
Auxilia na perda de peso, Reduz a retenção de líquidos diminuindo a celulite, 
Reduz a retenção de líquidos diminuindo a celulite, Auxilia na redução do 
LDLReduz a vontade de ingerir carboidratos, Reduz os picos de insulina no 
organismo 

Óleo de cartamo: ajuda o organismo a 
fazer a lipólise, queimando o estoque de 
gordura já existente para gerar energia 
para corpo. Além de diminuir o apetite, o 
óleo de cártamo retarda a liberação de 
gordura que seriam depositadas nas 
células.Outra vantagem é a propriedade 
anti inamatória que ajuda a diminuir a 
celulite e retenção de líquidos.

Óleo de coco: estudos revelam que o 
óleo é capaz de queimar calorias, 
contribuindo para a perda de peso. Reduz LDL (colesterol ruim) e aumenta HDL (colesterol 
bom).

Óleo de chia: fonte de omega 3 regula os níveis de leptina, hormônio que age no sistema 
nervoso central, inibindo o consumo alimentos e estimulando  o gasto energético através do 
consumo das reservas de gordura.

Picolinato de cromo: é um mineral que inibe a vontade de comer doces, sendo um grande 
aliado nas dietas de emagrecimento, ele diminui a vontade de ingerir carboidratos, ajudando 
a manter os níveis normais de glicose no sangue, aumentando a ação da insulina, cuja função 
é transportar a glicose presente na corrente sanguínea para as células, transformando-a 
em energia assim evita o aumento da reserva energética, que são as gorduras estocadas no 
organismo.
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ÓLEO DE CÁRTAMO, OLEO DE CÔCO, ÓLEO DE 
CHIA COM VITAMINA E  + PICOLINATO DE CROMO

Pharmácia Cantinho da Terra 
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Cápsula Softgel 18 Oblonga - 1g
Pote com 60 cápsulas
tomar 1 cápsulas antes do almoço e 1 antes do jantar.

Bibliograa:

Fornecida pelo fabricante

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
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