ke bidang makanan fungsional kesehatan 

dan obat-obatan berbasis peptida. 

 


