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INCI Name (CAS): Honey extract (91052-92-5)



Natuplex Green
A linha Natuplex Green tem como fundamento pertencer a um grupo de fitocosméticos verdes com 
extração seletiva, empregando apenas glicerina vegetal para garantir a integridade dos princípios ativos 
de cada espécie.

O conceito verde da linha Natuplex Green inclui algumas características fundamentais, como: 
parabeno-free, formaldeído-free, propilenoglicol-free e a utilização de conservantes aprovados para uso 
em cosméticos orgânicos. É extraída de forma que garanta a integridade dos princípios ativos de cada 
espécie, promovendo excelência no padrão de qualidade.

Composição: Mel silvestre, glicerina vegetal, benzoato de sódio, sorbato de potássio e água.

Princípios Ativos: O Mel é rico em glicose; frutose; açúcares monossacárides; proteínas; diástases 
(amilase, invertase, catalase, peroxidase, lipase); sais minerais (Ca, Na, K, Mg, Fe, Cl, P, S, I, Mn, Si, Al, 
Cr, Li, Ti, Zn, etc); ácidos orgânicos (málico, vínico, cítrico, lático, oxálico) e vitaminas (B1, B2, B6, B3, 
B5, E, K,
Caroteno).

Principais Propriedades e Aplicações: Hidratante, emoliente, protetor, nutritivo, condicionante, 
restaurador, remineralizante. Indicado para formulações anti-agings, hidratantes, produtos  solares, 
capilares.

Dosagem recomendada: 
• 1-5% shampoo, condicionador, leave-in, máscaras, sabonetes.
• 1-10% cremes, loções, géis.

Propriedades Físico-químicas:
Aspecto Líquido, límpido a turvo
Cor Amarelo
Odor Característico
Sabor Característico
Densidade (25°C) 1,100 a 1,300 g/cm3

pH 3,60 a 5,00
Teor de Álcool ou Poliálcoois Poliálcoois 55 a 75%
Teor de Sólidos Extraídos
(B.M. 2h - 4h 105ºC) > 1,0%

Solubilidade/Miscibilidade Miscível em água, álcool, 
propilenoglicol e glicerina vegetal.

Recomendação de Armazenamento:  Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da 
luz  solar direta, calor e umidade.

Prazo de validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

* Pode ocorrer alteração de cor e formação de precipitado sem alterar as propriedades originais do produto.

Mel EG


