
 

 

 
 
 
 

VITA KOMBUCHA 
 
 

Os chás são bebidas tradicionais em diversas partes do mundo, e amplamente 

consumidos por grande parte da população devido aos seus inúmeros benefícios para a 
saúde. Inicialmente apresentados como bebidas medicinais pelos Chineses, hoje em dia seu 
consumo faz parte do estilo de vida de muitas pessoas. 
  

O kombucha é uma bebida preparada a partir da fermentação de um chá adoçado 
por uma cultura simbiótica de leveduras osmofílicas e bactérias de ácido acético, formando 

um “fungo de chá”. O produto tem uma característica levemente adocicada, gaseificada 
naturalmente e acidez presente, lembrando uma cidra refrescante, e pode ser produzido a 

partir do chá preto, chá verde ou chá de hibisco.  
  

O kombucha é conhecido por suas propriedades nutracêuticas e tem sido consumido 
na Ásia há milhares de anos, sendo que somente na última década é que ele se tornou um 
interesse global. A bebida é rica em compostos químicos, ácidos orgânicos, vitaminas e 

polifenóis, provenientes dos próprios chás utilizados na cultura. Graças a isso, ela tem alto 
valor nutricional e forte poder antioxidante. No entanto, seu consumo pela população se 
torna um tanto quanto limitado, pois a cultura caseira do kombucha é trabalhosa e requer 
cuidados especiais. Após a preparação do chá e adição da cultura mãe de kombucha, deve-
se armazenar o produto durante vários dias, em recipiente adequado e condições de 
temperatura favoráveis ao crescimento da cultura, até que a bebida esteja pronta para o 
consumo. Ao decidir iniciar o cultivo do kombucha, é necessário encontrar alguém que 

possua uma cultura mãe e que possa doar uma das culturas filhas, para que então você 
possa criar a sua própria. Seja pelos cuidados ou pelas dificuldades em encontrar uma 
cultura mãe, muitas pessoas ainda não têm acesso aos benefícios do kombucha. 

 
Principais componentes químicos do kombucha: 

 Ácidos orgânicos (acético, glucônico, glucurônico); 

 Açúcares (sacarose, glicose, frutose); 

 Aminoácidos, proteínas, lipídios; 

 Bactérias e leveduras; 

 Vitaminas e minerais. 

Principais componentes químicos (naturais do chá preto): 
 Cafeína; 

 Epigalocatequinas/Polifenóis; 

 Aminoácidos; 

 Carboidratos; 

 Flavonóides; 

 Oligoelementos. 

 
 Vita Kombucha é uma solução inovadora e funcional para o consumo inteligente 

do kombucha. Produzido por um cuidadoso processo de fermentação e liofilização, Vita 
Kombucha apresenta-se na forma de pó solúvel, rico em nutrientes provenientes dos chás, 
com potente ação antioxidante, simbiótica, que restitui-se ao ser dissolvido em água (ou 
outras formas alimentícias), resultando em uma bebida naturalmente gaseificada. 
  
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
Vita Kombucha – Chá Preto sabor pêssego 
 
 O chá preto é o tipo de chá mais comum no ocidente, sendo encontrado na forma 
de folhas secas ou embalados em saquinhos. Grande parte do chá preto consumido 

internacionalmente é produzido na Índia. É o mais forte e mais cafeinado de todos os chás, 
produzido a partir da planta Camellia sinensis.  
 

Vita Kombucha Chá Preto é padronizado em no mínimo 30% de polifenóis e ácido 
gálico, e possui alto poder ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity, ou capacidade de 
absorção dos radicais oxigenados). 
 

 
 Fonte: USDA. 

 
 
Ingredientes: kombucha de chá preto em pó solúvel, amido de mandioca solúvel, aroma 
idêntico ao natural de pêssego e stévia. 
 
Recomendação de uso: dissolver 1 sachê de 5g em 100mL de água, de preferência gelada 
(opcional água com gás). A bebida possui sabor pêssego, sendo assim mais indicado o seu 

consumo diluído em água ou suco de frutas, iogurtes, vitaminas e shakes. 
Consumir 1 sachê ao dia. 
 
Apresentação: caixa com 20 sachês. 

 
 
Vita Kombucha – Hibiscus sabor erva-doce 

 
 O hibisco (Hibiscus sabdariffa) é uma planta originária da África tropical, porém seu 
cultivo se estendeu para a América Central, bem como para o sudeste asiático, devido ao 
clima favorável. O chá de hibiscos, portador de antocianina e outros compostos fenólicos, 
tem grande poder antioxidante, propriedades diuréticas, anti-hipertensivas e 
hipolipemiante, auxiliando na redução do colesterol e triglicérides. 

 
 Vita Kombucha Hibiscus é padronizado em no mínimo 30% de polifenóis e ácido 
gálico, e também traz o doseamento de antocianina (cianina-3-glucosídeo – C3G). 
 
 
 

 



 

 

 

 

Ingredientes: kombucha de chá de hibisco em pó solúvel, erva doce desidratada em pó 
solúvel, amido de mandioca solúvel e stévia. 
 
Recomendação de uso: dissolver 1 sachê de 5g em 100mL de água, de preferência gelada 
(opcional água com gás). A bebida possui sabor erva-doce, sendo assim mais indicado o 

seu consumo diluído em água ou suco de frutas, iogurtes, vitaminas e shakes. 
Consumir 1 sachê ao dia. 
 
Apresentação: caixa com 20 sachês. 
 

 
 

Informação Nutricional 

 

Informações por porção de 5g 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 19Kcal 0,95% 

Carboidratos  4,75g 1,6% 

Proteínas 0,0g 0 

Gorduras totais 0,0g 0 

Gorduras saturadas 0,0g 0 

Gorduras trans 0,0g ** 

Fibra alimentar 0,0g 0 

Sódio 2,9mg 0,15% 
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal. 

(**) Valores diários não estabelecidos. 

Benefícios 
 
 Desintoxicante; 

 Ação anti-obesidade; 

 Equilíbrio da flora intestinal; 

 Ativação da termogênese; 

 Redução dos níveis de cortisol; 

 Eliminação de patógenos; 

 Síntese muscular; 

 Ação anti-inflamatória; 

 Antioxidante; 

 Auxilia no emagrecimento; 

 Anti-carcinogênico; 

 Simbiótico; 

 Melhora o sistema imunológico; 

 Controla a glicemia; 

 Controla dislipidemias; 

 Auxilia na saciedade; 

 Contribui para a longevidade. 

 



 

 

 

 

 

 

Características 

 

 Bebida funcional; 

 Ação simbiótica; 

 Clean label; 

 Vegano; 

 Sem glúten; 

 Sem lactose; 

 Sem adição de açúcar; 

 Sem corantes artificiais; 

 Sem conservantes; 

 Não transgênico. 

 
Revisão Científica 
 
 O kombucha tem sido consumido há décadas em muitos países diferentes. A bebido 

foi amplamente estudada, principalmente na Europa, desde 1852 e já passou por várias 
revisões.  Relatos do início desse século, na Rússia, e durante a primeira Guerra Mundial 
diziam que o kombucha era o “remédio caseiro secreto”, com efeitos benéficos no alívio de 
dores de cabeça, dores gastrintestinais e principalmente regulação do funcionamento 
intestinal. 
 Entre 1925 e 1950, diversos estudos conduzidos por médicos confirmaram os efeitos 
do kombucha como suas propriedades antibióticas, regulação gástrica, equilíbrio da 

atividade intestinal e glandular, alívio de dores reumáticas, gota, hemorróidas, influência 
positiva nos níveis de colesterol, risco cardiovascular, eliminação de toxinas do sangue, 
diabetes e estresse.  

 Outro estudo conduzido na Rússia pelo Centro de Pesquisa Oncológica, em 1951, 
detectou que os pacientes que consumiram kombucha diariamente tiveram uma resistência 
maior ao câncer. Nos anos 60, novos estudos confirmaram os benefícios do kombucha em 

pacientes com câncer devido aos seus efeitos detoxificantes e melhora do sistema 
imunológico.  
 Até o final dos anos 90, diversos outros estudos conduzidos na Suíça, Alemanha, e 
Holanda confirmaram novamente resultados já observados anteriormente. 
 Os efeitos benéficos do kombucha são derivados principalmente dos chás que o 
compõem e dos produtos de sua fermentação, entre eles o ácido glucurônico, ácido acético, 
polifenóis, vitaminas do complexo B e ácido fólico. 

 
 Atividade antiproliferativa e antimicrobiana do kombucha 

Um estudo in vitro avaliou a capacidade do kombucha em alterar o crescimento de células 
tumorais humanas. Efeitos antiproliferativos foram observados sobre as diferentes linhas 

celulares avaliadas. Em relação à atividade antimicrobiana, o kombucha apresentou 
atividade sobre as espécies Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus mirabilis, entre outras espécies.  

 
 Kombucha na microbiota de ratos com esteatose hepática não-alcoólica 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um dos distúrbios hepáticos mais 
comuns. Possíveis ligações foram encontradas recentemente entre a microbiota intestinal e 
o metabolismo do hospedeiro no desenvolvimento de DHGNA e obesidade. Portanto, 
entender as alterações intestinais da microbiota durante a progressão da DHGNA, é 

importante. Neste estudo, o efeito do chá Kombucha foi investigado na microbiota intestinal 
durante a progressão do DHGNA. Os resultados demonstraram que a mudança da microbiota 
intestinal foi influenciada pela ingestão de kombucha, contribuindo para combater a DHGNA. 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 Atividade hepatoprotetora 

Um estudo foi realizado para avaliar os efeitos hepatoprotetores do Kombucha, em 
comparação a um chá preto tradicional e chá preto produzido por enzimas de fungos, em 

uma intoxicação induzida por CCl-4 (tetracloreto de carbono), em modelos de ratos albinos.  
Os resultados foram avaliados através do doseamento de enzimas hepáticas e análises 
histopatológicas. Os resultados mostraram que o kombucha teve um efeito mais significativo 
na reversão da hepatotoxicidade, provavelmente devido à presença de moléculas 
antioxidantes produzidas durante a fermentação do kombucha.  
 
Em outro estudo, foram investigados os mecanismos de ação do kombucha na esteatose 

hepática não-alcoólica em ratos alimentados com dieta metionina/colina-deficiente. No 
grupo controle, houve dano histomorfológico e aumento de enzimas hepáticas e lipídios, 

enquanto que no grupo kombuhca, os sintomas foram melhorados, com aumento de células 
proliferativas e redução nas células hepáticas apoptóticas. A lipogênese também foi 
diminuída no grupo kombucha, com redução da inflamação e fibrose no tecido hepático. 
Esses resultados sugerem mais uma vez que o kombucha protege os hepatócitos da 

toxicidade lipídica, reduzindo os sintomas e contribuindo para a prevenção da esteatose 
hepática não-gordurosa. 
 
Informações Farmacotécnicas 
 
 Vita Kombucha apresenta-se na forma de pó fino, solúvel em água, de cor 
levemente marrom (chá preto) ou rosa-vermelho (hibisco). Sua formulação pode ser feita 

em diversas formas farmacêuticas como cápsulas e sachês, assim como pode ser adicionado 
em alimentos ou bebidas funcionais. 
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