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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. 

O guaranazeiro, planta nativa da região Amazônica, produz um fruto popularmente conhecido como 
guaraná, cuja principal utilização é a conferência de sabor a alimentos, bebidas e suplementos alimentares.

O guaraná apresenta propriedades estimulante e ergogênica, além de ser utilizado no tratamento de 
diarréia, diurético, em enxaqueca, depressão e fadiga1.

O extrato do guaraná é composto por cafeína (2,5-5%), teobromina, teofilina, e polifenóis (16%), os quais 
garantem a inibição espontânea dos processos oxidativos e, mesmo em baixas concentrações, inibem a
peroxidação lipídica 2,3.

Estudos comprovaram sua atividade lipolítica pela inibição do fosfodiesterase, que favorece a lipólise e, 
assim, a redução de gordura 4,5.

A teofilina e teobromina possuem ação lipolítica por antagonismo do receptor de adenosina e estimulam
mais facilmente o sistema nervoso central do que a cafeína 6.

Princípios Ativos: Geraniol, linalol, (álcoois), citral (aldeído), limoneno e pineno (terpenos).

Propriedades: 
- Produtos para a limpeza de pele e adstringência;
- Controle de oleosidade da pele;
- Formulações para tratamento de celulite.

Propriedades Físico-químicas:
- Estado físico: Líquido. 
- Aspecto: Límpido a turvo. 
- Cor: Castanho avermelhado
- Odor / Sabor: Característico
- Densidade (25oC): 1,020 a 1,120
- pH: 4,00 a 5,00 
- Solubilidade em água: Miscível
- Solubilidade em álcool: Miscível

Concentração Recomendada: Uso externo até 10%.

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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