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Natuplex 
Celutrat

INCI Name (CAS): Centella Asiatica Extract (84696-21-9), Arnica Montana Flower Extract (68990-
11-4), Fucus Vesiculosus Extract (84696-13-9), Hedera Helix Extract (84082-54-2), Mentha piperita 
leaf extract (84082-70-2).



Natuplex
Fitocosméticos com propriedades ativadoras da microcirculação inspirados nos contornos do corpo e no 

combate a celulite.
Introdução:
A hidrolipodistrofia ginóide é caracterizada como um processo distrófico que produz modificações 
estruturais e histológicas dos elementos presentes na epiderme, derme e hipoderme. Promove alterações 
no tecido conjuntivo e na matriz extracelular, como a excessiva polimerização dos mucopolissacarídeos, 
resultando no comprometimento do balanço hídrico local, elevação da pressão intersticial e compressão 
do sistema microcirculatório periférico. O tecido apresenta degeneração das fibras elásticas, proliferação 
das fibras colágenas, hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos e edema. A tabela abaixo mostra os estágios 
de evolução dessa patologia.

Tabela 1. Tabela de evolução dos estágios da celulite:

Classificação Clínica Patogênese Histologia e Histoquímica

Estágio I
Fase Cogestiva Simples

Pele Pálida

Diminuição da drenagem do 
líquido intercelular;

Tecido levemente edemaciado; 
Hipetrofia das células adiposas

Lipoedema; 
Ruptura da membrana;

Aumento da permeabilidade e 
escape do líquido seroso para 
o tecido conjuntivo - início do 

edema.
Estágio II

Floculação e precipitação da 
SFA do tecido conjuntivo;
Hiperelasticidade cutânea;

Hipotermia;
Parestesia

Hipovolemia anormal;
Ectasia microvascular;

Palidez Hipóxia.

Dilatação microvascular;
Fibrólise das fibras colágenas.

Estágio III
Formação do Tecido Fibroso

Pele com Aspecto de Casca de 
Laranja

Manchas de Hiperqueratose

Redução do fluxo capilar;
Aumento das áreas de hipóxia 

relativa

Degeneração dos adipócitos 
encapsulados em micronódulos

Estágio IV
Estágio de Fibroesclerose

Nódulos Dolorosos

Hipovolemia;
Telangiectasia;
Microvarizes.

Tecido fibroso torna-se 
esclerosado, duro e firme;

Ocorre uma irritação e 
compressão nas terminações 

nervosas

Um ativo eficaz para tratar a celulite, deve atuar na lipólise, estimular a produção de colágeno, combater 
o estresse oxidativo e normalizar a microcirculação. Natuplex Celutrat é um blend de fitocosméticos 
que atuam como coadjuvantes no tratamento da celulite:

Celutrat

Centella asiática: planta herbácea da família Apiaceae. Ela é nativa 
do Sri Lanka.

Partes utilizadas: folhas.

Constituintes químicos: rico em saponinas (asiaticoside, ácido 
asiático e ácido madecássico),flavonóides, óleo essencial e 
alcalóides.
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Arnica montana: herbácea de caule pouco ramificado, que pode 
medir entre 20 e 70 cm de altura. Suas raízes são escuras e fibrosas, 
com folhas ovais que podem chegar a 7 cm de comprimento. Suas 
flores são amarelas ou alaranjadas, com aspecto semelhante ao da 
margarida.

Partes utilizadas: flores

Constituintes químicos: lactonas, esteróides, arnicina, inulina, 
carotenos, ácidos graxos, resinas e taninos.

Fucus Vesiculosus: É uma alga castanha encontrada em 
abundância nas costas do Atlântico, Pacifico e Mar do Norte, 
muito rica em princípios ativos.

Partes utilizadas: a alga.

Constituintes químicos: polissacarídeos mucilaginosos: ácido 
algínico, fucoidina, laminarina; polifenóis; oligoelementos 
(iodo, potássio, bromo, cloro, magnésio, fósforo, cálcio e ferro), 
manitol, taninos, lipídeos (glucosildiacilglicerídeos), vitaminas 
e provitaminas A e D.

Hedera helix: trepadeira com o caule que pode atingir os 30 
m, com ramos lenhosos, muito longos, delgados e flexíveis 
que se elevam, apoiando-se noutras plantas, por meio de 
raízes laterais aéreas. As folhas são simples, verde-escuras, 
brilhantes, coriáceas, alternas, lobuladas na fase juvenil a 
inteiras quando adultas. As inflorescências são pequenas 
umbelas esféricas com 6 a 8 raios curtos todos num só plano.

Partes utilizadas: folhas.

Constituintes químicos: saponinas triterpênicas, 
flavonóides (quercetina, kampferol), polifenóis (ácido cafeico 
e clorogênico), sesquiterpenos, aminoácidos, mucilagens e 
taninos.

Mentha piperita: uma planta herbácea com folhas que têm 
forma alongada e cor verde-clara.

Partes utilizadas: folhas

Constituintes químicos: óleo essencial(terpenos), aldeídos 
e taninos, resinas, flavonóides, ácidos, carotenos, vitaminas e 
outros.
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Propriedades ativas do fitocosmético:
• Na pele: antioxidante, antiinflamatório, calmante, ativador da circulação periférica, suavizante 

e descongestionante. Atua na biossíntese do colágeno ao nível dos fibroblastos, normalizando a 
produção de fibras colágenas e elimina a fibrose responsável pela retenção da água e acumulação 
de gorduras. Reestabelece as trocas metabólicas entre o tecido conjuntivo e a corrente sanguínea 
e auxilia na eliminação dos nódulos celulíticos, minimizando o aspecto de: “casca de laranja”. 
Coadjuvante no tratamento da celulite e em produtos para massagem, pois amacia o tecido 
atingido pelas nodosidades.

• Nos cabelos: ativa e estimula o couro cabeludo.

Propriedades Físico-químicas:
Aspecto Líquido, límpido a turvo
Cor Âmbar 
Odor Característico 
Sabor Característico 
Densidade (25ºC) 1,040 a 1,065 
Viscosidade (25ºC) 
(rel. água-visc de Ostwald) 4,50 a 6,50 cPS 

pH 2,50 a 5,00 
Teor de álcool ou poliálcoois poliálcoois poliálcoois 50 a 65% 
Teor de sólidos extraídos
(B.M.2h/105º C 4h) > 1,5% 

Solubilidade em água completamente solúvel 
Solubilidade em álcool completamente 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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