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A EMPRESA

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. 
Nós combinamos sucesso econômico com proteção do meio ambiente 
e responsabilidade social. 

A divisão de Nutrição & Saúde da BASF oferece um abrangente 
portfólio de produtos e serviços para as indústrias de nutrição humana e 
animal, farmacêutica, aromas e fragrâncias. Com soluções   inovadoras e 
tecnologias modernas, apoiamos nossos clientes a melhorar a eficiência 
do negócio, atender tendências de consumo e a garantir a sustentabi-
lidade de seus produtos. 

O portfólio de Nutrição Humana da BASF atende os mercados de 
alimentos, bebidas e suplementos e conta com ingredientes que trazem 
benefícios diretos à saúde, como ômega-3, fitoesterol e betacaroteno. 
A empresa é líder no fornecimento de vitaminas, e suas soluções de 
performance oferecem sabor e textura diferenciados aos alimentos.  
As soluções da empresa ajudam a indústria a oferecer produtos nutri-
tivos, seguros e acessíveis, além de economizar recursos. Considerando 
a ciência como chave para permitir que as pessoas tenham uma vida 
mais saudável, a empresa investe em Pesquisa & Desenvolvimento para 
criar ingredientes e formulações alimentares superiores, que abordam 
os desafios atuais e futuros da nutrição humana e atendem aos estilos 
de vida nutricional em constante evolução, traduzidas no prazer em 
consumir alimentos saudáveis.

O Centro de Aplicações de Nutrição e Saúde da BASF, que funciona 
em Jacareí (São Paulo), trabalha com o conceito Newtrition™ - uma 
cozinha para criação e desenvolvimento de tecnologias e protótipos 
alimentares junto com os clientes. Os parceiros trabalham em conjunto 
com os técnicos da BASF no desenvolvimento de soluções para o mer-
cado local. O espaço é focado no setor latino americano de panificação, 
biscoitos, confeitaria e bebidas e conta com técnicos especializados 
em melhoria de processos, aplicação de ingredientes nutricionais e de 
performance, análise sensorial e shelf life.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
O portfólio de Nutrição Humana da BASF atende os mercados de 

alimentos, bebidas e suplementos e conta com ingredientes que trazem 
benefícios diretos à saúde, como ômega-3, fitoesterol, luteína e carote-
nóides. A empresa é líder no fornecimento de vitaminas e soluções de 
performance, como antioxidantes, emulsificantes e agentes de aeração, 
além de soluções para filtração e estabilização de cervejas e vinhos.

Com especialização em nutrição humana e alto conhecimento em 
regulamentação farmacêutica, a companhia garante ingredientes de alta 
qualidade, atuando em diversas áreas:

Bebidas - Vitaminas A, D, E, K, complexo B e ésteres naturais de 
luteína Xangold® fazem parte do portfólio para a fortificação. Os caro-
tenóides nutricionalmente ricos e podem ser aplicados como corantes. 
As soluções incluem polímeros, como o Divergan®, para filtração e 
estabilização de cerveja e vinho.

Alimentos - Além das soluções voltadas para enriquecer os 
alimentos, a BASF apoia a indústria com antioxidantes, emulsificantes 
e ingredientes de aeração, como o Lamequick® e o Spongolit®, que 
promovem suavidade, volume, aroma e melhor textura e aparência.

Suplementos dietários - Como um parceiro-chave da indústria 
de suplementos, a BASF fornece vitaminas A, D, E, K, complexo B, ca-
rotenóides, ácidos graxos ômega-3, como o PronovaPure®, fitoesteróis 
Vegapure®, luteína Xangold®, entre outros ingredientes.

Nutrição infantil e materna - Nutrientes de qualidade pre-
mium que atendem às necessidades dos grupos mais sensíveis, como 
mulheres grávidas e bebês. Entre as soluções estão o inovador oligossa-
carídeo do leite humano (HMO) 2’-fucosilactose, para nutrição infantil, 
ômega-3, betacaroteno Lucarotin® e as vitaminas de alta qualidade.

Nutrição funcional - Nutrientes de qualidade premium que 
ajudam consumidores a atingir suas metas de saúde, como os fitoesteróis 
Vegapure® que têm excelente efeito redutor de colesterol.

Nutrição médica - Produtos de nutrição médica, que requerem 
um manejo nutricional profissional, estão disponíveis como fórmulas 
ingeridas oralmente e via intubação. As soluções para esse segmento in-
cluem ômega-3, betacaroteno Lucarotin® e LycoVit®, além das vitaminas.
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Fornecer os 
ingredientes certos
às pessoas certas
no momento certo.
Isso é o que nós fazemos. Essa é a razão

pela qual existimos: possibilitar que as 

pessoas ao redor do mundo tenham uma 

vida saudável em cada estágio, da 

gestação à senioridade.


