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Natuplex Green
Centella Asiatica

INCI Name (CAS): Centella asiatica Extract (84696-21-9).



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.

O asiaticoside é o maior constituinte da Centella asiatica, o qual pertence à classe das saponinas 
triterpênicas. A Centella asiatica é cultivada desde os primórdios, como especiaria, e apresenta uma 
longa história terapêutica em tratamentos de ansiedade, inflamação e cicatrização de feridas 2,3,4.

O asiaticoside atua sobre a circulação de retorno, aumenta a elasticidade das paredes venosas, melhora a 
circulação sanguínea, elimina edemas e hematomas e combate processos degenerativos.

Estudos confirmam que a Centella asiatica é uma planta medicinal útil e inofensiva em doenças 
relacionadas ao estilo de vida, quando usada de forma sistêmica e tópica 11.

Dessa forma, o asiaticoside apresenta mecanismos necessários para o tratamento da celulite, já que esta 
patologia ocasiona a diminuição da circulação de drenagem, causada por hipertrofia das células adiposas, 
que provoca congestionamento do tecido conjuntivo e a compressão das ramificações vasculares 12.

Aplicações:
- Produtos para celulite e problemas de circulação;
- Produtos anti-acne e para feridas;
- Produtos suavizantes e reparadores;
- Produtos pós sol.

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

Concentração Recomendada: 1-10%

Recomendações de armazenamento: Deve ser armazenado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz 
e do calor.
*Pode ocorrer alteração de cor e formação de precipitado sem alterar as propriedades originais do produto.

Centella Asiatica


