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Chá de Hibisco 

O Hibisco tem propriedades medicinais que, além de te auxiliar na perda das tão indesejadas 

gordurinhas, trará diversos benefícios a sua saúde. 

Aliado da dieta 

O chá de Hibisco desfavorece a absorção do carboidrato no nosso organismo. Isto graças a 

uma substância chamada faseolamina, inibidora da enzima que faz a quebra do carboidrato. 

Sem essa quebra, o organismo não consegue absorvê lo. O Hibisco também tem propriedades 

diuréticas, o que irá garantir que seu corpo não retenha água, fator que muitas vezes contribui 

para o ganho de peso. 

Benefícios Adicionais 

Em relação a outros chás, o de Hibisco possui menos cafeína, o que faz com que ele tenha uma 

ação calmante e anti estresse, já que ele não estimula o nosso sistema nervoso. O Hibisco 

ainda possui propriedades antioxidantes e anti inflamatórias, agindo também no combate ao 

envelhecimento precoce e auxiliando o organismo a se recuperar de lesões. Além disto, 

algumas pessoas afirmam que fazendo uso contínuo do chá de Hibisco perceberam uma 

melhora em quadros de Hipertensão. 

Como fazer? 

Para não perder as propriedades do Hibisco, a água do preparo não pode ser fervida, é preciso 

ficar de olho na água e desligar o fogo antes que a mesma comece a levantar fervura. Depois, é 

só colocar a erva na água quente e deixar descansar por aproximadamente 3 minutos. Aí é só 

coar e o chá já estará pronto para consumo. 

A medida a ser usada é: para cada 1 litro de água, 5 colheres de Hibisco. Esse chá rende mais 

ou menos 5 xícaras, que podem ser tomadas antes e depois das refeições, como forma de 

potencializar a dieta. 

Uma dica bem importante é tomar o chá pelo menos meia hora antes das refeições, para que 

assim haja tempo suficiente para as substâncias do chá agirem no organismo. Após as 

refeições também é aconselhável aguardar ao menos meia hora (ou mais), visto que ingerir 

líquidos enquanto se alimenta ou logo em seguida dificulta a digestão do alimento fazendo 

com que você ganhe peso. O Hibisco tem um sabor azedinho e é bastante saboroso, o que 

provavelmente irá facilitar o consumo.  

Obviamente o chá de Hibisco é excelente na perda de peso, porém é apenas um 

complemento, é preciso que você tenha uma dieta balanceada e pratique exercícios para 

obter melhores resultados. Também lembrando que métodos de emagrecimento natural são 

mais lentos, é preciso ter paciência, porém os resultados sem dúvidas serão mais duradouros e 

satisfatórios para você, afinal além de perder peso você irá adquirir uma melhor qualidade de 

vida, que é o essencial. 


