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PHYNUS PRO
Goji berry, framboesa, chá verde, 

gengibre, canela e pimenta vermelha.

Registro: Isento de Registro no M.S. conforme
Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7 898171290374

Embalagem: sachê.

Apresentação comercializada: Caixa de papel 
contendo 15 sachês com 5 g cada.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

O goji berry - Lycium barbarum, fruta vermelha
cultivada nas montanhas do Tibete e consumida há
milhares de anos na popular medicina chinesa.
Contém vários nutrientes tais como
polissacarídeos, carotenoides (betacaroteno,
zeaxantina e derivados), aminoácidos essenciais e
não essenciais, vitaminas do grupo B e minerais
(selênio, potássio, cálcio, ferro e zinco). Sua
composição química lhe confere propriedades
antioxidantes, sendo muito utilizado como
coadjuvante nas dietas de emagrecimento.

A cetona (4- (4-hidroxifenil) butan-2-ona) é um
importante composto aromático presente na
framboesa vermelha - Raspberry (Rubus idaeus). A
estrutura das cetonas é semelhante a estrutura da
capsaicina e da sinefrina, compostos conhecidos
por atuarem no metabolismo lipídico. Marimoto, et
al., 2004, em seu estudo, concluiu que as cetonas
são capazes de reduzir taxas de gordura hepática e
corporal, devido a sua capacidade de alterar o
metabolismo lipídico.



O Chá Verde é obtido a partir das folhas da planta
Camellia sinensis. É assim denominado porque as
folhas sofrem pouca oxidação durante seu
processamento, mantendo sua composição
química. Sua composição destaca- se pela
presença de substâncias antioxidantes, chamadas
polifenois (38 - 45%). Além disso, contem as
catequinas, que juntamente com a cafeína (5,3%)
do chá verde, auxiliam na queima de gordura
corporal.

ALEXOPOULOS, et al 2010 fez uma revisão sobre a
associação do uso de chá verde e a redução de
doenças cardiovasculares, redução da lipoproteína
total e de baixa densidade (LDL).

O picolinato de cromo introduz quantidades
nutricionais de cromo, otimizando a resposta à
insulina, pois aumenta a taxa de captação e
aproveitamento da glicose por afetar a função dos
receptores celulares de insulina.

Alimentos que aumentam o metabolismo, são
chamados de termogênicos. Canela, gengibre e
pimenta são exemplos destes alimentos. Eles têm
a capacidade de ajudar a queimar as gorduras,
transformando-as em energia.
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Ingredientes: polidextrose, polpa desidratada de goji
berry, polpa desidratada de framboesa, aroma
idêntico ao natural de frutas vermelhas, chá verde,
gengibre, canela, pimenta vermelha, espessante
goma guar, acidulante ácido cítrico, antiumectante
dióxido de silício, edulcorante stevia, picolinato de
cromo e corante vermelho 40.

Sugestão de Uso: misturar 5 g (1 sachê) com 200 mL
(1 copo) de água. Está pronto para beber! Consumir
um sachê ao dia.

Conservação do produto:

• Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 – 30 °C), protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• Não contém glúten.

• Zero Lactose.

• Sabor FRUTAS VERMELHAS.

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 9 kcal = 38 kJ 0%

Carboidratos 1,5 g 0%

Fibras 3,0 g 12%

Cromo 35 µg 100%

Não contém quantidades significativas de proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e
sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 5,0 g (1 sachê):

* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.


