
 

 

SUCO VERDE 

 

 

Nome científico: Camellia sinensis; Zinziber officinale; Olea europeae L. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Chá Verde (Camellia sinensis); Gengibre (Zinziber officinale); Oliveira 

(Olea europeae L.) 

Família: N/A 

Parte Utilizada: Folhas (chá verde e oliveira); raiz (gengibre). 

Composição Química: Chá verde extrato solúvel (Camellia sinensis), Gengibre 

extrato solúvel (Zinziber officinale); Oliveira folhas extrato solúvel (Olea europeae L.), 

Maltodextrina e Aroma natural de abacaxi, maça, menta e hortelã. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O Suco Verde contém ricas e saborosas combinações e é uma excelente bedida para 

quem busca uma vida mais saudável. É obtido através de um composto de extratos 

solúveis de espécies vegetais 100% natural.  

Um dos principais componentes presente no Suco Verde é a espécie Camellia 

sinensis (Chá verde), rica em magnésio, potássio, ácido fólico, vitamina C, K, B1 e B2 

e ativos que aceleram o metabolismo e ajudam na perda de peso. Outro ativo muito 

importante é o extrato seco solúvel da espécie Zingiber officinale (Gengibre) 

conhecido por suas propriedades sobre o sistema digestivo e termogênica. 



 

 

 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Ação Digestiva, desintoxicante, termogênico, auxilia na redução de medidas e 

antienvelhecimento. 

 

Chá Verde: obtido das folhas frescas da Camellia sinensis é composto por uma alta 

quantidade de flavonóides (da classe dos polifenóis). Os polifenóis contidos no Chá 

verde são as catequinas, que controlam as atividades do sabor e ações biológicas. A 

dominante e mais importante catequina é Epigallocatequina gallato (EGCG), um 

potente antioxidante que chega a ser 200 vezes mais poderoso do que a vitamina E 

em neutralizar os pro-oxidantes e radicais livres que atacam os lipídios no cérebro, in 

vivo. As catequinas presentes no Chá verde são capazes de reduzir peso corporal e 

gordura visceral e total.  

Estudos clínicos realizados em homens jovens e saudáveis revelaram um aumento do 

gasto energético em 24 horas, uma diminuição no quociente respiratório de 24 horas e 

um aumento na excreção urinária de noradrenalina com o consumo do extrato de Chá 

verde, concluindo que a Epigallocatequina gallato pode estimular a termogênese e a 

oxidação lipídica. 

 



 

 

Oliveira: se destaca pelas suas propriedades anti-hipertensivas e hipolipemiantes. É 

composta por importantes elementos como, vitamina E, compostos fenólicos, 

fitosteróis, álcoois terpênicos, fosfolipídios e hidrocarbonetos. Os esteróis são 

componentes essenciais às membranas das células, e podem ser produzidos por 

animais e plantas. Os fitosteróis são compostos esteróis oriundos dos óleos vegetais e 

apresentam grande similaridade estrutural com o colesterol.  

Estudos revelam a ação dos esteróis na redução do colesterol total e do LDL 

(lipoproteína de baixa densidade) em pacientes com hipercolesterolemia leve.  

 

Gengibre: obtido da planta Zingiber officinale, exerce ação nos sistemas digestivos, 

nervoso central e cardiovascular. Age como estimulante para o trato gastrintestinal, 

aumentando o peristaltismo e o tônus do músculo intestinal.  

O gengibre e seus derivados são ótimos componentes para auxiliar as pessoas que 

necessitam perder peso.  

Estudos clínicos realizados em ratos de laboratório verificou-se que o 6-gingerol, 

possui propriedades termogênicas mais acentuadas quando comparados a outros 

constituintes do gengibre, contribuindo para uma redução na obesidade. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Contraindicado para gestantes, lactantes e crianças. 

Proteger da luz, calor e umidade. Manter a embalagem sempre bem fechada. Após 

aberta a embalagem, consumir o produto em até 60 dias. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Adicionar 1 medida (6 gramas) à 200 mL de água quente ou gelada. Misturar até 

dissolver. 
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