
ÓLEO DE MARACUJÁ

Ação Terapêutica
Hidratante.

Nome Popular 
Maracujá-amarelo, maracujá-azedo, maracujá-mirim, maracujá-suspiro, maracujá-
mamão,flor da paixão, maracuiá.

Histórico
Nativo da América, o maracujá é uma planta de clima tropical com ampla distribuição
geográfica. Esta planta prefere climas quentes e úmidos, sendo cultivado em todos os
países tropicais. Necessita de solo arenoso ou levemente argiloso, úmido, profundo, fértil 
e bem drenado. Atualmente o Brasil é o principal produtor mundial de Maracujá. Originário 
do Sul e Sudeste do Brasil, o maracujá é uma trepadeira com flores viçosas e frutos de 
coloração verde, amarelada ou alaranjada. O nome maracujá é de origem tupiguarani
e deriva do termo murukuia que significa "comida preparada em cuia", numa alusão

ao formato do seu fruto. O Óleo de Maracujá é extraído da semente do maracujá, o 
percentual de óleo obtido está em torno de 25%. O Óleo de Maracujá é um óleo de cor 
amarelada, de sabor agradável e odor suave característico. Comparando-se ao óleo de
 algodão em valor nutritivo e digestibilidade.

Propriedades
O Óleo de Maracujá tem substâncias relaxantes, a passiflorina, com aroma que reduz 
A ansiedade, melhora o sono, diminuindo o stress e o cansaço em geral. O fruto é rico 
em vitaminas A e C e minerais como cálcio, ferro e fósforo.

Constituintes
Análise da distribuição de ácidos graxos do óleo de maracujá mostra aproximadamente 
77% de ácido linoleíco.
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Indicações 
Auxilia na regeneração pós-peeling;

Amacia e hidrata as peles secas;

Auxilia na regeneração de peles com estrias;

Normaliza o conteúdo lipídico alterado.

Concentração de Uso 
1% a 5%

Aplicações
Hidratantes para pele oleosa e seca;

Cremes e loções;

Óleos para banho e massagem;

Sabonete.
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