
 

 

GOJI MIX 

 

 

Nome científico: Lycium barbarum (GOJI BERRY); Hibiscus sabdariffa L. 

(HIBISCUS). 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: N/A 

Família: Solanaceae (GOJI BERRY); Malvaceae (HIBISCUS). 

Parte Utilizada: Fruto (GOJI BERRY); Flor (HIBISCUS). 

Composição Química: Goji Berry contém 19 aminoácidos em sua composição que 

ajudam a formar proteínas, contém carotenoides antioxidantes. E o Hibiscus contém 

antocianidinas, polissacarídeos mucílagos, ácidos orgânicos (hibístico, ácido málico, 

ácido oxálico, tartárico), vitamina C, ergosterol, derivados flavonicos, saponinas. 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O GOJI MIX é obtido através de uma mistura entre os produtos Goji Berry e Hibiscus, 

substâncias agregadas que potencializam o efeito, e intensificam o tratamento.  

Com tantas substâncias importantes, as pesquisas se intensificaram e a lista dos 

benefícios do Goji para a saúde do corpo humano é extensa. Contudo não é só para a 

saúde que as propriedades da Goji berry podem auxiliar, elas também são 

comprovadamente eficientes para a beleza do corpo e da face.  

O consumo de Goji Berry na dieta cotidiana produz efeitos magníficos que podem ser 

percebidos também na pele e nas formas. Os antioxidantes presentes na fruta têm 



 

 

uma importância fundamental no combate ao envelhecimento da pele, estimulando a 

renovação das células.  

O hibiscus tem propriedades antioxidantes é amplamente utilizado como alternativa 

contra inflamação, hipertensão, problemas cardiovasculares, redução de gordura, e 

como potente diurético e emagrecedor. No que se diz respeito a ação diurética pode 

ajudar no combate a retenção de líquidos e na perda de peso estudos mostram que 

pode reduzir o processo de adipogênese, dessa forma é um coadjuvante na 

eliminação de gordura corporal, e consequentemente colabora no processo de 

emagrecimento. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

As aplicações do Goji Berry são extensas em virtude do seu incomparável potencial 

antioxidante e do seu efeito imunoestimulante adicional. Numerosos estudos sugerem 

o Goji Berry como adjuvante nos tratamentos do câncer e nas doenças do fígado e 

dos testículos. Goji Berry também pode ser um forte aliado na prevenção do 

envelhecimento e auxilia no emagrecimento.  

Os estudos mostram que o Hibiscus tem antocianinas, flavonoides encontrados em 

grande quantidade demonstram um efeito cardioprotetor e vasodilatador, além de 

serem potentes neutralizadores de radicais livres. A presença desses antioxidantes no 

chá é capaz de ajudar a reduzir níveis de colesterol, triglicerídeos e de LDL, a fração 

ruim do colesterol. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Dois casos relatados sugerem importante interação entre Goji Berry e warfarina. A 

razão normalizada internacional (RNI) para a warfarina pode aumentar quando 

associada ao Goji Berry.É contraindicado o uso do extrato do Goji Berry para crianças, 



 

 

mulheres grávidas e lactantes pela ausência de estudos de segurança nesses 

indivíduos.  

Em relação ao Hibiscus não há relatos de causa de intoxicação, mas seu uso é contra 

indicado em grávidas e lactantes. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco solúvel: Dissolver 6 g em 300 ml de água filtrada. 
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