
 
 

KOMBUCHA PÓ SOLÚVEL – CHÁ VERDE 

 
Sugestão de uso: Recomenda-se dissolver 5g em 100 ml de água, de preferência com gás e 

gelada. Deve-se consumir entre as principais refeições, afim de evitar o comprometimento da 

absorção dos nutrientes advindos da dieta. 

 

O Kombucha Pó Solúvel – Chá Verde é uma bebida simbiótica em pó, ou seja, Probiótica por ser 

produzida a partir da fermentação de Chá verde (Camellia sinensis), açúcar e a cultura de 

leveduras e bactérias, cujo resultado final é uma bebida naturalmente frisante, saborosa e muito 

refrescante, e também Prebiótica, rica em fibras, promovendo diversos benefícios, entre eles, a 

saúde intestinal, o fortalecimento do sistema imunológico, controle da glicemia e dislipidemias. 

 

O Kombucha é uma bebida tradicional obtida pela fermentação do Chá Verde (Camellia 

sinensis), adoçado com 5-8% de açúcar, por um processo microbiano simbiótico, composto de 

bactérias de ácido acético (AAB) e leveduras osmofílicas. A peculiaridade é que os 

microrganismos estão embutidos em uma matriz flutuante de celulose produzida pela AAB. 

 

O Kombucha é conhecido por suas propriedades nutracêuticas e tem sido consumido na Ásia por 

milhares de anos, somente nos últimos dez anos o interesse do mercado mudou para o mundo 

todo. A bebida tem um sabor refrescante, além de conter compostos químicos que conferem a 

essa bebida fermentada seu valor nutricional e antioxidante, é rico em ácidos orgânicos (ácido 

acéticos, glucurônico, glucônico), vitaminas e polifenóis do chá, o baixo pH evita a contaminação 

bacteriana. 

 

O surgimento de patologias entéricas resistentes a múltiplos medicamentos levou a comunidade 

científica a pesquisar os potenciais terapêuticos dos alimentos e bebidas.  

 

Sendo assim, o Kombucha pode ser usado como um potente agente antimicrobiano contra 

infecções bacterianas entéricas devido ao seu principal conteúdo polifenólico. 

 

Microrganismos incluem bactérias, fungos, leveduras e algas. Devido ao seu potencial de ação 

extremamente seletiva, também são indispensáveis para o desenvolvimento e a produção de 

fármacos e para a produção de ingredientes alimentares. 

 

A palavra probiótico é originada do latim, que significa pro - a favor, e do grego bios – vida, foi 

usada para descrever substâncias necessárias para uma vida saudável. Dentre uma série de 

definições, a mais usada e aceita é a proposta por um painel conjunto da FAO/OMS (2011): 

“microorganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem 

benefícios à saúde do hospedeiro”. 

 

Para uma viabilidade e uma propriedade indispensável dos probióticos, o produto final deve 

manter uma quantidade adequada de probióticos vivos até o fim de sua validade. 

 

Já os prebióticos são classificados em solúveis, insolúveis ou mistos, podendo ser ou não 

fermentáveis. As fibras mais utilizadas como prebióticos de acordo com a nova definição de fibras 

que defende a inclusão de carboidratos não-digeríveis, são a inulina e o frutooligossacarídeos 

(FOS) ou simplesmente oligofrutose. Ambos são denominados frutanos, fibras insolúveis e 

fermentáveis, não degradada pela α-amilase e por outras enzimas hidroliticas, como sacarase, a 

maltase e a isomaltase, na parte superior do trato gastrointestinal. 



Scoby (AAB) 

 

• A Fermentação da bebida dura de 3 a 60 dias, em temperatura ambiente (controlada) 

• Enzimas catalisam / produzem ácido acético 

• Produção de etanol e ácido acético inibem o crescimento de bactérias patogênicas 

• Massa de bactérias e leveduras aderem ao biofilme 

• Formação de membrana gelatinosa espessa, também chamada de biofilme 

Componentes Químicos dos Chás 

 

• Cafeína. 

• Epigalocatequina (EGC) / Polifenóis 

• Aminoácidos / Proteínas 

• Carboidratos 

• Flavonóides 

• Oligoelementos 

Componentes Químicos do Kombucha 

 

• Ácidos orgânicos (Acético / Glucônico / Glucurônico) 

• Açúcares (Sacarose / Glicose / Frutose) 

• Aminoácidos / Proteínas / Lipídios 

• Bactérias e Leveduras 

• Vitaminas e Minerais 

Chá Verde 

 

O Chá Verde é feito a partir das folhas da Camellia sinensis — planta nativa do Oriente. O que 

difere os diferentes tipos de Chás são os processos de preparações de cada um, que proporciona 

aroma, textura, sabor e propriedades medicinais distintas. 

 

A forma de obtenção do Chá Verde mantém seus nutrientes e um médio teor de cafeína.  

 

A ação antioxidante da planta é a principal responsável por proporcionar muitos benefícios para 

o organismo. 

 

Originário da China, o chá foi levado ao Japão pelos monges que viajavam entre os dois países. 

 

Muito popular na região, começou a ser consumido com maior frequência no ocidente há pouco 

tempo. O chá tem muitas sutilezas de aromas, com nuances mais frutadas, florais ou herbáceas, e 

sabor levemente amargo. 

 

O Chá Verde é um alimento feito a partir da infusão das folhas e brotos do arbusto Camellia 

sinensis. Ele recebe esse nome porque evita-se a oxidação da estrutura da planta — o que não 

acontece com outros chás. 

 

Tecnologia 

 

• Kombucha em pó e solúvel 

• Linha funcional que facilita o uso e consumo desses diversos nutrientes com praticidade 

• Tecnologia própria e inovadora 

• Atomização de alta pressão e baixa temperatura 

• Controle de temperatura e evaporação 

 

 

 

 



Principais funções 

 

• Equilíbrio da flora intestinal 

• Ação antioxidante 

• Eliminação de patógenos 

• Auxilia no emagrecimento 

Benefícios 

 

• Desintoxicante 

• Ação anti-obesidade 

• Equilíbrio da flora intestinal 

• Ativação da termogênese 

• Redução do nível de Colesterol 

• Eliminação de patógenos (Bactérias causadoras de doenças) 

• Síntese muscular e atenuação da atrofia da massa muscular 

• Ação antinflamatória 

• Efeitos antioxidantes 

• Auxilia no emagrecimento 

• Efeitos anti-carcinogênicos 

• Colonização do intestino com bactérias benéficas (probióticas) 

• Melhora do sistema imunológico 

• Controle glicemia 

• Controle dislipidemias 

• Auxilia na saciedade 

 

Informações Nutricionais por porção de 100g 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 380 Kcal ou 1590 kj 19 

Carboidratos 95,0 g 32 

Proteínas 0,0g 0 

Gorduras totais 0,0 g 0 

Gorduras saturadas 0,0 g 0 

Gorduras trans 0,0 g ** 

Fibras alimentares 0,0 g ** 

Sódio 58,0 mg 3 
 

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj 

(**) Valores diários não reconhecidos 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas.  

 

Contraindicações 

 

Gestantes, idosos e crianças que possuem necessidades nutricionais diferenciadas, devem regular 

seu consumo. Devem efetuar o consumo através do acompanhamento de um profissional da 

saúde. 

 

Não apresenta contraindicações. Quando ingerido na porção recomendada não há efeitos 

colaterais. 

 

Todo o excesso pode possibilitar uma hipercolonização de bactérias levando desde um sintoma 

de desconforto à possíveis complicações. 

 

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

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

 



O Kombucha Pó Solúvel – Chá Verde possui efeito imediato. Após a ingestão estudos indicam que 

já se inicia a colonização das bactérias no sistema gastrointestinal, bem como os seus benefícios. 

 

Todos os benefícios de saúde associados ao consumo de probióticos naturais variam para cada 

indivíduo. O consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida 

saudáveis. 

 

Características 

 

• Sem Glúten 

• Bebida de origem Probiótica 

• Prebiótica 

• Sem corantes artificiais 

• Sem conservantes 

• Prático 

• Sem Lactose 

• Não transgênico 

• Vegano 
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