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Health & Biosciences  
 
 
 
IFF lança GENENCARE® XL para atender à crescente demanda por 
ativos que respeitam a microbiota da pele 

 

SÃO PAULO - 04 de novembro de 2021 - A divisão de Health & Biosciences da IFF, líder mundial 

em soluções de biotecnologia sustentável, anunciou hoje o lançamento do GENENCARE® XL no 

Brasil. Desenvolvido pela equipe científica da IFF, GENECARE® XL é um xilitol de origem sustentável 

que atende à crescente demanda por ativos que respeitem a microbiota da pele. 

 

O mercado de cosméticos que respeita a variedade de microrganismos que habitam nossa pele tem 

grande potencial e deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19% no 

período de 2020 a 2027, de acordo com o relatório Skin Microbiome Market 2020 a 2027.1 

 

GENENCARE® XL também atende a outra forte tendência entre os produtos cosméticos, pois 

contribui para o perfil sustentável do produto final. Produzido a partir de subprodutos da madeira, 

quando comparada ao xilitol proveniente da espiga de milho, a produção de GENENCARE® XL emite 

80% menos gases de efeito estufa, exige 93% menos uso do solo e tem pegada hídrica azul 90% 

menor, ou seja, exige menos recursos hídricos. 

 

“Manter a pele hidratada é fundamental para preservar o equilíbrio da microbiota e, 

consequentemente, garantir uma pele saudável. Com GENENCARE® XL, novo lançamento da IFF 

para aplicações de Personal Care, trazemos para o mercado brasileiro um ingrediente inovador, que 

ajuda a manter a diversidade da microbiota e contribui para a hidratação da pele”, afirma Elaine 

Scarelli, Líder de vendas de Home & Personal Care na IFF. “Uma pele hidratada ajuda a reduzir o 

aparecimento de linhas finas e rugas, equilibra a produção de óleo natural da pele e melhora a 

aplicação de maquiagem”, acrescenta ela. 

 

A IFF é líder global em alimentos, bebidas, saúde, biociências e experiências sensoriais, com um 

extenso portfólio, que detém posições de liderança em várias categorias de alimentos e bebidas, 

cuidados domésticos e pessoais e saúde e bem-estar.  

 

A IFF compartilhará mais sobre a atuação do GENENCARE® XL na microbiota, seus benefícios para 

a pele e perfil sustentável em um webinar ao vivo organizado pela FCE Cosmetique. Os participantes 

https://www.talkscience.com.br/fce-cosmetique/lancamentos-e-solucoes


 

 

iff.com 

podem participar do Palco de Lançamento Produto no dia 10 de novembro, às 11h (horário de 

Brasília) aqui. 

 

1 https://www.pharmiweb.com/press-release/2021-04-06/skin-microbiome-market-is-expected-to-

generate-huge-profits-by-2020-2027-by-top-leader-johnson 
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Sobre IFF’s Health & Biosciences 

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. 

 

Sobre a 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.  Saiba mais em iff.com, Twitter, Facebook, 

Instagram e LinkedIn.   
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