
 
 
 

 

 

 

 

 

EXTRATO GLICÓLICO DE CALÊNDULA 

 

Identificação: 

Nome científico: Calendula officinalis L. / Compositae 
INCI: Calendula Officinalis Flower Extract 
Princípios Ativos: Óleo essencial; substâncias colorantes; carotenóides; substâncias 
amargas; flavonóides; ácido oleanólico livre e combinado; saponinas; mucilagem; pró-
vitamina B; minerais (Ca e Si); mono, di e triterpenos. 
CAS: 84776-23-8 
Parte Utilizada: Flor 
Fator de correção: Não aplicável 
Uso: Externo 
 

Propriedades: 

O Extrato Glicólico de Calêndula tem ação: emoliente, tonificante, lenitiva, 

cicatrizante, suavizante, refrescante, anti-alergênica, antiinflamatória, protetora e 

restauradora de tecidos, anti-acnêica, anti-séptica, bactericida. Indicada para peles 

sensíveis e delicadas.  

Poderá ser incorporado em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas ou 

tônicas, em shampoos, géis, produtos para banho, loção de limpeza, máscaras faciais, 

produtos pós-barba, produtos para antes e depois do sol, produtos para higiene bucal e 

outros produtos cosméticos. 

 

Indicações: 

Tratamento de acnes, eczemas, abcessos e impetigo. Na prevenção e tratamento de 

assaduras em crianças. Protetor dos raios UVA e UVB. 

 

Doses e Usos: 

Indicado somente para uso externo em concentração de até 10%. 



 
 
 

Precauções:  

Extrato Glicólico de Calêndula 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 de cor são esperadas por modificação dos compostos coloridos das plantas. 

 

Sugestões de Fórmulas: 

 

Creme com Própolis e Calêndula (Fissuras nas mamas) 

Componentes Quantidade 

Própolis 3% 

Extrato de Calêndula  2% 

Alantoína  2% 

Extraderm Cold Cream qsp 30 g 

Modo de Usar: Aplicar na pele, após as mamadas.  
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