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Natuplex Green
Açaí

INCI Name (CAS): Euterpe oleracea fruit extract (879496-95-4/ 906351-38-0).



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.

Originário da Amazônia, o açaí era contemplado por esportistas, amantes da comida natural e agora faz 
sucesso na indústria cosmética de todo o mundo.

Considerada uma das frutas mais nutritivas do planeta por ser natural, completo e puro, sem aditivos 
e rico em proteínas, lipídios insaturados, vitaminas E, A e complexo B, fibras, potássio, cálcio, fósforo, 
magnésio, zinco, ferro e outros minerais.

A cor roxa é oriunda das antocianinas, que atuam como antioxidantes, sequestrando radicais livres. 
Ainda apresenta propriedade anti-inflamatória1.

Aplicação: 
- Formulações anti-aging;
- Produtos pós-sol;
- Cremes e loções corporais;
- Produtos revitalizantes e regenerador;
- Body-butter;
- Shampoos;
- Condicionadores;
- Máscaras faciais;
- Produtos capilares.

Concentração Recomendada:  
- Cremes, géis e loção – 1% a 5%
- Shampoo, condicionador e sabonete – 2% a 10%

Dica farmacotécnica: 
Natuplex Green Açaí deve ser adicionado no final da formulação, com temperatura abaixo de 45º C.

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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Açaí

Caracaterísticas Físico-químicas:
- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Límpido a turvo.
- Cor: Violeta
- Odor/Sabor: Característico 
- Densidade (25°C): 1,010 a 1,090
- pH: 4,00 – 5,00
- Solubilidade em água: Miscível
- Solubilidade em álcool: Miscível, podendo 
turvar


