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SUPLEMENTOS ALIMENTARES para uma vida plena de bem-estar 

FICHA TÉCNICA 
  

 

 
 
 
Ingredientes: Dextrose, Maltodextrina, Fibra de Chicória em pó, Extracto de Chá 
Verde (5,3%), Ameixa em pó e Edulcorante (Sucralose). 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Dose diária 2 saquetas 
Embalagem contém 10 saquetas 

  

INDICAÇÕES: 
- Retarda o envelhecimento precoce; 
- Diminui os níveis de colesterol no sangue; 
- Anti-cancerígeno; 
- Ajuda em tratamentos de perda de peso.   
 

MODO DE ACÇÃO: 
Diversos estudos têm sido realizados sobre os benefícios do Chá Verde. Esta planta é reconhecida principalmente 
pelo seu poder antioxidante, obtido pela elevada concentração de polifenóis. As catequinas são os polifenóis de 
maior relevância contribuindo para a diminuição do efeito nocivo dos radicais livres no organismo, causadores do 
envelhecimento precoce. 
 
O consumo de Chá Verde encontra-se também associado à diminuição de colesterol do sangue, prevenção da 
oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e consequente diminuição do risco de doença cardiovascular. 
 
Para além dos polifenóis, que lhe conferem propriedades antioxidantes, antimutagénicas e anticarcinogénicas, o 
Chá Verde apresenta outros compostos importantes para a saúde humana tais como flúor, cafeína, minerais. O 
manganês é essencial para o crescimento ósseo e desenvolvimento corporal, enquanto que o potássio ajuda a 
manter o batimento cardíaco e a manter os níveis de fluidos corporais. O consumo regular do chá pode contribuir 
para os requisitos da dieta diária de alguns destes elementos. 
 
O Chá Verde é também eficaz em tratamentos de emagrecimento devido ao seu efeito diurético e à presença de 
cafeína a qual permite a mobilização de algumas das gorduras acumuladas. 
 
 

MODO DE TOMAR:  
Tomar 2 saquetas por dia. A última toma não deve ser perto da hora de deitar. 
 
ADVERTÊNCIAS:  
Uso não aconselhado em casos de hipertensão arterial. 
Em caso de gravidez ou amamentação consulte o seu médico.  
Manter fora do alcance e da visão das crianças. 
 
 

EMBALAGEM: 6g x 10 Saquetas   VALIDADE DO PRODUTO : 36 meses 
 
 

 

Condições de conservação: Conservar em local seco e a temperatura inferior a 25ºC. Preservar da luz e do calor.  
 
 
 

EAN: 5604321027026 Refª.: 1619 Embalagem: 6g x 10 saquetas 


