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COFFEA ACTIVE
O Coffea Active, extrato aquoso de café padronizado em 2,5% de cafeína, traz
para os tratamentos de beleza as propriedades diuréticas, antirreumáticas, eliminadora
de ácido úrico e digestiva da bebida. Também apresenta ação cardiotônica, antiastênica
e expectorante. A cafeína traz ainda propriedades emagrecedoras (lipolítica), como
todos os derivados das
xantinas. A atividade emagrecedora é devida a ação das xantinas na lipólise dos
triglicerídeos estocados nos adipócitos por inibição da enzima fosfodiestearase.
Uma avaliação dos efeitos da cafeína na microcirculação e no edema nas coxas e
nádegas utilizando imagem espectral por polarização ortogonal e parâmetros clínicos
teve como resultado, após um mês de tratamento, redução estatisticamente
significativa da circunferência das coxas em mais de 80% dos casos e redução da
circunferência do quadril em 67,7%.
A cafeína pode ser usada como adjuvante em alguns medicamentos para
tratamento de alergias e inibidores de apetite. Em cosméticos, o café possui
propriedades tonificantes e suavizantes (anti-inflamatório).
Rico em ácidos fenólicos, o grão apresenta atividade antisséptica, antioxidante e captora
de radicais livres. O óleo de café tem ação protetora contra os raios UV e possui
propriedades lipolíticas devido ao conteúdo duplo de bases xantínicas (cafeína e
teobromina).
Associação positiva – O Extrato Aquoso de Café pode ser usado em aplicações como
cremes e loções para massagem, creme anticelulite, produtos para drenagem linfática,
géis redutores e hidratantes corporais, entre outros. É indicado para associações com
vários produtos.
Também
por
sua
ação
antioxidante,
é
indicado
para
cremes
hidratantes/antienvelhecimento de uso diário tanto para rosto quanto para o corpo.
Concetração de uso
5 a 10 %
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