
 

 

ENERGY 

 

Nome científico: Paullinia cupana; Euterpe oleracea; Camellia sinensis. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Guaraná (Paullinia cupana); Açaí (Euterpe oleracea); Chá branco 

(Camellia sinensis); Chá verde (Camellia sinensis); Chá vermelho (Camellia sinensis). 

Família: N/A 

Parte Utilizada: Semente (guaraná); fruto (açaí); folhas (chá branco, chá verde, chá 

vermelho). 

Composição Química: Guaraná extrato solúvel (Paullinia cupana); Açaí extrato 

solúvel (Euterpe oleracea); Chá branco extrato solúvel (Camellia sinensis); Chá verde 

extrato solúvel (Camellia sinensis); Chá vermelho extrato solúvel (Camellia sinensis); 

Maltodextrina e Aroma natural de laranja e tangerina. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Energético e auxilia na redução de medidas. 

 

Guaraná: É indicado como estimulante do Sistema Nervoso Central além de diminuir 

a fadiga. Possui em sua composição três xantinas, cafeína, teobromina e teofilina, 

sendo a cafeína a que possui uma ação estimulante mais potente. O guaraná pode 

também ser recomendado em casos de astenia, depressão nervosa, favorece a 

atividade intelectual, entre outros. 

 

Açaí: É o fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea), possui propriedades nutricionais 

incontestáveis. É rico em proteínas, fibras, lipídios, vitamina E, minerais, além de 

apresentar elevado teor de antocianinas. Contém uma grande quantidade de 

vitaminas e de antioxidantes em sua composição que atuam diretamente na 

eliminação dos radicais livres. Além disto, é altamente energético, fornecendo mais 

energia e disposição ao corpo. 

 

Chá branco: obtido das folhas frescas da Camellia sinensis, produzido a partir das 

folhas novas e brotos, parte mais nobre da planta, que são colhidos antes das flores 

se abrirem. Possui forte ação antioxidante, principalmente porque possui grandes 

quantidades de catequinas, um tipo de polifenol. Essas catequinas também são 

capazes de reduzir processos inflamatórios, ajuda na prevenção de doenças 

degenerativas cerebrais e no controle do colesterol. Além disto, o chá branco ajuda a 

emagrecer, pois contém cafeína, que possui efeito termogênico, elevando o gasto de 

energia do corpo com o aumento do calor. 

 

Chá Verde: obtido das folhas frescas da Camellia sinensis, é elaborado com a planta 

um pouco mais velha do que a do chá branco. 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. 

 

Chá Vermelho: obtido das folhas frescas da Camellia sinensis, se diferencia dos 

outros pela fermentação que ocorre no final do processo de preparo do mesmo.  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. 

 

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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