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à saúde (BRAIBANTE, et al. 2014).

Muitas lendas são conhecidas a respeito da origem dos chás, sendo a mais antiga delas com origem na China, por volta de 

porém usada somente como bebida aromática (ARENA, 2008).

Desde a descoberta do chá até os dias atuais, muitos estudiosos buscam comprovar as propriedades farmacológicas de seus 

compostos, e apesar dos diversos benefícios e propriedades curativas já encontradas, mais estudos estão sendo feitos, devido a 

imensa diversidade de plantas ainda não catalogadas (ARENA, 2008).

diurética, termogênica, além de colaborar para hidratação do corpo e promover sensações de relaxamento (BRAIBANTE, et al. 2014). 

1. A origem do chá

2. Polifenóis e Flavonoides

Estudos epidemiológicos apontam uma associação lógica entre o menor consumo de frutas e hortaliças e a maior incidência de 

de compostos bioativos presentes naturalmente nesses alimentos. Além de fornecerem importantes compostos, como ácido 

FIALHO, 2009).

Os polifenóis ou compostos fenólicos são um grupo de moléculas encontradas em frutas, verduras, hortaliças, cereais, chás, 

FALLER, FIALHO, 2009).

oxigênio), estabelecendo assim, uma proteção contra os danos causados ao DNA das células. Além de potenciais antioxidantes, 
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classes de compostos: espécies reativas de oxigênio (EROs), espécies reativas de enxofre (EREs) e as espécies reativas de nitrogênio (ERNs). 

Nas plantas aromáticas, o efeito antioxidante é atribuído a presença de grupamentos hidroxilas em seus compostos fenólicos, umas 

linolêico e LDL, peroxidação de fosfolipídeos da membrana, peroxidação lipídica microssomal e mitocondrial, peroxidação de eritrócitos e 

fotoxidação e peroxidação de cloroplastos (MORAIS, et al. 2009). 

3. Ação antioxidante 

4. Ação termogênica
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o metabolismo, promovendo maior gasto energético, por meio de estímulos para o aumento da atividade do sistema nervoso simpático. 

verde e da prática ou não de exercício físico resistido sobre a TMR e composição corporal. Os participantes dos grupos foram orientados a 

chá verde sugere ser um aliado alimentar efetivo para perda de peso e diminuição de gordura corporal.

5. Efeito diurétio: Hidratação e desintoxicação do corpo 

Como se trata de uma bebida preparada da infusão de plantas, o chá é uma ótima opção de recurso para a hidratação do corpo, ainda 

exemplo, o chá verde, salsa, hibisco, canela e outros.

Os chás com efeito diurético, aumentam a produção de urina, provocando a eliminação de água, toxinas e sódio do corpo, e auxiliam 

no combate a retenção hídrica. Eles podem ser ingeridos com o objetivo de tratar desconfortos abdominais e inchaço, ocasionados pela 

tóxicas descartadas pelo organismo, como por exemplo, o excesso de sódio ou potássio no sangue e outros eletrólitos presentes em 

longevidade, ou seja, a vida longeva e saudável..

Assim foram criados e incorporados à linha Humalin – Produtos Nutricionais para a Longevidade, os Longevitea Divino, Joy e Sense, 

com indicação de uso diário e complementar.
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6.   Humalin LongeviTea Divino
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7. Humalin LongeTea Joy



9



10

8. Humalin LongeTea Sense
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O chá, bebida de origem chinesa, é a mais consumida no mundo devido aos seus diversos aromas, sabores e propriedades 

entre outras. 

formação de EROS, estabelecendo assim, uma proteção contra os danos causados ao DNA das células e evitando o processo de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

A linha Humalin LongeviTea ® reúne 3 opções de chás,  com 19 diferentes tipos de ingredientes com propriedades funcionais, 

Os sachês de LongeviTea Divino, Joy e Sense, são vendidos juntos (caixa premium com 90 sachês) ou separados ( cx com 30 

9. 

10. Sugestões de consumo

200 ml de LongeviTea Divino pronto

2 folhas de couve

1/2 maçã

1/2 pepino

1/2 kiwi

1 pedaço de gengibre sem casca

MODO DE PREPARO

Adicione todos os ingredientes picados no 

cremoso.

Suco verde com LongeviTea Divino
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2 xícaras de  Sensé pronto

2 colheres de sopa de xilitol

4 rodelas de gengibre sem casca

3 rodelas de limão

Raspas de casca de laranja

1 canela em lascas ou em pau

4 cravos da índia

1 xícara de chá de Suco de maçã integral

MODO DE PREPARO

Em uma panela adicione o , xilitol, 

Desligue o fogo e adicione o suco de maçã.

Quentão sem álcool com  Sense

Picolé com LongeTea Joy

MODO DE PREPARO

Faça os 3 sachês de nos 500ml de água 

de sorvete com os palitos.

Mousse de morango com Joy

1 sachê de

2 potes de iogurte integral natural (cerca de 

170g cada)

1 xíc. de morangos

2 c.s. de mel

1 envelope de gelatina incolor

MODO DE PREPARO

Em seguida, misture a gelatina ao chá já pronto. E agora, 

gelatina. Divida o creme em duas porções. Leve a geladeira 

por no mínimo 2 horas.

 LongeTea 

 LongeTea 

 LongeTea 

 LongeTea 

 LongeTea 

Joy LongeTea 

 SenseLongeTea 
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