
Age contra a acidez e 
celulite

Tonica e revitaliza a 
pele

Combate a retenção de 
líquidos

Previne o aspecto de 
Casca de Laranja

Ação Antinamatória 

PRODUTO:
 
Óleo de Cartamo (Carthamus tinctorius), Cafeína, Óleo de Semente ele Uva (Vitis vinífera), 
Óleo de Gergelim (Sesamum indicum) e Lecitina de Soja; Cápsula: Gelatina, Água puricada, 
Umedante (lNS 422) e Corante INS (171,100i e 160aii). 

RECOMENDAÇÃO DE USO: 
Ingerir 1 (uma) cápsula 2 (duas) vezes ao dia, junto das principais refeições. 
 

Oleo de Cártamo 

O óleo de Cártamo é um óleo extra-virgem, que é extraído através da prensa das sementes 
da planta chamada de Carthamus tinctorius. 
Entre as principais substâncias encontradas no óleo de cártamo estão: Omega 9, Omega 6, 
Vitamina E, ácido linoleico. Pesquisas cientícas comprovaram a ecácia do óleo de cártamo 

CÁRTAMO + CAFEÍNA COM SEMENTE DE 
UVA,GERGELIM E LECITINA DE SOJA 
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pa ra  o  t r a t amento  de  v á r i a s  d oenças  e  t ambém como  um  au x i l i a r 
no processo de emagrecimento, mas seus benefícios vão mais além, dentre outros estão: 
atua melhorando a aparência da pele e também reduzindo a tão temida celulite. Os princípios 
ativos presentes no óleo, tais como o ômega 9, ômega 6, que são consideradas como 
gorduras boas, possuem propriedades anti-inamatórias, que ajudam a diminuir a celulite  e 
a retenção de líquido. Outra forma que este produto age para reduzir a celulite se refere ao 
ácido linoleico. Este ácido tem a capacidade de inibir a atividade da enzima LPL (lipase 
lipoprotéica). Esta enzima tem como função transferir a gordura presente na corrente 
sanguínea para o interior das células adiposas, responsáveis por armazenar a gordura 
corporal e que compõem o tecido adiposo do corpo humano. 
Com o bloqueío da LPL, a transferência de gordura para as células também ca inibida, o que 
obriga o organismo a utilizar o estoque de gordura já existente como fonte de energia.

Óleo c/e Gergelim 

O óleo de Gergelim é termogênico, acelera o metabolismo, aumentando o gasto calórico, 
especialmente facilitando a queima de gordura corporal e protegendo a massa magra 
(músculos). Suas propriedades melhoram o funcionamento das atividades cerebrais, 
fortalecem o sistema nervoso, os ossos e previnem doenças cardiovasculares. 
Tem alto poder antioxidante, que combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento 
precoce e várias doenças relacionadas com o processo oxidativo do corpo. É um anti- 
inamatório natural com ação bacteriana e que reduz os níveis de colesterol e açúcar do 
sangue. O óleo de gergelim é rico em zinco, que é um dos minerais mais importantes no 
corpo para a pele. Ele pode aumentar a elasticidade da pele e a suavidade, ajudando a reduzir 
o aparecimento de manchas no decorrer da idade e eliminar problemas incluindo o 
envelhecimento prematuro.  

Cafeína 

A cafeína possui metil-xantina que age em profundidade nas células adiposas promovendo a 
Iipólise - quebra e queima das moléculas de gordura (triglicerídeos), promovendo redução de 
medidas. Também atua na derme, estimulando os broblastos para a síntese de colágeno, 
elastina e outros componentes da matriz extracelular, ocasionando aumento da rmeza da 
pele. Além disso, ela aumenta os níveis de AMP cíctico na célula, promovendo proliferação 
através do estímulo ao metabolismo celular. De acordo com um estudo publicado no Journal 
of cosmetic dermatology, a cafeína atua no combate a celulite porque promove a quebra das 
gorduras. 
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Lecitina de Soja 

Lecitina de Soja é um produto que tem como efeitos o aumento do metabolismo e o 
transporte de gorduras, conseguindo baixar o colesterol. Este produto, que contém 
importantes propriedades, como ácidos graxos, fósforo, triglicérides, colina e inositol, age 
no organismo emulsicando as gorduras, ajudando-as a alcançarem a corrente sanguínea 
na forma de pequeninos glóbulos, evitando, deste modo, que elas venham a car aderidas 
nas paredes dos vasos e artérias, obstruindo-os ou causando danos na circulação 
sanguínea. 

Óleo ele Semente ele Uva 

O óleo da semente de uva é um bom aliado para manter sua pele suave e sem rugas. Tudo isto 
pelo seu alto conteúdo de antioxidantes e vitaminas, que fortalecem a pele e lhe dão mais 
elasticidade, diminuindo assim a formação de rugas. Óleo de semente de uva é rico em ácido 
linoléico, que ajuda a fortalecer as membranas celulares, ajudando realmente os problemas 
estruturais subjacentes causados pela perda de colágeno e elastina. Ideal para todos os 
tipos de pele e cabelos é essencial para sua rotina de beleza. 
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Avenida 17  nº 559 
entre ruas 4 e 5 - Bairro Saúde 
Rio Claro - São Paulo.

Tel: 19 3522 - 3522

WhatsApp

Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico ou farmacêutico.

55 19 9 9779 - 4877

tele@cantinhodaterra.com.br
www.facebook.com/cantinhodaterra

Contatos 
Eletrônicos:
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