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Natuplex 
Citrus C

INCI Name (CAS): Citrus Sinensis Fruit Extract (8028-48-6), Citrus Limon Fruit Extract (92346-
89-9), Actinidia Chinensis Fruit Extract (92456-63-8), Mal pighia Glabra Fruit Extract (223747-63-
5).



Natuplex
Fitocosméticos com propriedades hidratantes inspirados no frescor de frutas cítricas.

Descrição: Natuplex Citrus C é um blend de substâncias fitocosméticas com ação remineralizante, 
refrescante e hidratante.

Citrus C

Laranja Doce - Citrus sinensis: porte médio, folhas tamanho médio com 
ápice ponteagudo base arredondada, pecíolo pouco alado, flores com tamanho 
médio, solitárias ou em racimos, com 20-25 estames, ovário com 10-13 lóculos. 
Sementes ovóides, levemente enrugadas e poliembriônicas.

Princípios ativos: acetato de linalil, carotenóides, derivados de triterpenos 
(limonina), ferro, glicosídeos flavonóides (neospiridina, naringina, rutina, 
eriocitrina, hespiridina), hidrato de carbono e nerol.

Limão - Citrus limon: os limoeiros são árvores pequenas que não atingem 
mais de 6 metros de altura, espinescentes, muito ramificadas, de caule e ramos 
castanho-claros, as folhas são alternas, oblongo-elípticas, com pontuações 
translúcidas, as inflorescências são de flores axilares, alvas ou violetas, em 
cachos. Frutifica durante todo o ano e quanto à cor do fruto variam do verde-
escuro ao amarelo-claro.

Partes Utilizadas: fruto.

Constituintes químicos: contém grande quantidade de ácido ascórbico (vitamina 
C), ácidos orgânicos (cítrico, málico, fórmico e acético), oligoelementos(cálcio 
e potássio), citroflavonoídes(quercetina,hesperidina), limonina, pectina, 
mucilagem, sacarose, óleos essenciais e cânfora.

Kiwi - Actinidia Chinensis: pertence à família das actinidiáceas. São 
trepadeiras lenhosas, nativas das regiões temperadas do oriente asiático. Seus 
arbustos podem atingir 6 m de altura e trepadeiras cuja extensão chega a atingir 
cerca de 30 m.

Partes Utilizadas: fruto.

Princípios ativos: Rico em vitaminas (A, C), mucilagem, carboidratos, 
proteínas, ácidos orgânicos, e oligoelementos (cálcio, cloro, fósforo, magnésio, 
potássio e sódio).

Acerola - Malpighia glabra: A aceroleira é uma planta rústica que se desenvolve 
bem em clima tropical e subtropical. A temperatura média anual em torno de 
25ºC é ideal para o seu cultivo. Um regime pluviométrico entre 1300 a 1500 
anuais bem distribuídos proporciona uma maior produção de frutos com boa 
qualidade.

Partes Utilizadas: fruto.

Constituintes químicos: ácido ascórbico, ácido málico, ácido pantotênico, 
betacaroteno, dextrose, frutose, hesperidina, rutina e outros bioflavonóides, 
limoneno, mucilagem, niacina, pró-vitamina A, riboflavina, oligoelementos 
(ferro, cálcio, flúor, fósforo, magnésio, potássio e sódio), sucrose, tiamina, 
vitamina B6 e vitamina C.



Natuplex
Citrus C

Propriedades ativas do fitocosmético:
• Na pele: anti-aging por combater os radicais livres, revitalizante, refrescante, dermoprotetor, 

remineralizante, hidratante, suavizante e amaciante da pele.
• Nos cabelos: hidratação e condicionamento capilar, regulador da permeabilidade capilar e doador 

de brilho para os cabelos.

Propriedades Físico-químicas:
Aspecto Líquido, límpido a turvo 
Cor Rosa alaranjado 
Odor Característico 
Sabor Característico 
Densidade (25ºC) 1,020 a 1,100 
Viscosidade (25ºC) 
(rel. água-visc de Ostwald) 7,00 a 10,00 cPS 

pH 2,50 a 5,00 
Teor de álcool ou poliálcoois poliálcoois poliálcoois > 30% 
Teor de sólidos extraídos
(B.M.2h/105º C 4h) > 0,4% 

Solubilidade em água solúvel 
Solubilidade em álcool solúvel 
Solubilidade em propilenoglicol completamente solúvel 

Concetração Usual: 1 – 10%.

Recomendações de 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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