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INCI Name (CAS): Theobroma cacao fruit extract (-) 



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.

Em 1590, “The Florentine Codex” sugeriu um medicamento preparado a partir de grãos de Cacau, 
milho e a erva Calliandra anomala para o alívio da febre, falta de ar e problemas cardíacos. A partir do 
século XVI, até o início do século XX, manuscritos produzidos na Europa e Espanha continham mais de 
100 aplicações médicas que empregaram o cacau e/ou chocolate1.

Cientificamente, o cacau é conhecido por Theobroma cacao L. O Cacau contém, aproximadamente, 380
constituintes químicos conhecidos e 10 componentes psicoativos. Dentre eles, a elevada concentração de 
polifenóis caracteriza a sua propriedade antioxidante. Apresenta, também, ação protetora cardiovascular 
e antitumoral.

O cacau é uma planta pequena, mas economicamente importante. É um arbusto de 4 a 8 metros de 
altura, nativo da região tropical das Américas1. Teobromina é o maior componente alcalóide presente 
nas sementes de cacau, além de outros ativos como a cafeína .

O cacau é uma fonte rica em flavonóides, os quais foram objeto de estudo, juntamente com o cacau, e
apresentaram efeitos positivos sob o sistema nervoso central1. As propriedades antioxidantes foram 
submetidas a estudo in vitro e confirmaram a ação protetora das frações de flavonol e procianidinas3.
 
Aplicação: 
- Produtos antienvelhecimento para pele e cabelo;
- Cuidados faciais;
- Formulações hidratantes;
- Proteção solar;
- Produtos para corpo e mãos.

Caracaterísticas Físico-químicas:
- Aspecto: Líquido, límpido a turvo. 
- Cor: Amarelo rosado esbranquiçado 
- Odor / Sabor: Característico 
- pH: 4,00 a 5,00 
- Densidade (25°C): 1,020 a 1,0120
- Solubilidade em água: Miscível
- Solubilidade em álcool: Miscível, podendo turvar

Concentração recomendada: 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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