
 

 

        
 

  MATE TORRADO COM LIMÃO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
     Introdução 

 O Mate torrado com nome científico Ilex paraguariensis, pertence à família Aquifoliaceae, é 

nativa da América do Sul, que em combinação com o limão proporciona satisfação, refrescância e 

benefícios à saúde do consumidor. 

 Uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros em épocas de temperaturas mais 

quentes, como o verão, o Mate tostado, em suas mais diferentes formas e  composições, é uma ótima 

opção, leve, saudável e extremamente nutritiva para a hidratação de nosso corpo. 

 O Mate torrado é uma planta medicinal que apresenta um fino caule de cor cinza, folhas ovais 

e frutos pequenos de coloração verde ou vermelho-arroxeado. Dentre os principais nutrientes 

constituintes do Mate tostado, destacam-se: Metilxantinas (Cafeína, Teofilina e Teobromina), 

Taninos, Minerais (Fósforo, Ferro, Zinco, Cromo, Silício, Cálcio, Potássio, Manganês, Magnésio), 
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Vitaminas (A, B.1, B.2, B.3, B.5, C, D e E), Proteínas, Glicídios (Frutose, Glucose, Sacarose) e Lipídios 

que são nutrientes essenciais ao ser humano. 

 A intensa atividade antioxidante, anti-inflamatória, antiobesidade, hipocolesterolêmica, é 

decorrente da presença de Polifenóis (Ácidos fenólicos e derivados) e Flavonóides, especialmente a 

Rutina. Seu efeito estimulante acelera o ritmo cardíaco, atuando basicamente sobre nervos e 

músculos, o que minimiza fadiga e gera a sensação de saciedade. Desencadeiam também efeitos 

diuréticos, antirreumáticos, estimulantes, laxantes, digestivo e, além disso, pela presença da 

saponina, um dos componentes da testosterona, ocorrendo à melhoria da libido. 

 

 
     Descrição 

 O Mate Torrado Sabor Limão apresenta vantagens em relação às cápsulas e aos comprimidos 

devido a sua facilidade de manipulação e administração (deglutição), contribuindo na adesão do 

paciente ao tratamento. 

 Podem ser incorporados os mais diversos ativos. 

 

 

     Propriedades 

 Mate Torrado Sabor Limão possui odor e sabor característicos, de coloração marrom. É obtido 

por um processo de extração, sem adição de solventes, utilizando apenas água, deixando o produto 

livre de resíduos.  

 Solubilidade: Solúvel em água. 

 
 

   Benefícios 
 

 • Atua como estimulante da atividade física e mental, reduzindo a fadiga. 

 • Acelera o metabolismo com a queima de gordura levando a perda de peso, quando acompanhado 

de dieta adequada e exercícios físicos. 

 • Combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce das células. 

 • Ajuda na redução do Colesterol ruim (LDL) e Triglicerídeos, prevenindo a Aterosclerose. 

 • Age na prevenção de doenças cardiovasculares. 



 

 

 • Atua na proteção das células hepáticas. 

 • Apresenta propriedades anti-inflamatórias. 

 • Auxilia na redução da obesidade com aumento da sensação de saciedade. 

 • Ajuda a prevenir a Osteoporose. 

 • Auxilia nas dietas de emagrecimento. 

 • Atua como regulador das funções cardíacas e respiratórias. 

 • Atua de forma benéfica sobre os músculos e nervos. 

 • Eleva as defesas naturais do organismo. 

 • Melhora a capacidade de concentração. 

 • Possui excelente ação diurética. 

 

 
   Vantagens 
 
 • Alternativa de veículo para manipulação de fórmulas; 

 • Ideal para veicular altas doses de ativos; 

• Sabor agradável de limão capaz de mascarar os sabores característicos dos diversos ativos; 

• Fácil manipulação. 

 • Baixa quantidade de base empregada; 

 • A base de chá poderá ser manipulada também com água quente desde que o ativo suporte o calor.  

 

 

     Indicações 

 • Base para chá.  
 

 

     Contraindicações 

 Em caso de consumo excessivo, poderá ocorrer palpitações, insónia, diarreia, tonturas, 

problemas gastrointestinais, náuseas, irritabilidade, aumento da frequência cardíaca e micção 

frequente. Neste caso recomenda-se suspender o consumo do produto. 



 

 

 Não deve ser consumido por consumidores que apresentarem quadro alérgico a qualquer 

componente do produto, gestantes e lactantes. 

 Deve-se evitar seu consumo noturno, pelo fato do produto possuir elevado teor de Cafeína. 

  Consulte sempre um profissional da saúde antes de realizar o consumo.   

 

     Concentração Recomendada 

 Diluir 6g em 1L de água. 

 Por ser em pó solúvel, a forma mais comum de uso é em mistura com água, leite, iogurtes e 

etc, podendo ser também utilizada em receitas de doces ou salgados. 

 

 

     Características 

 

 

 

 Sem corantes artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Tabela Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reações Adversas 

 Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do 

produto. 

 Certos elementos do Mate tostado podem inibir a Monoamina oxidase, que estão presentes 

em medicamentos para a depressão e a doença de Parkinson.  

 Devido ao seu teor de Cafeína, o Mate tostado pode interagir com medicamentos como 

relaxante muscular e antidepressivo. 

 Os indivíduos que fazem uso desse tipo de medicação devem usar este produto com cautela. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Sugestões de Fórmulas 

  

 Chá da Juventude  

  

 

 

 

 

 

  

 Chá termogênico com Alluvia 
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Ativo Quantidade 

Antopure 50mg 

Mate Torrado Limão 3g 

Água 250mL 

Ativo Quantidade 

Alluvia 100mg 

Mate Torrado Limão 3g 

Água 250mL 


