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INCI Name (CAS): Eugenia caryophyllus flower extract (84961-50-2).



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. 

A árvore Caryophyllus aromaticus pertence à família das Mirtáceas, nativa da Indonésia, mas 
extensivamente cultivada na região nordeste do Brasil.

Ela produz pequenos botões de flores, popularmente conhecido como “Cravo da Índia”. O cravo tem sido 
usado por décadas não só como especiaria, mas também em perfumes. Outro de seus usos está na prática 
medicinal e dental, devido as propriedades explicadas pela presença de substâncias biologicamente 
ativas, como o Eugenol1.

Este óleo é utilizado por mais de 2.000 anos em seres humanos em aplicações odontológicas, para aliviar 
as dores de dentes, desinfecção de canal, em preenchimentos temporários e como anestésico oral2. Além 
disso, é amplamente utilizado nas indústrias de aromas, farmacêutica e flavorizante3.

Várias pesquisas que empregam o cravo apresentaram importantes propriedades medicinais, como 
anestésico, bactericida, fungicida, analgésico, entre outros. Ainda, há relatos de atividade anti-
inflamatória, antioxidante e inseticida.

O cravo possui um aroma doce, quente e estimulante de especiaria. É famoso por sua reputação de 
afrodisíaco, e na redução e alívio de dores musculares e reumáticas.

Aplicações:
- Produtos para a limpeza de pele;
- Produtos para acne;
- Formulações para massagens;
- Fortalecedor de unhas quebradiças, rachadas e esbranquiçadas;
- Produtos para limpeza e crescimento capilar;
- Produtos para banhos aromáticos.

Propriedades Físico-químicas:
- Aspecto: Líquido, límpido a turvo. 
- Cor: Castanho escuro 
- Odor / Sabor: Característico 
- Densidade (25oC): 1,030 a 1,130
- pH: 4,00 a 5,00
- Solubilidade em água: Miscível
- Solubilidade em álcool: Miscível, podendo turvar

Concentração Recomendada: 1-5%

Recomendações de armazenamento: Deve ser armazenado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz 
e do calor.
*Pode ocorrer alteração de cor e formação de precipitado sem alterar as propriedades originais do produto.
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