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NATUPLEX GREEN ARNICA NACIONAL

Introdução
A linha Natuplex Green tem como princípio 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 utilização de conservantes aprovados para uso 
em cosméticos orgânicos.

Atualmente, a busca por tratamentos alternativos tem crescido exponencialmente, muitas vezes 
fundamentada nos conhecimentos e utilização de seus ancestrais1. A planta medicinal brasileira Solidago 
microglossa, popularmente conhecida como arnica brasileira, tem sido usada tradicionalmente em 
tratamentos tópico de feridas, dor e inflamação2. Apesar da aplicação popular estas propriedades foram 
estudadas e seu mecanismo de ação definido.

Estudos fitoquímicos isolaram algumas classes como triterpenos, sesquiterpenos e flavonóides3. 
Pesquisas empregam preparações tópicas da flor de Arnica especificamente em problemas do sistema 
linfático e venoso, com ação anti-inflamatória, analgésico, e anti-séptico para o tratamento de 
hematomas, contusões, edema, dores musculares, picadas de insetos, inflamação e dores de garganta. 
Ainda apresenta atividades estimulante, tônica e drenante4,1. A flor de Arnica pode ser preparada em 
tinturas, cremes, pomada e géis.

Aplicações
• Tratamento tópico de dores musculares e nas articulações, inflamações e feridas;
• Produtos cicatrizantes;
• Produtos para pele sensíveis;
• Formulações anti-inflamatórias;
• Cremes para corpo e mãos;
• Sérum para área dos olhos;
• Loções para pernas cansadas;
• Shampoos e condicionadores.

Características Físico-Químicas
Aspecto: líquido, límpido a turvo
Cor: Castanho amarelado
Odor: Característico
Sabor: Característico
Densidade: (25°C) 1,020 a 1,100
pH: 4,00 a 5,00
Solubilidade em água: Miscível
Solubilidade em álcool: Miscível

Dosagem recomendada
1,0 - 10,0%

Recomendações de armazenamento
Deve ser armazenado hermeticamente fechado ao abrigo da luz e calor.

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