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 Rico em vitaminas E, o óleo de coco tem se mostrado um 
excelente auxiliador em dietas de emagrecimento. Além de 
agente antioxidante, a vantagem do óleo de coco é que ele se 
conserva por longos períodos, sem necessidade de 

 Seus benefícios são:

1 -  AÇÃO ANTIOXIDANTE: Colabora na diminuição da 
produção de ‘’Radicais Livres’’.

2- CONTROLA O COLESTEROL: Ajuda na redução do mau 
Colesterol.

3 - COLABORA NO PROCESSO DE EMAGRECIMENTO: De fácil 
absorção, a gordura do coco é a melhor fonte de triglicerideos 
de cadeia média, não necessita de enzimas para sua digestão 
e metabolismo. No fígado, estes triglicerídeos rapidamente se 
transformam em energia, desta maneira não se depositam no 
organismo. Por isso ela é considerada ‘’termogênica’’, ou seja, 
capaz de garar calor e queimar calorias. Esta propriedade, 
aliada a capacidade que a gordura de coco tem de estimular 
a glândula tireóide, aumenta o metabolismo basal e 
consequentemente: EMAGRECE!
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4 - MELHORA O SISTEMA IMUNOLÓGICO: A gordura de coco 
apresenta a maior concentração de Ácido Láurico, dentre 
todas as gorduras vegetais.

5- REGULA A FUNÇÃO INTESTINAL: Tanto nos casos de prisão de 
ventre ou mesmo nas diarréias.

6- TIREÓIDE: Melhora o funcionamento da Tireóide, tendo ainda ação 
Anti-envelhecimento.

7- AÇÃO COSMÉTICA: Pele bonita e mais saudável.

8- AÇÃO DERMATOLÓGICA: Além do poder bactericida na pele, pode 
ser utilizada como cicatrizante de feridas, picadas de insetos, alívio em 
queimaduras e, sobretudo nos eczemas e dermatites de contato, bem 
como no tratamento do herpes e candidíase.

9- DIABÉTICOS: Controla a compulsão por CARBOIDRATOS.

10- FADIGA CRÔNICA E FIBROMIALGIA : Até recentemente estas duas 
entidades não eram reconhecidas pela medicina tradicional
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