NEWS RELEASE

DuPont Nutrition & Biosciences anuncia nova parceria
de distribuição com a Brenntag
A Brenntag Química Brasil Ltda servirá como o mais novo parceiro da DuPont, distribuindo
o portfólio GENENCARE® OSMS e o portfólio de preservantes NEOLONE® e KATHON®
CG da DuPont para cuidados pessoais no Brasil.

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2020 – A DuPont Nutrition & Biosciences (N&B) anunciou
a seleção da Brenntag Química Brasil Ltda como o novo parceiro de distribuição de todos
os ingredientes para cuidados pessoais no Brasil. Desde 1º de agosto, a Brenntag
representa a linha de osmólitos GENENCARE® OSMS e o portfólio de preservantes da
DuPont para cuidados pessoais.
A linha de produtos GENENCARE® OSMS contém uma variedade de ingredientes ativos
100% naturais à base de plantas – derivados de beterraba sacarina –, que podem ser
aplicados em cosméticos de cuidados com pele, cabelo e maquiagem. O portfólio de
conservantes da DuPont é composto por produtos clássicos e naturais, com os nomes
comerciais NEOLONE® e KATHON® CG. A Brenntag será o fornecedor principal desses
portfólios de produtos em toda a região.
A DuPont trabalha há muito tempo com a Brenntag para distribuir o portfólio de
conservantes na região. A expansão da parceria com a Brenntag permitirá à DuPont
melhorar a logística e fornecer melhor serviço técnico aos clientes.
"Com a ajuda da Brenntag, poderemos fornecer melhor serviço e suporte confiável aos
clientes no Brasil", afirma Elaine Scarelli, Líder Regional de Home & Personal Care na
DuPont Nutrition & Biosciences. "Estamos sempre trabalhando para otimizar nosso serviço
na região e estamos entusiasmados por poder expandir nossa parceria de sucesso com a
Brenntag", acrescentou Elaine.

Sobre a Brenntag
A Brenntag é líder mundial de mercado na distribuição de produtos químicos. A empresa
multinacional sediada na Alemanha, gere cadeias de fornecimento complexas, tanto para
fabricantes de produtos químicos como para consumidores, simplificando o acesso ao
mercado de milhares de produtos e serviços. Combina uma rede global com uma excelente
execução local. A Brenntag é desta forma, o canal da indústria mais eficaz e eleito pelos
parceiros do mercado – usufruindo em pleno da sua filosofia: “ConnectingChemistry”.
A Brenntag gere uma rede global com mais de 530 instalações em 77 países, com uma
equipe de trabalho de mais de 17.500 funcionários, atendendo mais de 195.000 clientes
em todo o mundo. Visite nosso site: www.brenntag.com
Sobre DuPont Nutrition & Biosciences
DuPont Nutrition & Biosciences aplica ciência especializada para promover soluções
orientadas para o mercado, saudáveis e sustentáveis, que atendem às indústrias de
alimentos, bebidas, suplementos alimentares e farmacêutica. Também utilizamos
biotecnologia de ponta em uma ampla gama de mercados, para promover soluções de
base biológica que atendam às necessidades de uma população crescente, enquanto
protegemos o meio ambiente para as futuras gerações. Nós somos solucionadores
criativos e ajudamos nossos clientes a transformar desafios em oportunidades de negócio
de alto valor. Para mais informações, acesse: www.dupontnutritionandhealth.com ou
www.biosciences.dupont.com.
Sobre a DuPont
A DuPont (NYSE: DD) é uma líder global em inovação com materiais, ingredientes e
soluções tecnológicos, que ajudam a transformar indústrias e a vida cotidiana. Nossos
funcionários aplicam diversos conhecimentos e ciência para ajudar os clientes a
desenvolver suas melhores ideias e fornecer inovações essenciais nos principais
mercados, incluindo eletrônicos, transportes, construção, saúde e bem-estar, alimentação
e segurança dos trabalhadores. Mais informações podem ser encontradas em
www.dupont.com.
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