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Divisão de Health & Biosciences da IFF anuncia parceria de distribuição
com a Polyorganic
SÃO PAULO – Mar. 8, 2021 – A divisão de Health & Biosciences da IFF anunciou a seleção da
Polyorganic Tecnologia Ltda como o parceiro de distribuição do portfólio de enzimas para
processamento têxtil no Brasil.
As soluções enzimáticas da divisão de Health & Biosciences da IFF são aplicáveis em uma
ampla variedade de processos têxteis, incluindo desengomagem de tecidos, biopolimento,
branqueamento e acabamento.
"Com a ajuda da Polyorganic, poderemos fornecer melhor serviço e suporte aos clientes no
Brasil", afirma Elaine Scarelli, Líder Regional de Home & Personal Care na divisão de Health &
Biosciences da IFF. "Estamos entusiasmados em poder contribuir mais para a inovação e
desenvolvimento sustentável da indústria têxtil no Brasil, com soluções enzimáticas que
contribuem para processos de qualidade e com custos de água e energia reduzidos".
Biocatalisadores naturais, as enzimas fornecem uma solução mais sustentável para a produção
de têxteis, pois podem substituir produtos químicos cáusticos usados na limpeza; diminuir a
pressão no tratamento de resíduos; trabalhar em temperaturas mais baixas e em dosagens
reduzidas; e melhorar a eficiência dos processos, diminuindo o uso e os custos de água e
energia.
O portfólio de enzimas da divisão Health & Biosciences da IFF para o processamento têxtil inclui
os produtos: Optisize® NEXT e PrimaGreen® EcoSize Plus, para desengomar tecidos e roupas;
PrimaGreen® EcoScour e PrimaGreen® EcoWhite 10, para limpeza e branqueamento em
temperatura mais baixa, em pH neutro; PrimaGreen® Oxy e GC118®, para remoção eficaz de
peróxido e um resultado de tingimento mais consistente; produtos de celulase Primafast ®, para
biopolimento e para obter um toque mais macio a superfície de tecido mais "limpa", com maior
durabilidade; e a celulase IndiAge®, para abrasão Denim.
###
Sobre a Polyorganic
Desde 1993 a Polyorganic Tecnologia LTDA é especializada na comercialização, distribuição e
processamento de uma vasta gama de produtos de última geração e ecologicamente corretos. A
empresa disponibiliza soluções desenvolvidas pelas maiores multinacionais do setor de matériasprimas e é certificada ISO 9001 desde 2003 e ISO 14001 desde 2012. Os produtos da
Polyorganic contemplam dezenas de segmentos de mercado e linhas de produtos, como limpeza
doméstica & institucional, agroquímicos, tratamento de água, poliuretanos & plásticos, personal
care, retardantes à chamas, açúcar & álcool e construção civil. Seu portfólio contêm produtos
químicos especiais como alvejantes, agentes quelantes, amaciantes têxteis, aminas óxidas,

anticorrosivos, antiespumantes, biocidas, conservantes, desinfetantes, enzimas para detergentes
e têxteis, fosfonatos, opacificantes, plastificantes, polímeros funcionais e tensoativos
multifuncionais. Para mais informações, acesse www.polyorganic.com.br
Sobre a divisão de Health & Biosciences da IFF
Inspirada pela natureza e diferenciada pelas suas capacidades de biociência e microbioma de
categoria mundial, a plataforma Health & Biosciences (H&B) da IFF é um parceiro de inovação
líder para clientes numa vasta gama de produtos de consumo, setores industriais e agrícolas. A
H&B trabalha em estreita colaboração com os nossos clientes para melhorar produtos - e os seus
processos - para fornecer soluções mais seguras, saudáveis e sustentáveis.
Seja bem-vindo à IFF
Na IFF (NYSE: IFF), líder do setor de alimentos, bebidas, saúde, biociências e experiências
sensoriais, onde a ciência e a criatividade se encontram para criar soluções essenciais para um
mundo melhor - de ícones globais a inovações e experiências inesperadas. Com a beleza da arte
e a precisão da ciência, somos um grupo internacional de pensadores que fazem parcerias com
clientes para trazer aromas, sabores, experiências, ingredientes e soluções a produtos que o
mundo deseja. Juntos, faremos o melhor para as pessoas e o planeta.
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