A Evonik é reconhecida pelo Ringier Technology
Innovation Awards for Personal Care pelo quarto
ano consecutivo
•

•

•

SPHINOX® Lift e TEGO® Sterol 7-DHC V saem vencedores
no Ringier Technology Innovation Awards for Personal
Care na categoria “Ingredientes Ativos”
A dupla premiação reforça a posição de liderança da
Evonik como player inovador em especialidades químicas
com fortes princípios de sustentabilidade
O prêmio é um dos mais prestigiosos da indústria de
beleza da China.
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A Evonik recebeu dois prêmios setoriais pelo lançamento recente
da ceramida de cadeia curta SPHINOX® Lift e do derivado de
colesterol de origem vegetal TEGO® Sterol 7-DHC V. Este é o
quarto ano consecutivo que as inovações da Evonik são
selecionadas para esses prêmios. No total, 230 inscrições foram
feitas por 134 empresas para concorrer à edição 2022 do prêmio.
Essa dupla premiação reforça ainda mais a posição de liderança da
Evonik como player inovador em especialidades químicas com
fortes princípios de sustentabilidade em relação à indústria de
cuidados pessoais.
“É uma grande honra para nós ter recebido esses prêmios por
quatro anos seguidos! O fato testemunha a nossa dedicação em
criar um portfólio mais sustentável e eficaz, alinhado com as
megatendências da indústria de skincare local”, diz Madeline Tan,
Regional Business Diretor na região Asia North da linha de
negócios Care Solutions da Evonik.
Como parte da divisão de life sciences de Nutrition & Care, a linha
de negócios Care Solutions se dedica ao desenvolvimento de
soluções de ponta com atributos superiores de sustentabilidade e
resultados funcionais, além processos de sourcing e fabricação
mais amigável do ponto de vista ambiental.
As ceramidas da Evonik são consideradas soluções emblemáticas
quando se trata de melhorar, proteger e reparar o escudo natural
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da pele e dos cabelos. Além de inspirar formuladores cosméticos,
elas despertam uma crescente conscientização entre os
consumidores finais na China. O portfólio, que tem como foco
ceramidas idênticas à pele, é fabricado com base em materiais de
origem natural e avançados processos de fermentação natural de
leveduras com menor impacto ambiental.
Como um dos mais novos integrantes da variada família de
produtos, o SPHINOX® Lift firma a pele e levanta visivelmente os
contornos do rosto. Em razão de sua biodisponibilidade nas
camadas mais profundas da pele, o SPHINOX® Lift atua como
molécula sinalizadora, desencadeando atividade multicamadas e
melhorando o estado das diversas camadas da pele, comprovando
cientificamente a sua eficácia anti-idade e de firmeza da pele.
O TEGO® Sterol 7-DHC V, por sua vez, é um ingrediente 100% de
origem vegetal, baseado em fermentação e produzido a partir do
óleo de pinheiro. Esse novo produto permite os mesmos
excelentes benefícios do tradicional 7-DHC, mas evitando
preocupações ligadas à sustentabilidade e aos ingredientes de
origem animal, como, por exemplo, variabilidade de lote para lote
e transmissão potencial de doenças e patógenos. Precursor da
vitamina D3, o TEGO® Sterol 7-DHC V é ativado por radiação UV
para conceder benefícios de fotoproteção à pele. O produto
também comprovou favorecer a diferenciação das células
cutâneas e promover a produção de peptídeos antimicrobianos
naturais, dando origem a uma barreira cutânea mais saudável.
Os prêmios Ringier Technology Innovation Awards for Personal
Care, prestigiam produtos e tecnologias inovadores que
contribuem para melhorar a eficiência da produção, a relação
custo-benefício e a conveniência do usuário. Os prêmios estão
entre os mais prestigiosos da indústria da beleza da China.

Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa
atua em mais de 100 países no mundo inteiro. Em 2021, registrou vendas de 15
bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,38 bilhões de
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euros. A Evonik vai muito além da química para criar soluções inovadoras,
lucrativas e sustentáveis para seus clientes. Cerca de 33.000 colaboradores
trabalham juntos em prol de um objetivo comum: melhorar a vida das pessoas
hoje e no futuro.
Ressalva:
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos
declarações referentes ao futuro neste comunicado à imprensa, tais
prognósticos, expectativas e declarações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais
podem variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik
Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste
comunicado.
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Informações para imprensa
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br
Sheila Diez: (11) 3473.0255 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br
Taís Augusto: (11) 3562.5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br
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