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ALFA BISABOLOL NATURAL 

Alfa bisabolo Natural é um produto natural e orgânico, obtido a partir da destilação fracionada do óleo 
essencial de uma árvore nativa brasileira chamada Candeia (Eremanthus erythropappus).

A árvore candeia é considerada precursora na invasão de campos, o que contribui na recomposição 
de áreas degradadas e em locais de difícil implantação de culturas agrícolas. Muito importante para a 
geração de renda de famílias de pequenos produtores. Mesmo em solos pouco férteis, oferece um óleo 
muito rico em (-) Alfa Bisabolol Natural, isômero responsável pela eficácia da ação anti-irritante e an-
ti-inflamatória, utilizado pelas indústrias de cosméticos com compatibilidade a qualquer tipo de pele 
principalmente as mais sensíveis.

Pureza 85% - 95% - 97% - 99%
Alfa Bisabolol Natural sem efeitos nocivos já relatados, pode ser fornecido em quatro grades de pureza, 
desde 85%, altamente competitivo e de excelente qualidade, até o mais alto nível de pureza, acima de 
99%. É um produto livre de qualquer contaminante sintético ou de origem não geneticamente modifi-
cada, produzido dentro dos mais elevados padrões de qualidade.

O óleo essencial natural extraído a partir da Candeia é rico em (-)-α-bisabolol, único isômero biolo-
gicamente ativo. O Alfa Bisabolol Natural tem seu potencial de ação garantido pela presença de 100% 
desse isômero em sua composição enquanto a versão sintética do produto contém apenas 50% (mistura 
racêmica (±) α-bisabolol).

Propriedades
O Alfa Bsabolol Natural possui comprovada eficácia anti-irritante, sendo capaz de prevenir a irritação 
causada por outros ingredientes presentes na formulação. Devido à suas propriedades anti-inflamató-
rias, antimicróbicas, antibacteriana, entre outras mais, é amplamente utilizado pelas indústrias cosméti-
cas, em uma gama de formulações para cabelo, face e corpo.

Não somente o ativo Alfa Bisabolol Natural possui efeito, mas também as demais substâncias na com-
posição do óleo, mostrando o benefício do uso de produtos naturais, em relação à sinergia entre seus 
componentes.

Indicações
• Variedade de aplicações cosméticas para pele sensível e seca;
• Protetores solar e produtos pós-sol;
• Produtos pós-barba;
• Óleos e produtos infantis;
• Produtos antiacne;
• Maquiagens e desodorantes;
• Cremes para as mãos e condicionadores para cabelos.

Qualidade / diferencial
O (-)-α-bisabolol natural é livre de farnesol (composto alergênico com potencial de irritação na pele 
sensível). Isso garante que o ativo não é prejudicial para crianças ou adultos e pode ser usado em todos 
os tipos de produtos para a pele sensível, incluindo bebês. Existe uma longa experiência humana e ampla 
literatura científica que apoia o uso seguro do natural (-)-α-bisabolol, enquanto que o produto sintético 
contém também (+)-α-bisabolol, até agora, um agente desconhecido.



ALFA BISABOLOL NATURAL 

Benefícios
• 100% Natural (fonte candeia);
• Orgânico (Ecofriendly);
• Cadeia totalmente sustentável;
• Compromisso social e ambiental;
• Não possui sazonalidade;
• Isômero biologicamente ativo em 100% da composição;
• Anti-irritante, anti-inflamatório, bactericida, cicatrizante e não alergênico;
• Farnesol free;
• Longo tempo no mercado sem relato de efeitos colaterais;

Certificações
Com total controle da produção, desde o cultivo da muda até a fabricação do Alfa Bisabolol Natural, 
garante a qualidade e a rastreabilidade dos seus produtos através da Certificação ISO 9001.

Além disso, toda a cadeia de fornecimento é inspecionada e certificada pelo IBD Certificações, de acor-
do com a NOP/USDA, BR Lei Orgânica Brasileira 10.831 (SISORG) aprovada pelo IFOAM (Marketing 
Internacional) e pela norma CE 834/2007 (Mercado Europeu), garantindo a certificação orgânica e a 
rastreabilidade do produto orgânico.

Mais recentemente, recebeu a Certificação FSC® da Rainforest Alliance para o plano de manejo sustentá-
vel da árvore Candeia. O selo FSC reconhece a produção responsável de produtos florestais, permitindo 
aos consumidores e as empresas tomarem decisões conscientes de compra, beneficiando recursos hu-
manos e ambientais, bem como agregando valor aos seus negócios. Essa certificação de manejo florestal 
obtida, demonstra seu desempenho de forma responsável para a conservação dos recursos naturais, 
proporcionando condições dignas e justas para os trabalhadores e promovendo boas relações com a 
comunidade próxima à sua área.

Características físico-químicas 
Forma: líquido límpido 
Cor: claro, incolor 
Odor: característico 
Densidade relativa: 0,921 – 0,929 
Índice de refração: 1,493 – 1,497 
Pureza (%): min. 95% 
Rotação óptica: -55 a -58 c 

Estocagem
Armazenar em local seco e fresco (< 25 ºC), protegido do sol e calor.


