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Introdução:

GREEN COFFEE PLUS contém extrato de

café verde e cacau na sua composição. O extrato

seco de café verde contém várias substâncias

com as propriedades fisiológicas, como a cafeína,

estimulante do sistema nervoso central, ácidos

clorogênicos que regulam do metabolismo os

carboidratos, da insulina e dos lipídeos, possuem

potente capacidade antioxidante, previnem

patologias associadas ao estresse oxidativo,

apoia a função cardiovascular e combate sinais

do envelhecimento.

O cacau possui propriedades

antioxidantes atribuídas aos polifenóis,

especialmente a epicatequina. Estimula a

liberação de endorfinas e a elevação da

disposição mental. Tem impacto positivo no

humor, o que é essencial para a produção de

serotonina.

Ficha Técnica

GREEN COFFEE 
PLUS



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 6 kcal= 26 kJ 0%

Gorduras totais 0,7 g 1%

Não contêm quantidades significativas de
carboidratos, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 1,8 g (2 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.**Valores diários não estabelecidos.

O cacau também concentra outras substâncias,

como teobromina, feniletilamina, fenilalanina e

tirosina, que aumentam a sensação de bem-estar

e ajudam a levantar o astral.

O óleo de gergelim possui alto teor de ácido

linoleico e ácido oleico (ômega 6 e ômega 9),

gorduras saudáveis com função na regulação dos

níveis saudáveis de colesterol e triglicerídeos.
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Ingredientes:

Óleo de gergelim, café verde em pó, cacau em pó,
emulsificante lecitina de soja. Cápsula: gelificante
gelatina, umectante glicerina e corantes INS 171,
INS 133 e amarelo tartrazina INS 102.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Ingerir de 2 cápsulas ao dia, com 200 ml (1 copo)
de água. Consumir este produto conforme à
sugestão de uso constante nesta embalagem.

Conservação do produto:

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

Informações importantes:

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos,
somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionista e/ou médico.

• O Ministério da Saúde adverte: Não existem
evidências científicas comprovadas de que este
alimento previna, trate ou cure doenças.


