
 

 

Calendula OFFICINALIS 
Reino: Plantae 
Divisão: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Ordem: Asterales 
Família: Asteraceae 
Género: Calendula 
 

A flor da Calendula caracteriza-se por cores alegres e 

perfume suave e envolvente. 

Pertencente à mesma família das margaridas, 

Asteraceae Compositae, a calêndula (Calendula 

officinalis) é originária da Europa Meridional e 

relaciona-se intimamente com o sol. Curiosamente, 

esta flor abre as pétalas assim que o sol nasce e 

fecha-as na hora em que ele se põe. Aliás, seu nome é 

derivado de uma palavra latina - Calendae - que 

significa "primeiro dia de cada mês", de onde se 

derivou também a palavra calendário (que, como se 

sabe, é baseado no ciclo solar). 

 

Muito utilizada na indústria farmacêutica, mas é 

sobretudo no fabrico de cosméticos que a calêndula 

tem maior aplicação: os diversos princípios activos 

da planta têm propriedades excelentes para o 

tratamento de pele e cabelo.  

A calendulina, por exemplo, um pigmento que dá a 

cor alaranjada às pétalas, presente em boas doses nas 

flores,  possui propriedades regeneradoras e 



 

 

cicatrizantes, juntamente com a resina e a 

mucilagem,. Outros princípios engordam a lista de 

propriedades da calêndula, amplamente usada na 

composição de champôs, loções, sabonetes e cremes. 

Esta planta está aliás na origem de uma das bases 

mais utilizadas no fabrico de produtos indicados para 

cabelos oleosos, peles com cravos e espinhas e em 

cremes regeneradores. 

 

Um excelente exemplo de cuidado regenerador para 

o rosto à base de extracto de Calendula (de 

agricultura biológica) é o Creme PURE CALENDULA 

da Yves Rocher - que, para além de ser bom, também 

é bastante acessível (saiba tudo em baixo) 

---------- NOVIDADE ---------- 

CREME REGENERADOR de DIA e NOITE – PURE CALENDULA - 

boião 50 ml – Refª 14854 

A Yves Rocher desenvolveu este creme com extractos de Calendula 

cultivada em La Gacilly em agricultura biológica, para responder às 

necessidades das suas clientes que: 

 Procurem um creme para alisar e regenerar a pele 

 Desejem um cuidado com uma textura suave e confortável. 

A quem se destina este creme? 

 A mulheres de todas as idades que procuram um cuidado rico que 

actue de forma generalizada, sem responder a uma necessidade 

específica (ex: firmeza, flacidez…) 

 Para todos os tipos de pele 

 Serve perfeitamente como cuidado anti-idade, acessível e de 

qualidade 

Que resultados poderá esperar deste produto? 

 Rugas e rídulas alisadas 



 

 

 Rosto regenerado 

 Pele macia e confortável graças à sua textura aprazível 

 Sensação de bem-estar que transmite o perfume suave e 

envolvente da Flor de Calendula 

Como se utiliza? 

 Aplicar de manhã e à noite, numa pele perfeitamente limpa, sobre 

o rosto e o pescoço. 

 

Copyright 

SoNatural 

 


