L-mentol em flocos
para a Indústria Farmacêutica
Alta qualidade consistente, com segurança de
abastecimento de longo prazo
Aplicável em formulações orais e tópicas
 Adiciona sabor e aroma mentolados com sensação refrescante
 Melhora a penetração de formulações tópicas
 Indicado para uso como: antitussígeno, descongestionante nasal,
analgésico tópico e anestésico local

Principais benefícios para o cliente
Segurança de abastecimento

Alta qualidade consistente

9 Contratos de longo prazo com preços estáveis
9 Capacidade de cliente dedicada sem uso cativo
9 Produção antecipada totalmente integrada para

9 Alta pureza química e enantiomérica (mín. de

garantir a confiabilidade do fornecimento

9 Fornecimento independente do rendimento da safra
e das condições climáticas

99,7% cada)

9 Fábrica com Boas Práticas de Fabricação (BPF)
atuais de nível internacional de acordo com a
Diretriz Q7 da ICH

9 Qualidade e suporte regulatório excepcionais

Informações do produto
Nomes genéricos

Levomentol, L-mentol, 3-p-mentanol, hexahidrotimol, mentomentol

Número CAS

2216-51-5

Local de fabricação

BASF SE, Alemanha

Processo de fabricação

Sintético

Informações regulatórias

	Monografias USP, Ph. Eur., IP e JP
	US-DMF e CEP disponíveis

	BPF para insumos farmacêuticos ativos
(IFAs) (Diretriz Q7 da ICH)
	Documentação farmacêutica completa
disponível

L-mentol em flocos para a Indústria
Farmacêutica
Aparência

Flocos brancos

Número no PRD

30573640

Embalagens e número do
item

Caixa de papelão de 20 kg com revestimento
interno (50308668)

Amostras e número do item

Frasco de alumínio de 0,5 kg (50308669)

Período de reteste

60 meses

Armazenamento e transporte

Armazenar na embalagem original. Evitar o
congelamento (manter acima de 5°C), armazenar abaixo de 25°C e proteger da umidade.
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Qualidade e suporte regulatório excepcionais
A Equipe de Assuntos Regulatórios para Soluções Farmacêuticas
tem presença global e regional, com décadas de experiência
no suporte aos nossos clientes da Indústria Farmacêutica para
o registro de medicamentos em todo o mundo. Isso é realizado
ao oferecer, de forma eficiente, soluções especializadas de alta
qualidade por meio de comunicação proativa e transparente.
Nossa Equipe de Qualidade Global oferece suporte aos nossos
clientes em todo o mundo para solucionar qualquer dúvida
relacionada à qualidade.
A presença local garante soluções rápidas e específicas para a
região, em alinhamento aos padrões globais, para assuntos como
auditorias, declarações e reclamações.

Cadastre-se hoje em:
https://info-mypharma.basf.com

Entre em contato para conhecer os preços.
pharma-solutions@basf.com
Este documento ou qualquer informação aqui fornecida não constitui uma obrigação legal da BASF; ele(a) foi preparado(a) de boa-fé, e acredita-se que seja preciso(a) na data de sua publicação. A menos que expressamente
acordado de outra forma por escrito em um contrato de fornecimento ou outro acordo por escrito entre você e a BASF:
(a)Até o ponto em que não proibido pelas leis aplicáveis, a BASF EXPRESSAMENTE ISENTA-SE DE TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES, AUTORIZAÇÕES, CONDIÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER TIPO,
SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, POR ESCRITO OU ORAL, DE FATO OU DE DIREITO, INCLUINDO QUAISQUER AUTORIZAÇÕES OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A
UM DETERMINADO PROPÓSITO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, NÃO VIOLAÇÃO E QUAISQUER AUTORIZAÇÕES, GARANTIAS, CONDIÇÕES OU GARANTIAS, DECORRENTES DE ESTATUTOS, NEGOCIAÇÕES
EM CURSO OU USO DE COMÉRCIO e A BASF, PELA PRESENTE, EXCLUI E ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE RESULTANTE DE OU RELACIONADA A ESTE DOCUMENTO OU
QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI FORNECIDA, incluindo, entre outros, qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, consequentes, especiais ou punitivos relacionados ou decorrentes dos mesmos, exceto em
casos de (i) morte ou lesão corporal na medida em que sejam causados por negligência exclusiva da BASF, (ii) improbidade, fraude ou deturpação fraudulenta intencionais da BASF ou (iii) qualquer problema em relação
ao qual seria ilegal que a BASF excluísse ou restringisse responsabilidades de acordo com as leis aplicáveis;
(b) Todas as informações fornecidas neste documento podem ser alteradas a critério exclusivo da BASF, a qualquer momento, e nem este documento nem as informações fornecidas aqui podem ser invocados para
respaldar toda e qualquer obrigação que você possa ter para realizar suas próprias inspeções e avaliações;
(c) A BASF refuta qualquer obrigação de atualizar e não irá atualizar automaticamente este documento e nenhuma informação fornecida aqui, a menos que exigido pela lei aplicável; e
(d) O
 usuário é responsável por confirmar que obteve a versão mais atual deste documento da BASF, conforme apropriado
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O acesso à documentação regulatória e de qualidade agora é mais eficiente do que nunca. Recupere seus
documentos em qualquer horário e em qualquer dia da semana em sua em sua conta mundial ou registre-se no novo
RegXcellence®, seu assistente de Assuntos Regulatórios e Qualidade on-line e gratuito que oferece uma plataforma
unificada para documentação documentação regulatória assistência de arquivamento e informações de auditoria.
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Em estreita colaboração com autoridades e associações internacionais,
estamos constantemente aprimorando nossos sistemas de qualidade
para oferecer o melhor serviço aos nossos clientes em mercados
cada vez mais exigentes. Para isso, cooperamos estreitamente com
os centros de produção e garantimos a produção em conformidade
com as BPF e testes de acordo com as mais recentes exigências das
autoridades farmacêuticas.

