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Natuplex Green
Calêndula

INCI Name (CAS): Calendula officinalis flower extract (84776-23-8).



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. É extraída de forma que garanta a integridade dos princípios ativos de cada 
espécie, promovendo excelência no padrão de qualidade.

A calêndula é uma das plantas mais versáteis, sob o ponto de vista fitoterápico, e é cosmética por 
excelência. Trazida pelos europeus, adaptou-se bem no Brasil como planta ornamental e medicinal , 
devido ao seu alto índice de princípios ativos.

Por causa das propriedades curativas das suas flores e folhas, a calêndula foi usada durante a guerra civil 
americana, no tratamento de feridos nos campos de batalha, aplicada em compressas, chás, pomadas 
caseiras ou banhos quentes.

Algumas propriedades da calêndula são: antialérgica, anti-inflamatória, anti-séptica, bactericida, 
cicatrizante, calmante e refrescante. Estudos clínicos comprovaram sua ação antitumoral e restauradora 
da pele em casos de cicatrização difícil.
 
Aplicações:
- Produtos para peles sensíveis;
- Produtos para pós barba e pós depilatório (ação anti irritação);
- Xampus e condicionadores de tratamento, sabonetes e óleos corporais;
- Formulações pós- sol.

Propriedades Físico-químicas:
- Aspecto: Líquido, límpido a turvo. 
- Cor: castanho avermelhado, com variações 
- Odor / Sabor: Característico de calêndula 
- pH: 4,00 a 5,00

Aplicação e Dosagem: 1 a 10%

Recomendação de Armazenamento:  Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da 
luz  solar direta, calor e umidade.
* Pode ocorrer alteração de cor e formação de precipitado sem alterar as propriedades originais do produto.
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