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INCI Name (CAS): Rosa Canina Fruit Oil (84696-47-9)

ROSA MOSQUETA ÓLEO
A rosa mosqueta é uma das plantas ornamentais mais conhecidas em todo mundo. A roseira surgiu no
oriente e foi introduzida nos países ocidentais pela Grécia. Os colonizadores espanhóis trouxeram-na
para o Chile, onde cresce hoje, espontaneamente, nas encostas dos Andes. Das suas sementes extraí-se
o óleo.
Características
Trata-se de um arbusto espinhoso perene pertencente à família das Rosáceas, caracterizado por ser uma
trepadeira rastejante, com a altura por cerca de 3 a 4 metros; folhas alternadas elíptico-ovalada, agudas
ou cuminadas, de cor verde escuro na parte de trás e verde claro na parte frontal, com até 4 mm de
comprimento, 5-7 membros serrados; inflorescências solitárias agrupadas em corimbos apicais de 3-7
flores. Essas mesmas flores são grandes, de cor branca ou rosa, aromáticas, com 5 sépalas e 5 pétalas,
com haste alongada e fazem suas aparições durante o decorrer do verão.
As flores ao amadurecer apresentam um corpo rosado e carnudo, que lhe dá a aparência de fruto, com
cerca de 15 mm de comprimento e encerrando o verdadeiro fruto constituído por 3-5 aquênios farpados.
Indicações
Os ácidos graxos insaturados conferem ao Óleo de Rosa Mosqueta a capacidade de regenerar os tecidos,
conservando a textura da pele. Estes ácidos são também considerados nutrientes indispensáveis na
síntese de prostaglandina, a qual atua nos processos fisiológicos e bioquímicos relacionados com a
formação do tecido epitelial, portanto, o óleo possui também ação regeneradora dos tecidos, cicatrizante
e emoliente. Um estudo analisou o efeito de cremes à base de óleo de Rosa Mosqueta na atenuação dos
efeitos do envelhecimento, especialmente na atenuação de rugas de expressão, chegando a resultados
satisfatórios, acredita-se que este efeito se dá devido à presença da Vitamina A.
Dosagem / concentração usual
Cosméticos, cremes e loções cremosas: 2 a 10%.
OBS: Não é recomendado o uso interno devido ao risco de apresentar toxicidade. Se ingerido em grande
quantidade pode causar náuseas, vômito e diarreia.
Composição química
Ácidos graxos insaturados: ácido oléico (16%), linolêico (41%) e linolênico (39%), além de Vitamina A
ácida (tretinoína) e compostos cetônicos.
Estocagem
Deve ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz e calor.
Observações
Alterações de cor são esperadas por modificações dos compostos coloridos, sem alterar as propriedades.
Caracteristica fisico-quimica
Aparência: líquido viscoso
Cor: alaranjado a vermelho
Odor: característico
Densidade (25 ºC g/ml): 0,91 - 0,92
Indice de acidez (mg koh/g): 0 - 4
Indice de iodo: 90 - 135
Indice de peroxido: 0 - 10
Indice de refração: 1,46 - 1,48

ROSA MOSQUETA ÓLEO
Indice de saponificação (koh/kg): 180 - 210
Contagem de bacterias totais: < 1000 UFC/g
Contagem de fungos e leveduras: < 100UFC/g
Coliformes totais: ausente
E.Coli: ausente
Pesquisa de staphilococos aureus: ausente
Pesquisa de pseudomonas sp: ausente
Contra indicações
Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade consultem o médico ou nutricionista
antes de fazer o uso do produto.
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