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EXTRATO DE CAFÉ VERDE RICO EM BIOATIVOS E FIBRAS

Slim Green Coffee® é uma biomassa integral do grão do café verde da espécie Coffea 
robusta. Esse extrato é obtido por meio de tecnologia única de micronização, sem 
nenhum tipo de processamento e livre de solventes ou de outros contaminantes. 
É um ativo eficiente na perda e manutenção de peso, já que apresenta as característi-
cas específicas dos grãos verdes e processo diferenciado já na sua colheita.

Os grãos do café verde de maturação tardia são obtidos na última colheita, sendo 
excelente fonte de compostos fenólicos, principalmente ácido clorogênico, um dos 
seus principais ativos. O grão de café também possui uma composição rica em mine-
rais, aminoácidos, lipídeos insaponíveis, vitaminas e cafeína.

Slim Green Coffee® diminui o efeito o colateral da cafeína por estar associado a fibras e ao ácido clorogênico, 
tendo uma metabolização secundária, o que melhora a sua absorção.

A cafeína (trimetilxantina) é um estimulante do sistema 
nervoso central. Os seus efeitos sobre o organismo 
consistem em aumentar o estado de alerta e reduzir a 
sensação de fadiga, podendo aumentar a capacidade 
para realizar determinadas tarefas.

A cafeína é uma das substâncias estimulantes mais 
consumidas no mundo e é bem absorvida por via oral. 
A concentração máxima é atingida em 30 a 45 minutos 
após a ingestão. Assim, 90% é metabolizada e sua 
vida média é de aproximadamente 3 horas.

A ingestão de cafeína permite um melhor desempe-
nho em exercícios prolongados e em exercícios de alta 
intensidade e de curta duração.1

Os compostos fenólicos são largamente distribuídos 
na natureza e encontrados principalmente em alimen-
tos de origem vegetal, sendo os ácidos clorogênicos 
os mais abundantes. Ácidos clorogênicos são uma 
família de ésteres formados por certos ácidos hidroxi-
nâmicos e ácido quínico.

A torra do café causa progressiva destruição e transfor-
mação do ácido clorogênico que apresenta cerca de 8 
a 10% de perda comparada a 1% de perda no extrato 
seco. Dessa forma, o extrato seco dos grãos verdes 
apresenta maior quantidade de ácido clorogênico.

CAFEÍNA (2 a 3%)ÁCIDO CLOROGÊNICO (8 a 10%)



EXIJA O SELO DE AUTENTICIDADE:

O café é uma bebida conhecida desde a antiguidade e tem sua origem no Oriente. As sementes são a 
parte mais utilizada, apesar da planta inteira ser aproveitável. Embora o café seja consumido devido ao 
sabor aprazível e propriedades estimulantes, investigações atuais reportam os benefícios que seus 
componentes podem proporcionar incluindo a redução da probabilidade do desenvolvimento de problemas 
cardiovasculares, diabetes, entre outros.

DIABETES TIPO 2

• Ação sinérgica: melhora o metabolis-
mo da glicose e redução da resistência 
à insulina

• Inibição da enzima glicose-6-fosfata-
se bloqueando a última etapa da 
gliconeogênese

DOENÇAS CARDIOVASCULARES
E DISLIPIDEMIAS

• Diminui a pressão arterial em pacien-
tes que sofrem de hipertensão leve2

• Diminui os níveis séricos de coleste-
rol total, LDL e malondialdeído (MDA)

• Diminui oxidação do LDL promoven-
do proteção contra aterosclerose3

Aplicações clínicas

Posologia Sugerida: 
300mg a 2,4g
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CAPACIDADE ANTIOXIDANTE

• Maior capacidade antioxidante que 
a do chá verde3

OBESIDADE E SOBREPESO

• Promove a perda de peso

• Ativa mecanismos termogênicos

• Modula a secreção hormonal

HEPATOPROTETOR

• Auxilia de forma efetiva contra o 
acúmulo de gordura pela inibição de 
sua absorção e ativação do metabo-
lismo no fígado4
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