
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   MECANISMO DE AÇÃO / PROVAS DA EFICÁCIA 

 
Muito popular na medicina tradicional, o Aloe Vera foi então estudado por vários cientistas e várias propriedades foram destacadas [1, 2, 3, 

4]. 

• Estimula a produção de colagénio e a cicatrização de queimaduras [5]. 

• É eficaz no tratamento da psoríase [6, 7]. 

• Também possui um efeito anti-inflamatório [8]. De facto, a aloctina A (lectina contida na folha) inibe a biossíntese da prostaglandina E2 

(PGE2), que é um mediador da inflamação [9]. O gel contido nesta planta pode dilatar os vasos sanguíneos inibindo o tromboxano A2, 

mantendo a proporção de PGE2 e PGF2 (prostaglandina F2). 

• Finalmente, é reconhecido como um ingrediente ativo essencial em cosméticos pelas suas propriedades hidratantes. 

Foi demonstrado que os extratos secos de Aloe Vera aumentam a hidratação da pele através de um mecanismo humectante. De facto, esta 

substância aumenta a quantidade de água contida na parte superficial da epiderme sem aumentar a TEWL (perda de água transepidérmica), que 

indica que a água permanece na pele. A composição do extrato, rica em mono/polissacarídeos higroscópicos e aminoácidos (histidina, arginina, 

treonina, serina, glicina e alanina), é, provavelmente, responsável por melhorar a retenção de água no estrato córneo [10]. Um estudo por 

corneometria mostra que, desde a primeira aplicação de um gel a 0,5%, há um aumento significativo da água contida na parte superficial da 

epiderme. 

 

 OPINIÃO DO NOSSO ESPECIALISTA 
 

Um ingrediente ativo cosmético por excelência, sendo que a sua composição rica em oligoelementos, açúcares, vitaminas e aminoácidos confere 

propriedades hidratantes e calmantes, sem, até o momento, ter-se conseguido correlacioná-las conclusivamente com um mecanismo específico 

ou com uma molécula dominante específica. Este efeito “cocktail", no entanto, permite obter um bom conforto cutâneo e complementar outros 

ingredientes ativos. 

 

    DOSE EFICAZ 
 

Segundo todas as publicações e estudos científicos, os usos habituais deste ingrediente ativo e a opinião do nosso especialista, conclui-se o uso 

do ingrediente Aloe Vera ativo puro na concentração de 0,5%, ou seja, uma dose de 500 mg por 100 ml, ou seja, 75 mg por frasco de 15 ml.  

















Entre as 360 espécies de Aloe, o Aloe Vera é o mais popular. É uma planta perene pertencente à família Liliaceae. 

As suas folhas contêm inúmeros componentes, incluindo 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas. Entre esses componentes, podemos citar 

polissacarídeos (galactose, xilose, arabinose), glicoproteínas ou mesmo derivados antraglicósidos (5-25% de aloína). Duas substâncias podem ser 

produzidas a partir da planta: látex, extraído da parte externa das folhas, e gel, contido na parte interna das folhas. 

O Aloe Vera é amplamente utilizado na indústria têxtil, alimentícia, farmacêutica e de cosméticos. Os inúmeros benefícios terapêuticos do Aloe 

Vera vêm do gel encontrado nas folhas. De facto, é rico em glicosaminoglicanos, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos e glicoproteínas. 

Atualmente, é a planta mais usada como ingrediente ativo cosmético no mundo. 
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Ces informations sont données á titre, informative, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni engager 
notre responsabilité. La copie et la reproduction de ces documents ne peuvent être faites qu’a des fins exclusives d’information pour 
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Estas informações, em nenhum caso, deverão ser consideradas informações médicas, vinculativas e das quais decorra qualquer 
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sem fins comerciais diretos ou indiretos. Quem, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de 
outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação, nos termos dos artigos 75.º, n.º 2, al. 
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