
ÓLEO DE CÁRTAMO

Seus nutrientes  obrigam o organismo a 
fazer a Lipólise, que é a queima do 
estoque de gordura que existe  gerando 
energia para o funcionamento do corpo.
Reduz o apetite, o óleo de cártamo 
contém ácido Linoléico, uma substância 
que retarda a liberação de gordura para 
as células. Outra vantagem são as 
propriedades anti- inamatórias do 
produto, que ajudam a diminuir a celulite e 
a retenção de líquido.

CAFEÍNA

Pessoas que utilizam a cafeína se sentem mais fortes e competitivas,  a utilização de alguns 
suplementos nutricionais e substâncias com potencial ergogênico  se mostra eciente para 
retardar o aparecimento da fadiga e aumentar o poder contrátil do músculo esquelético e/ou 
cardíaco, o que aprimora a capacidade de realizar trabalho físico, ou seja, a performance 
atlética.
A cafeína gera um aumento na mobilização dos ácidos graxos livres dos tecidos e nos 
estoques intramusculares, aumentando a oxidação da gordura muscular e reduzindo a 
oxidação de CHO. A cafeína pode ser utilizada como um potente recurso ergogênico 
nutricional durante o exercício físico,  melhorando o desempenho tanto de atletas amadores 
como prossionais e praticantes em geral.

VITAMINA E

A vitamina E (tocoferol) é um nutriente lipossolúvel .Sua  principal função é de proteger as 
cadeias de Ácidos Graxos poliinsaturados da cadeia longa das membranas celulares e as 
lipoproteínas contra a oxidação, é uma vitamina de extrema importância nos estágios 
iniciais da vida, no desenvolvimento e na manutenção da homeostase. Estudos indicam que a 
deciência de vitamina E esta diretamente relacionada com a arteriosclerose e diabetes
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Cápsulas Termogênicas



Indicações

- Acelera o metabolismo;

- Auxilia na perda de peso;

- Reduz fadiga e aumenta o índice de atenção;

- Estimula o sistema nervoso central;

- Melhora o desempenho físico.

Apresentação

Cápsula 18 Oblonga - 1g

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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