Identificação:
Nome científico: Rosmarinus officinalis L. / Labiatae
INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Extract
Princípio Ativo: Óleo essencial constituído de derivados terpênicos (pineno, canfeno,
borneol livre e como acetato, cineol, cânfora); sesquiterpenos; ácido oleanólico; pouco
tanino; substâncias amargas; saponina ácida; e compostos glucosídicos.
CAS: 84604-14-8
Parte Utilizada: Folhas.
Fator de correção: Não aplicável
Uso: Externo
Propriedades:
O Extrato Glicólico de Alecrim tem ação dermopurificante, tonificante,
estimulante celular, antioxidante, protetor de tecidos e ativador da circulação periférica.
Pode ser usado em preparações para o couro cabeludo, estimulando a circulação e o
crescimento capilar. Tem ação anticaspa, previne a queda e confere brilho aos cabelos.
Usado também em preparações para pele acnêica, comedogênica e atônica.
Poderá ser incorporado em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas ou tônicas, em
shampoos, géis, cremes para banho, loção de limpeza e outros produtos cosméticos.

Indicações:
Estimulante da circulação e crescimento capilar.
Tem ainda ação anticaspa e previne a queda do cabelo.

Doses e Usos:
Indicado somente para uso externo em concentração - 0,5 a 10%.

Precauções:
Extrato Glicólico de Alecrim deve ser adicionado no final da preparação cosmética, com
o produto em temperatura abaixo de 45º C.

Reações Adversas:
Não descrito nas literaturas consultadas.

Conservação:
Deve ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz solar direta e do calor.

OBS:
Poderá ocorrer formação de precipitado e/ou turbidez durante a estocagem, sem
alterar as propriedades.
Alterações da cor são esperadas por modificações dos compostos coloridos das
plantas.

Sugestões de Fórmulas:

Serum Cicatrizante e Refrescante
Componentes

Quantidade

Mentol

0,5%

Ácido Glicirrhízico

1%

Extrato Glicólico de Arnica Montana

3%

Extrato Glicólico de Aloe vera

3%

Extrato Glicólico de Alecrim

0,5%

Serum qsp

60 ml

Modo de usar: Aplicar no rosto após o barbeado

Mousse para Cabelos Oleosos
Componentes

Quantidade

Extrato de Portulaca

3%

Extrato de Alecrim

2%

Alantoína

0,2%

Mousse Capilar qsp

60 ml

Modo de Usar: Aplicar no couro cabeludo após o banho.
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