
Tomar chá de hibisco é seguro? 

 

Você sabia que tomar o chá de hibisco é seguro e traz diversos benefícios à 
saúde?   

Quer emagrecer e não quer arriscar sua saúde com remédios? 

Então, o chá de hibisco pode ser uma ótima opção para você! 

 

Por que o chá de hibisco ajuda na perda de peso? 

Este chá é composto de ferro, magnésio, potássio, fósforo, cobre, cálcio, 
Vitaminas A e C, tiamina, ácido fólico e fito nutrientes que tem por finalidade 
fortalecer o sistema imunológico e melhorar a aparência da pele. 

Além disso, também tem diversas substâncias antioxidantes possuindo o efeito 
cardioprotetor e vasodilatador que contribuem para evitar o acúmulo de gordura. 

Atualmente, o chá de hibisco é muito consumido pelas mulheres, tendo em vista, 
que estudos científicos comprovaram sua eficácia quanto a perda de peso, já 
que contém um inibidor que bloqueia a produção de amilase, isto é, uma enzima 
que transforma o amido em açúcar.  

O chá de hibisco é feito com o cálice de um botão seco da flor hibiscos sabdariffa 
e não tem relação com àquela flor encontrada nos jardins.   

Quer perder peso rápido? 

Peça já seu chá de hibisco!  

Benefícios do Chá de hibisco  

São inúmeros os benefícios causados pelo consumo do chá de hibisco, sendo 
alguns deles: 

• Dificulta o acúmulo de gordura 
• Reduz os níveis de colesterol LDL e triglicérides 
• Restringe as enzimas pancreáticas 
• Acelera o metabolismo, ajudando na perda de peso 
• Auxilia no controle da glicemia  
• Melhora a resistência à insulina 
• Reduz a pressão arterial 
• Possui efeito diurético 
• Pode prevenir o câncer 
• Regulariza o funcionamento intestinal 
• É antioxidante, já que atua na redução dos danos celulares 
• Previne do mal de Parkinson e de Alzheimer 
• Reduz as cólicas menstruais 
• Combate infecções causadas por fungos e bactérias 



• Aumenta a memória e a concentração 
• Reduz a vontade de comer doces 
• Acalma o sistema nervoso  
• Reduz o estresse 
• É antidepressivo 
• Previne a queda de cabelo 

 

Há contra indicações no chá de hibisco? 

Não, o chá de hibisco pode ser usado por qualquer tipo de mulher que deseja 
emagrecer e perder peso de maneira rápida! 

 

Veja depoimentos de quem já usou.. 

(pode- se criar depoimentos aqui) 

	

Aproveite os descontos exclusivos e peça seu kit clicando no botão abaixo!  


