
 A semente de chia é um po-
deroso alimento funcional cuja maior pro-
priedade é promover a sensação de sa-
ciedade, auxiliando, portanto, na redução 
da quantidade alimentar, contribuindo na  
diminuição das calorias ingeridas. 
Oriunda do México e Guatemala, a Chia 
era considerada um “super alimento” para 
os povos incas, maias e astecas, pois em 
tempos de batalha, os guerreiros alimen-
tavam-se apenas destas sementes du-
rante vários dias de lutas. A chia é a maior 
fonte natural de ácido lindênico: 60% do 
seu óleo é õmega 3 e 40% ômega 6, além 
de proporcionar energia de forma rápida 
e duradoura, são uma fonte de proteína 
completa, fornecendo todos os aminoáci-
dos essenciais de que precisamos.

A gracilária (também conhecida 
como agar-agar) é uma espécie de alga 
marinha comestível, rica nutrientes como 
ácido fólico, ferro e cálcio e fibras solúveis, 
que expandem-se consideravelmente, 
absorvendo uma quantidade de água de 
cerca de vinte vezes o seu próprio peso, 
formando um gel no estômago que tam-
bém auxilia o aumento do volume alimen-

O que chamamos de “fibra da 
dieta” é a parte não digerível do alimento 
vegetal, a qual resiste à digestão e absor-
ção intestinal, porém, com fermentação 
completa ou parcial no intestino grosso.

Divididas de acordo com sua 
solubilidade em água, as fibras podem 
ser solúveis e insolúveis. As solúveis com-
preendem as gomas, pectinas e mucila-
gens, enquanto as insolúveis são: celulose, 

As fibras solúveis absorvem água 
dando forma à hidrocolóides ou géis, os 
quais aumentam o conteúdo alimentar 
no estômago e atrasam o esvaziamento 
gástrico, dando a sensação de saciedade 

prolongada. Já as fibras insolúveis, que 
não tem esta mesma capacidade de ab-
sorção de água e formação de géis, per-
manecem praticamente intactas dentro do 
trato gastrointestinal, atuando principal-
mente, no intestino delgado, onde ocorre a 
digestão e absorção dos nutrientes. Estas 
fibras têm a capacidade de provocar o au-
mento do bolo fecal, retardando o proces-
so de trânsito intestinal, reduzindo assim, o 
tempo da absorção da glicose e ajudando 
a expulsar resíduos que se alojam na pare-
de intestinal2. 

Denominação: Chia (Salvia hispanica) e 
Alga Gracilária (Gracilária confervoides L.)

Propriedades: PowderChia Intense é 
elaborado utilizando-se a parte externa da 
semente,  o que compreende a casca e as 
mucilagens, nas quais  estão presentes, 
respectivamente, as fibras insolúveis e fi-
bras solúveis.  Isenta da parte interna, 
equivalente à porção energética (lipídica e 
amilolítica), a Chia é um alimento de baixís-
simas calorias. Associada à semente de 
chia, está presente no PowderChia Intense 
a alga gracilária (agar-agar) em pó. 
Esta alga comestível é uma poderosa fonte 
de fibras naturais, que causam saciedade 
com consequente redução da alimentação.

Composto natural que aumenta a sensação 
de saciedade e ajuda no trânsito do sistema 

digestivo.

MUCILAGENS E FIBRAS DA SEMENTE DE CHIA + 
ALGA (GRACILÁRIA)

Benefícios do Powderchia intense

Baixa caloria

Rico em fibras alimentares

Ajuda no trânsito intestinal

Fonte de ômega 3 e 6

Aumenta a sensação de saciedade

Fonte de Ácidos Graxos Essenciais

NUTRACÊUTICOS
BELEZA DE DENTRO PARA FORA.

Composto natural que aumenta a sensação de saciedade e ajuda no trânsito do sistema digestivo
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 10g (1 colher de sopa)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético
15,12 Kcal = 

63,50 kJ
1

Carboidratos 2,08g 1

Proteínas 0,16g 0

Gorduras totais  0,75g 1

Gorduras saturadas 0,19g 1

Gorduras trans - -

Fibra alimentar 0,16g 1

Sódio 2,08mg 0

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal 
ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

 Fonte de ácidos graxos essenci-
ais e antioxidantes naturais, o óleo de chia 
tem grande estabilidade. A oxidação dos 
lipídeos é a maior preocupação para os 
consumidores, pois   favorece o envelheci-
mento precoce e as enfermidades degen-
erativas como o câncer, doenças cárdio-
vasculares, cataratas, declínio do sistema 
imunológico e disfunção cerebral.
 O óleo de chia também é rico em 
ferro, cálcio, magnésio e potássio. Seus 
benefícios para a saúde são muitos: auxi-
lia no emagrecimento, reduz os riscos de 
doenças do coração e diabetes, aumenta 
a saúde óssea e ajuda na digestão, o que 
torna este óleo,  matéria-prima para formu-
lações de alimentos funcionais, nutracêuti-
cos e suplementos dietéticos.
 O PowderOil Chia traz todos os 
benefícios do óleo de chia, com a vanta-
gem de sua apresentação em pó que fa-
cilita o encapsulamento e melhor aprovei-
tamento de seus componentes.
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 O PowderOil Chia foi formulado 
a partir da porção lipídica da chia, com-
preendendo o óleo de semente. Uma das 
maiores fontes vegetais de ômega 3, o 
óleo de chia é um antioxidante capaz de 
reduzir os riscos de problemas cardíacos, 
diminui as taxas de colesterol plasmático e 
das suas frações do maus colesterol (LDL) 
e pelo aumento das taxas de HDL. O óleo 
também ajuda na regularização intestinal 
e desintoxicação do organismo sendo um 
forte aliado nas dietas de emagrecimento.
 Tem a Combinação ideal dos áci-
dos graxos essenciais mais importantes 
(OMEGA 6 e OMEGA 3) que ajudam a 
manter sob condições normais as mem-
branas celulares, as funções cerebrais e a 
transmissão de impulsos nervosos.
Os ácidos graxos mono e poli-insatura-
dos encontrados em sementes e óleos 
vegetais são reconhecidamente efi-
cazes na diminuição das taxas de co-
lesterol plasmático e das suas frações 
LDL, e pelo aumento das taxas de HDL. 

Em humanos, os ácidos linoléico (ômega 6) 
e alfa-linolênico (ômega 3) são necessári-
os para manter sob condições normais, 
as membranas celulares, as funções cer-
ebrais e a transmissão de impulsos ner-
vosos. São denominados essenciais por 
não serem sintetizados pelo organismo. 

Benefícios do Powderoil chia

Fonte de ácidos graxos

100% natural

Rico em ferro, cálcio, 
magnésio e potássio.

Fonte de ômega 3 e 6.

Rica em antioxidantes naturais

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 4g

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético
23,52 Kcal = 

98,74 kJ
1

Carboidratos 2,28g 1

Proteínas 0g 0

Gorduras totais  1,6g 3

Gorduras saturadas 0,16g 1

Gorduras insaturadas 1,46g -

Monoinsaturadas 0,1 -

Poliinsaturadas 1,36 -

Gorduras trans - -

Fibra alimentar 0g 0

Sódio 2,4mg 0

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal 
ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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Aplicações:  Medicamentos, cosméticos  
e Formulações.

 
Aspecto físico: Pó fino de coloração cinza 
claro, com sabor e odor característicos da 
semente de chia.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Dosagem: 1 a 3g diariamente.  

Cuidados na conservação: Por se tratar 
de produto higroscópico e fotossensível, 
não expor à luz solar, calor e umidade.
 
Tecnologia de produção: Mucilagens ex-
traídas da chia. 

Contra indicações: A ingestão elevada de 
chia pode diminuir a pressão arterial em 

idosos. Não utilizar em pacientes com uso 

de anticoagulantes, grávidas e lactantes.

Aplicações: Medicamentos, cosméticos 
e formulações.

Aspecto físico: Pó fino de coloração cinza
claro, com sabor e odor característicos da
semente de chia.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Dosagem: 1 a 3 g diariamente.

Cuidados na conservação: Por se tratar
de produto higroscópico e fotossensível,
não expor à luz solar, calor e umidade.

Tecnologia de produção: Mucilagens ex-
traídas da chia.

Contra indicações: A ingestão elevada de
chia pode diminuir a pressão arterial em 
idosos. Não utilizar em pacientes com uso
de anticoagulantes, grávidas e lactantes.

Este produto pode ser adicionado à 
sucos, shakes, vitaminados,iogurtes e 
cereais. Também pode enriquecer for-
mulações de pães, bolos, tortas e sopas.
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