
INFOGRÁFICO

Que o coco traz muitos benefícios 
para saúde todo mundo já sabe! 

Além disso, sua composição oleosa tem 
garantido lugar nas casas dos brasileiros, 
justamente por suas vantagens tanto para 

a saúde quanto para a beleza.



Leite de coco em 
pó é muito popular 

para dietas:

low carb

Paleos
Isso devido ao alto teor de 

gorduras boas que facilita no 
preparo de receitas.

Cetogênicas



 

Os indivíduos que incluem mais gorduras saudáveis 
dentro de sua dieta, como os triglicerídeos de cadeia 

média do leite de coco, comem menos em 
comparação com aqueles que não recebem 

gordura suficiente. 

Enquanto todas as gorduras ajudam o  
 corpo  a se sentir completo e satisfazer 

os receptores cerebrais que geram 
o apetite,  a gordura no leite de 

coco pode, eventualmente, aumentar 
o metabolismo e, possivelmente, aumentar 

a perda de peso na dieta de restrição calórica.

Matéria divulgada na 
SuperInteressante constatou 
que não comer gordura boa 
suficiente, na verdade, pode 

causar sobrepeso.

Leite de coco em pó 
para perda de peso:



O leite de coco é extremamente nutritivo em 
qualquer momento. Ele pode ajudar a fortalecer 
a pele, assim como o cabelo. 

Além disso, o alto teor de ácido graxo no leite de 
coco funciona como um hidratante natural para 
uma pele saudável e pode mesmo ajudar na 
reparação de rugas, bem como flacidez 
no envelhecimento da pele.

Leite de coco para pele 
e cabelo saudáveis:



 

O corpo possui a capacidade de mudar o ácido 
láurico em monolaurina, que pode combater os 
vírus e as bactérias que criam herpes, gripe, 

bem como o HIV.

Leite de Coco em pó 
para saúde do 

sistema Imunológico:
O leite de coco consiste em ácido 
láurico, lipídios microbianos e an-

tiácido cáprico, que têm 
propriedades antibacterianas, 

antifúngica, assim como, 
qualidades antivirais.



Ideal para pudins, sobremesas, bolos de 
arroz e pratos exóticos como curry. 

Temos uma receita fácil 
e saborosa para você: 



Ideal para pudins, sobremesas, bolos de 
arroz e pratos exóticos como curry. 

Temos uma receita fácil 
e saborosa para você: 

Em uma caneca, coloque o óleo de coco, o leite 
de coco, o ovo, o creme de soja e o xylitol. 

Misture tudo muito bem. 

Adicione ao final o fermento e o coco ralado e 
misture com delicadeza com um garfo. Leve 
ao microondas por cerca de 2 a 3 minutos 

dependendo da potência.

Modo de preparo

3 colheres de coco ralado sem açúcar;
2 colheres de chá leite de coco em pó;

1 ovo orgânico de galinha caipira;
2 colheres de sopa de creme de soja;

1 colher de chá de óleo de coco extra-virgem;
2 colheres de sopa de xylitol;

1 colher de chá de fermento em pó;
Canela em pó a gosto;

1 colher de chá de aroma de baunilha





Além de saboroso, é uma ótima opção para 
intolerantes à lactose e veganos, pois a sua 
composição não leva nenhum ingrediente de 
origem animal. Além disso, sua versão em 
pó traz ainda mais benefícios, pois com ela 
se tem mais facilidade e praticidade e é 

100% saudável e natural.

COMIDA
VEGANA


