
EXTRATO GLICÓLICO DE JABORANDI
Adstringente, anti-séptico, antioleosidade e estimulante capilar 

Extrato Glicólico
É obtido por processo de maceração ou percolação de uma erva em um solvente hidro-glicólico,
podendo ser este o propilenoglicol ou a glicerina. Este extrato normalmente é utilizado nos
fitocosméticos. A relação erva/solvente varia, sendo que normalmente se utiliza a relação indicada
para as tinturas vegetais.
O extrato glicólico é indicado para aplicação em soluções aquosas, géis de álcool, emulsões
água/óleo e tensoativos (sabões, banhos de espuma, xampus). 

JABORANDI
NOME BOTÂNICO: Pilocarpus jborandi H, P. Microphyllus Stapf, P. Pennatifolius L. 
FAMÍLIA: Rutaceae
PARTE UTILIZADA: Folha 

INDICAÇÕES
- Fitoterápico: 
Oftalmologia: glaucoma. 
Afecções reumáticas: artrites, febres, cólicas intestinais e hepáticas, blenorragias, amenorréia e
edema pulmonar. 
- Fitocosmético: tratamento da queda dos cabelos.  

DOSE
- Fitoterápico: 
* Uso Interno
Pó: 2-5 g diárias em doses máximas de 0,5g
Tintura: 2-5ml/dia
Infuso: 20g do pó das folhas em 1 litro de água. Beber 2 xícaras ao dia entre as refeições.
* Uso Externo
Colírios: 1 a 2%
- Fitocosmético:
Loções capilares e xampus anti-queda: 2-5% de extrato glicólico 
Decocto  a 5%: enxaguar os cabelos. 

SUPERDOSAGEM
O uso em excesso pode causar vômitos, diarréia, contrações uterinas, insuficiência cardíaca e
espasmos dos brônquios. A diminuição da freqüência cardíaca pode terminar em colapso.Apesar
da absorção intestinal do jaborandi ser lenta, em caso de superdosagem, podem ocorrer
manifestações sistêmicas, caracterizadas por hemólise eritrocitária.  

EFEITOS COLATERAIS
O uso interno pode causar vômitos, diarréia, insuficiência cardíaca.
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Externamente pode causar irritação ocular.  

PRECAUÇÕES
A pilocarpina é destruída com a ebulição. Deve ser utilizado na forma de infusão e não de decocto. 

CONTRA-INDICAÇÕES
Não deve ser usado por via oral, sem acompanhamento médico.
Especialmente contra indicado para pessoas cardíacas e de constituição fraca. 
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