
®A “Cordia salicifolia cham” ou COORDIA  (uma alternativa 
brasileira) é uma erva bastante conhecida no Brasil e, no mundo é 
utilizada no tratamento anti-obesidade de forma natural e saudável.

®Nos Estados Unidos da América, a COORDIA  esta sendo conhecida 
como a alternativa Brasileira, nome científico “Cordia salicifolia 
cham” (Família botânica Boraginaceae). A “Cordia salicifolia cham” 
é uma árvore que atinge de 8 a 12 metros de altura, com 30-40cm 

®de diâmetro no tronco. Planta nativa do Brasil, o COORDIA  pode 
ser encontrados nos estados de Minas Gerais, Bahia, Acre e Goiás.

Esta planta de acordo com estudos e trabalhos publicados, bem 
como sua centenária utilização tradicional, indica possuir ação 
diurética, ação redutora de depósitos de celulite por ser estimulante 
da circulação,  ação cárdio-tônica, possui ação energética e auxilia 
no processo de emagrecimento por ser uma planta supressora do 
apetite, ela contribui para uma maior queima de gorduras 
localizadas principalmente do abdômen, além de atuar também 
como estimulante do sistema imunológico. O extrato etanólico das 
folhas reduz a replicação do vírus Herpes Tipo I e apresenta 
citotoxicidade para alguns tipos de células cancerígenas .  Pode ser 
usada para evitar o depósito de gorduras na parede das artérias 
coronárianas diminuindo os riscos de problemas cardíacos 
relacionados com o sobrepeso.

Os principais constituintes ativos são a cafeína e o ácido alantóico. 
As altas concentrações de cafeína que é uma substância 
termogênica, estimulante do sistema nervoso central e também por 
ser levemente diurética, podem auxiliar na eliminação do excesso 
de líquido e também reduzir a concentração de gorduras. Além da 
cafeína esta planta apresenta quantidades significativas de 
potássio, que auxilia na compensação da perda de minerais 

®relacionada com a ação diurética do COORDIA  (
cham). A presença da alantoína e do ácido alantóico podem agir na 
redução da celulite e da gordura localizada. Outros efeitos 
importantes desta erva são: sua ação no tratamento contra o vírus 
herpes e também como potente cardiotônico. 

Cordia Salicioflia 

· Em dietas para a perda de peso;
· Redutor do excesso de gorduras localizadas;
· Tratamento da retenção de líquidos;
· Energizante;
· Cardiotônico;
· Anti-viral. 
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®Cápsulas de Pullulan  - Trata-se de uma nova tecnologia de polímeros farmacêuticos, com baixíssima 
permeabilidade ao oxigênio e por isso oferecem melhor desempenho na estabilidade e shelf-life de 

®formulações encapsuladas. Cápsulas de Pullulan  são únicas certificadas KOSHER e HALAL IFANCA 
com biodisponibilidade padronizada. Maiores detalhes visite o hot-site: www.magiscap.com
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