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Natuplex Green
Frutas Vermelhas

INCI Name (CAS): Fragaria vesca fruit extract (84929-78-2), Morus nigra fruit 
extract (90064-11-2), Rubus idaeus fruit extract (84929-76-0).



Natuplex Green Frutas Vermelhas

A linha Natuplex Green tem como princípio pertencer a um grupo de fitocosméticos verdes com 
extração seletiva, empregando apenas álcool de cereais e 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.

Propriedades Físico-químicas:

Análises Especificações
Aspecto Líquido, límpido a turvo

Cor Avermelhado
Odor Característico
Sabor Característico

Densidade (25°C) 1,020 a 1,120
pH 4,00 a 5,00

Solubilidade em água Miscível
Solubilidade em álcool Miscível, podendo turvar

Principais Aplicações:
- Formulações para cuidado da pele e dos cabelos;
- Formulações anti-aging;
- Produtos antioxidantes;
- Produtos energizantes;
- Formulações para banhos relaxantes.

Concentração recomendada: 1 a 10%.

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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Frutas vermelhas são ricas em ferro, fósforo, cálcio, outros minerais 
e nutrientes. As frutas vermelhas possuem atividade antioxidante 
incluindo componentes fenólicos como flavonóides, antocianinas, 
taninos e vitamina C, componentes essenciais para reduzir o risco de 
doenças crônicas e manter uma condição física normal 1.

Por serem ricas em antioxidantes, antiinflamatórios e anti-
degenerativos, essas frutinhas pequenas e poderosas protegem a pele 
através da prevenção da ação dos raios ultravioletas. Substâncias como 
antocianinas, flavonóis, flavonóides e proantocianidinas presentes 
nessas frutas combatem os agentes oxidativos que trazem danos à pele.


