DETOX

Nome científico: Camellia sinensis; Hibiscus sabdariffa; Lycium barbarum.
Sinonímia científica: N/A
Nome popular: Chá Vermelho (Camellia sinensis); Hibiscus (Hibiscus sabdariffa); Goji
berry (Lycium barbarum).
Família: N/A
Parte Utilizada: Folhas (Chá Vermelho); Flor (Hibiscus); Fruto (Goji berry).
Composição Química: Chá vermelho extrato solúvel (Camellia sinensis), Hibiscus
extrato solúvel (Hibisco sabdariffa), Goji berry extrato solúvel (Lycium barbarum),
Maltodextrina e Aroma natural de maça, abacaxi, morango e frutas vemelhas.
Formula molecular: N/A

CAS: N/A
DCB: N/A
DCI: N/A

Peso molecular: N/A

Indicações e Ação Farmacológica

Desintoxicante e auxiliar na redução de medidas.

Chá Vermelho: obtido das folhas frescas da Camellia sinensis, é rico em antocianinas
e polifenóis. Diminui a taxa de colesterol (LDL) do sangue prevenindo doenças
cardíacas; melhora o fluxo sanguíneo prevenindo algumas doenças do coração; age
como diurético; estimula o sistema imunológico; queima calorias por agir como
termogênico no organismo, pois acelera o metabolismo, auxiliando em dietas de
emagrecimento; e auxilia para a desintoxicação do organismo.
Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.): Possui uma alta concentração de antocianinas –
pigmento da família dos flavonóides – possui ação antioxidante e antiinflamatória. O
seu constituinte mais importante é o ácido hibisco. Seu efeito laxante se deve aos
ácidos orgânicos. Atenua espasmos e cólicas uterinas e gastro intestinais. Aumenta a
diurese e favorece a digestão lenta e difícil. Possui ainda propriedade anti –
hipertensiva e calmante.
Goji berry (Lycium barbarum): É um dos alimentos mais nutritivos com um grande
número de aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos insaturados, antioxidantes
e senso especialmente rica em polissacarídeos. Adaptógeno, atua como um potencial
antioxidante e além de 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.

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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