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Chá Verde 

Registro:  Produção e comercialização 
autorizadas pelo Mandado de segurança n ° 
2007.34.00.013432-8. 

Código de barras nº:  7898171287565 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco 
plástico contendo 100 cápsulas + 10 grátis, 
de 500 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O Chá Verde é elaborado a partir das folhas da 
Camellia sinensis L. É assim denominado porque 
as folhas sofrem pouca oxidação durante seu 
processamento, mantendo sua composição 
química.  
 
O chá verde contém polifenois, denominados 
catequinas. Vários estudos comprovam que as 
catequinas são potentes antioxidantes, 
exercendo efeitos benéficos a saúde devido ao 
combate de radicais livres, retardando o 
envelhecimento. As catequinas, juntamente com 
a cafeína no chá verde, estimulam o sistema 
nervoso central e fazem com que a gordura seja 
liberado para o fluxo de sanguíneo para ser 
usada como energia, processo chamado de 
“termogênese”. Ele fornece energia extra, lança 
o excesso de água, e também ajuda a queimar 
gordura corporal. 
 
Ainda, chá verde desintoxica o organismo, facilita 
a digestão e reduz o colesterol ruim. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Não contêm quantidades significativas de valor 
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibra 
alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 1,5 g (3 cápsulas):  

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou  menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 

Ingredientes: 
 
Camellia sinensis L. em pó. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 1 (uma) cápsula de Chá Verde, 3 (três) 
vezes ao dia, 30 minutos após as refeições. As 
cápsulas podem ser ingeridas com 250 mL (1 
copo) de água, ou então, colocar o conteúdo da 
cápsula em uma xícara e acrescentar água 
quente, deixando em infusão por alguns 
minutos. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Ministério da saúde adverte : Não existe 

evidências científicas comprovadas de que 
este alimento previna, trate ou cure doenças. 

 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 

anos, somente devem consumir este produto 
sob orientação de nutricionistas ou médicos. 

 
• Não contém glúten. 
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