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O recomendado é que seja ingerido de 
1 a 3 copos (250ml) de água de coco por dia

SÓ QUEM JÁ ESTEVE NAS PRAIAS BRASILEIRAS 
SABE COMO É TRADICIONAL PEDIR UMA ÁGUA 
DE COCO PARA REFRESCAR-SE DO CALOR. Mas 
você sabe por que a água dessa fruta é tão adorada 

e recomendada pelos especialistas na hora de repor os 
nutrientes do corpo? Acompanhe as próximas linhas e 
você irá descobrir o que é que o coco tem! 
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COMPANHEIRO 
DE EXERCÍCIOS
A água de coco é um isotônico natural, ou 

seja, é um excelente repositor dos nutrientes 
que são perdidos com o suor e com a urina. 
É recomendada para praticantes de atividades 
físicas e também para pessoas em reabilitação 
de viroses e intoxicações. “A água é muito rica 
em vários minerais, como sódio e potássio. 
Esses minerais são específicos para melhorar 
a absorção de outros nutrientes, o que faz com 
que a água de coco seja uma fonte natural de 
reposição de eletrólitos”, explica a nutricionista 
Fernanda Dal’Mora. 

DUPLA PODEROSA
Além disso, a bebida também é rica em 

potássio e sódio, combinação capaz de afastar 
a cãimbra, incômodo muito comum na hora 
de praticar exercícios. “A perda de líquido e 
minerais durante uma atividade física pode 
levar o organismo a uma desidratação e, com 
isso, diminui a capacidade de redistribuição 
do fluxo do sangue para os tecidos, pele e 
músculos, causando a fadiga e, em alguns ca-
sos, a hipotensão”, completa a nutricionista 
Marcieli Pereira.

MELHORA A DIGESTÃO
Por ser fonte de fibras, a água de coco 

ajuda na hora do corpo digerir a comida. E 
as propriedades não acabam por aí! A bebida 
também auxilia na formação do bolo fecal, 
melhora o trânsito intestinal e hidrata todo o 
organismo, o que ajuda a combater inchaços e 
prisão de ventre. “Ela é rica em componentes 
que ajudam a repor a flora intestinal, fazendo 
com que o intestino volte a funcionar normal-
mente. Para o seu uso ser eficaz no tratamento 
da constipação, recomendo sempre que exista 
uma boa ingestão de água, no mínimo 2 litros 
por dia, caso contrário, o consumo do coco 
poderá agravar o problema”, alerta o nutri-
cionista George Furtado.

RICA EM VITAMINAS
Além do potássio e do cálcio, a água de 

coco pode oferecer outros tantas vantagens. 
Como explica George Furtado, “na classe 

dos minerais podemos citar cálcio, magnésio, 
manganês, zinco e ferro. As vitaminas prin-
cipais são as do complexo B (B1, B2 e B5) e 
a vitamina C”.

AMIGA DO PEITO
E se eu disser que ela também pode aju-

dar, e muito, no bem-estar do coração? “O 
consumo regular da água de coco contribui 
para diminuição das placas de ateroma no 
interior das artérias e para baixar o coleste-
rol ruim (LDL) e aumentar o bom (HDL), 
que protege de derrames, ataques cardíacos e 
pressão sanguínea alta, promovendo a saúde 
do coração”, assegura Fernanda. 

PREVINE DOENÇAS
Você já ouviu falar sobre radicais livres? 

Essas moléculas são fabricadas naturalmente 
pelo processo de oxidação que ocorre no corpo. 
Quando em excesso, elas são responsáveis pela 
destruição das células do organismo, o que 
pode acarretar o envelhecimento precoce da 
pele e o surgimento de doenças graves, como 
o câncer. No entanto, para evitar esse proces-
so, existem os antioxidantes, substâncias que 
combatem a proliferação dos radicais livres. A 
boa notícia é que a água de coco é riquíssima 
nesses nutrientes, sendo muito efetiva para 
a manutenção da saúde e para a prevenção 
de doenças.

AJUDA A EMAGRECER
Você sabia que além de regular o fun-

cionamento do intestino, as fibras também 
ajudam a emagrecer? Isso mesmo! Elas são 
responsável por diminuir a absorção de car-
boidratos pelo organismo e também geram a 
sensação de saciedade por um tempo maior. 
Podem ser encontradas em frutas, legumes, 
verduras, cereais e na deliciosa água de coco!

Não abuse!
Apesar de ser uma bebida poderosa e que ajuda 
a blindar a saúde, excessos devem ser evitados, 
principalmente pelas seguintes pessoas:
n Diabéticos
n Hipertensos
n Pacientes com doenças renais
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