EXTRATO SECO DE CORDIA ROXA
Família: Boraginaceae
Parte utilizada: Folhas
Nome científico: Cordia ecalyculata Vell.
Sinônimo: Pholiamagra
Trata-se de um arbusto ou árvore pequena, conhecida como bugrinho, café-de-bugre, chá-de-bugre, claraíba, laranjaaperu, laranja-do-mato, limão-do-mato, louro-mole, louro-salgueiro e porrete. Apresenta-se na forma de um pó fino
higroscópico roxo com odor e sabor característico.
PRINCÍPIOS ATIVOS
Contém cafeína, alantoína, ácido alantóico, cloreto de potássio, taninos e óleos essenciais. Além da cafeína, esta planta
apresenta quantidades significativas de potássio.
PROPRIEDADES E INDICAÇÕES
O Extrato Seco de Cordia Roxo tem uso popular tradicional e antigo, principalmente na forma de chá como diurético,
estimulante da circulação, cardiotônico, na diminuição do inchaço, diminuidor do apetite (no tratamento de obesidade),
além de auxiliar na diminuição dos níveis de colesterol total e triglicerídeos, prevenindo a deposição de gorduras nas
artérias. A presença de potássio auxilia na compensação da perda de minerais, relacionada com a ação diurética. A
presença da alantoína e do ácido alantóico pode agir na redução da celulite e da gordura localizada. Seu efeito
emagrecedor está associado a uma atividade inibidora no sistema nervoso central, agindo como supressora do apetite,
contribuindo para uma maior queima de gordura localizada principalmente na região do abdômen. O extrato tem a razão
de extração 20:1.
REAÇÕES ADVERSAS
O uso é contra-indicado durante a gravidez, amamentação e para hipertensos e diabéticos.
DOSAGEM / POSOLOGIA
Recomenda-se tomar 125mg a 300mg, duas vezes ao dia, 30 minutos antes do almoço e
jantar.
ARMAZENAMENTO
Conservar bem fechado ao abrigo da luz em temperaturas entre 15-30°C.
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