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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.

Equisetum arvense vem sendo utilizada na medicina popular há anos, é popularmente conhecida 
como cavalinha, contém elevadas porcentagens de minerais, silício, cálcio. Algumas das propriedades 
terapêuticas do extrato de cavalinha são atividades de regeneração epidérmica e dérmica e diuréticos.

Estudos confirmaram a inexistência de efeito tóxico relacionado ao uso da cavalinha1, 2. A atividade 
diurética e remineralizante permite a eliminação de substâncias tóxicas. Os taninos são os principais 
responsáveis por sua ação adstringente que, em conjunto com substâncias coagulantes e silício, auxiliam 
no tratamento de problemas circulatórios. 

A cavalinha possui atividade antioxidante e supressora da formação de radicais livres, ainda pode ser 
utilizada como fonte natural de antioxidantes3. 

Age sobre as fibras elásticas das artérias, melhora a elasticidade e resistência dos vasos sanguíneos.

Aplicações:
- Produtos para retenção de líquidos (massagem);
- Formulações remineralizante e revitalizantes;
- Produtos anti-acne;
- Produtos anti-inflamatório e abrasivo;
- Produtos para frieiras, aftas, feridas;
- Tonificante de pele e unhas.

Propriedades Físico-químicas:
- Aspecto: Liquido, límpido a turvo
- Cor: Ocre a castanho
- Odor: Característico
- Sabor: Característico
- Densidade (25°C): 0,980 a 1,098
- pH: 5,00 a 7,00
- Solubilidade em água: Miscível
- Solubilidade em álcool: Miscível 

Concentração Recomendada: 1 a 10%

Recomendação de Armazenamento:  Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da 
luz  solar direta, calor e umidade.
* Pode ocorrer alteração de cor e formação de precipitado sem alterar as propriedades originais do produto.
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