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O seu plano
de 90 dias
OTIMIZE
WELLNESS

O Seu Plano Inclui
• 10 Principais Áreas de Otimização
•  Principais Indicadores de Suporte
• Plano de Otimização em 6 Passos
• Ajuste de Alimentos
• Aditivos Alimentares a serem Evitados
• Alimentos a serem Ingeridos

PLANO ALIMENTAR
NUTRICIONAL

Nenhuma  dessas  afirmações  foram  avaliadas  pela  FDA.  Este  produto
não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença
ou  condição.  Destina-se  a  fornecer  informações  sobre  alimentos
nutricionais.  O  processo  digital  não  fornece  indicadores  reprodutíveis,
uma vez que reflete o ambiente epigenético em constante mudança, ao
nível  biológico  quântico.  A  Otimização  dos  alimentos  nutricionais
apenas deve ser considerada a cada 90 dias. NÃO é recomendado criar
um novo plano alimentar nutricional dentro deste período.

Plano para :

Este plano foi criado por:

cell-wellbeing.com

 08-10-2019
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Medicina Integrativa
Dino Rubio
dinorubio@dinorubio.com
+351913098767
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"Otimize WELLNESS" é um sistema simples, agradável e comprovado para alinhar o seu ambiente e otimizar o
seu potencial físico, mental e emocional.

O seu ambiente controla até 98% da forma como muitos dos seus genes se expressam. Isto significa a maneira
como agem fisicamente e controlam virtualmente praticamente todos os aspectos do seu metabolismo e sua
vida.

Atualmente, todas as pessoas operam abaixo de seu potencial, devido aos efeitos ambientais. Os alimentos
processados, a baixa ingestão de nutrientes, toxinas e substâncias químicas, campos eletromagnéticos e
influências de frequências extremamente baixas são responsáveis por uma quebra nas funções naturais do
corpo no dia a dia.

Estas funções conduzem os processos básicos que são cruciais para determinar a maneira como o seu corpo
físico se expressa. Primeiramente, a qualidade das novas células geradas pelo seu corpo para reparar-se e o
sistema nervoso e os processos enzimáticos que são responsáveis por todos os processos corporais.

Como o ambiente controla a expressão do gene, este acaba por ser o aspecto crucial da produção de células
otimizadas, que por sua vez produzem tecidos otimizados, órgãos otimizados e, finalmente, os sistemas e todo
o organismo - ou seja, VOCÊ otimizado!

Os seus processos enzimáticos são inteiramente dependentes do fornecimento constante de vitaminas,
minerais e aminoácidos para que eles operem. O seu sistema nervoso é fortemente afetado por toxinas, aditivos
e EMF/ELF. Todos esses fatores podem contribuir para uma quebra na função metabólica.

Para alcançar o seu potencial, você precisa garantir que estes processos estão trabalhando em seus níveis
otimizados. Qualquer referência "abaixo do ideal" e acabará por sentir os efeitos da perda de função, que pode
ser refletida no baixo consumo de energia, falta de sono, sistema imunitário fraco, falta de concentração,
irritabilidade, dores (generalizadas), recuperação lenta, susceptibilidade à lesão e muito mais. Se ficar por muito
tempo em um estado "sub-ótimo" , poderá ter problemas crônicos.

O  Programa “Otimize WELLNESS” é projetado para ajudá-lo a identificar muitas das influências ambientais
comuns que podem levar a um menor rendimento de seus genes, enzimas e função metabólica. Além disso, o
Plano de 90 dias vai ajudá-lo a lidar com estas questões e a otimizar-se, através de programas alimentares,
nutricionais e de suplementação.

A Otimização é um processo de despertar, através do qual você se torna consciente dos efeitos do ambiente
sobre o seu corpo, sente o resultado das escolhas positivas que faz e torna-se responsável por seu próprio
destino.

Dr Marcus StantonDr Alfons Meyer

O PLANO ALIMENTAR
OTIMIZE WELLNESS

UMA INTRODUÇÃO DE MÉDICOS PROFISSIONAIS

 - 08-10-2019
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Quanto maior o segmento no gráfico, maior o indicador de relevância Epigenética. Significa que o item é uma
Prioridade a ser considerada. Itens com menor relevância são marcados como Advertência ou Considere e
nenhuma indicação significa baixa relevância. Estes são indicadores de questões subjacentes, os quais deve
considerar, utilizando o programa nutricional sugerido.

Visão Global
OTIMIZE
Wellness

VISÃO GLOBAL DA
OTIMIZAÇÃO

Gráfico dos Principais Indicadores

A data para refazer seu Relatório 'Otimize' é:

Contato:

Email:
É mais benéfico seguir uma sequência de relatórios em qualquer mudança nutricional para apoiar o bem estar ou performance.
Estar otimizado significa ficar em alinhamento com o seu ambiente epigenético e ajustar a sua alimentação e os nutrientes para atender as suas
necessidades, que estão em constante mudança ao longo do tempo. Recomendamos que você faça isso a cada 90 dias, pois este é um ciclo natural
do corpo. Reserve seu próximo relatório agora com base na data sugerida.

Reserve hoje com o seu fornecedor:

ESTE RELATÓRIO SÓ É VÁLIDO PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS

- 08-10-2019

06-01-2020

Dino Rubio, Medicina Integrativa
+351913098767

dinorubio@dinorubio.com
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O gráfico acima indica quais áreas que podem necessitar de suporte nutricional, comparados com outros dados dos
gráficos  e  com  o  número  total  de  fatores  de  suporte  relevantes,  indicadas  para  cada  área.  Este  é  apenas  um
indicador  de  uma  condição  de  suporte  e  não  um  diagnóstico  de  qualquer  mau  funcionamento  físico  de  qualquer
região específica.  Se está preocupado com a função física de qualquer processo do sistema, você deve procurar a
ajuda  de  um  profissional  qualificado.

OTIMIZE
Sistemas

Apoio

INDICADORES DE APOIO
AOS SISTEMAS

- 08-10-2019
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A modernização sem precedentes que ocorreu nas últimas três décadas trouxe um aumento maciço de poluentes
ambientais. Esses poluentes impactaram nossas vidas diárias de várias maneiras".

Um dos maiores impactos tem sido o stress causado ao trato e ao sistema intestinal. Essas duas áreas fornecem a
maior parte da nossa energia celular e desempenham um papel importante em nosso sistema imunitário. A função
desses sistemas é igualmente importante para a nossa memória, pois influencia o desempenho do cérebro.

Quando os poluentes tóxicos entram no intestino, isso pode ocasionar uma disfunção. Abaixo estão alguns dos
indicadores que podem ser úteis para otimizar o desempenho intestinal. Esta não é uma avaliação diagnóstica e não
deve ser tomada como tal.
A tabela abaixo indica quais  são os nutrientes  que podem ajudar a otimizar o suporte intestinal. Quanto mais
indicadores aparecerem na tabela, maior poderá ser o nível de otimização do suporte intestinal necessário.

Estressores
Ambientais

Marcadores de
Nutrição

Indicadores
Energéticos de

Suporte ao
Sistema

Intolerâncias
Alimentares

20+ Valor Total
-Suporte Alto

11-19 Valor
Total - Suporte

Moderado

1-10  Valor
Total - Suporte
de Manutenção

Valor Total

7

12

1

0

20Para acessar oa alimentos de suporte intestinal, consulte a página 6

Uma indicação de que pode precisar de suporte nutricional para otimizar seu stress intestinal não é um
diagnóstico de que tem algum problema ou condição.

Isso não é diagnóstico e não indica que tenha alguma doença, problema ou condição.
Se estiver preocupado com sua saúde intestinal, consulte seu médico antes de iniciar um regime nutricional

Indicadores de
Suporte ao
Intestino

- 08-10-2019
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"Poderíamos considerar nosso sistema intestinal como um jardim de sustentação da vida. O jardim está
cheio de vegetação boa e ruim. Nosso desempenho depende da otimização e equilíbrio dos jardins, boa
vegetação e controle do crescimento indesejado. A boa vegetação consiste em trilhões de boas bactérias
microbianas, que ajudam a quebrar e converter os alimentos que consumimos.
O crescimento excessivo consiste em milhões de patógenos - resultando em uma perda de diversidade
microbiana. Isso geralmente é causado por toxinas, estressores alimentares e poluentes, como os metais
pesados."

• Reduzir o nível de stress intestinal.
• Melhorar a qualidade do sono.
• Evitar as intolerâncias alimentares subjacentes, que podem estressar o equilíbrio da flora intestinal.
• Aumentar o consumo de alimentos pré e probióticos.
• Aumentar o consumo de água de qualidade.
• Reduzir a quantidade de alimentos processados que consumimos diariamente.
• Evitar os químicos e toxinas que absorvemos através dos vegetais não lavados.
• Reduzir os agentes químicos encontrados em alguns alimentos.
• Reduzir os fatores ambientais, como os poluentes da água e o ar que respiramos.
• Redução das frequências eletromagnéticas e fatores de stress geopáticos.

Suporte
intestinal

Ao otimizar o desempenho intestinal, precisamos considerar

O Intestino e o Sistema Imunitário

O Intestino e o Sistema Imunitário
Outros fatores importantes para otimizar o seu sistema intestinal ou que podem refletir no mau funcionamento
intestinal podem ser devido ao nosso estilo de vida e aos alimentos que consumimos, além de muitos fatores
ambientais que se combinam e influenciam o nosso intestino e, portanto, os sistemas imunitário e cerebral .

- 08-10-2019
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A má circulação reduz a capacidade de transportar nutrientes e oxigênio para onde são necessários.

Você pode apoiar sua circulação com uma boa nutrição, alguns exercícios simples e escolhas de um estilo
de vida, através da descrição abaixo.
A circulação pode ser suportada por muitos nutrientes e é importante obter esse equilíbrio diariamente. O
quadro abaixo indica quais os nutrientes podem ser importantes para ajudá-lo a otimizar a circulação.
Quanto maior o número de nutrientes indicados na tabela, pode ser exigido um nível mais alto de suporte do
sistema circulatório (o nível de apoio final está indicado na coluna à direita). Lembramos que este não é um
diagnóstico do funcionamento do seu sistema circulatório.

Indicadores Nutricionais
do Suporte Circulatório

Uma indicação que você pode
necessitar de apoio
nutricional para otimizar seu
Sistema Circulatório, não é
um diagnóstico ou indicação
que tem qualquer problema
ou condição. Se está
preocupado com a saúde
circulatória deve consultar o
seu médico, antes de iniciar
um regime alimentar ou
exercício.

7+ Indicadores
Alto Suporte

4 - 6 Indicadores
Suporte Moderado

2-3 Indicadores
Suporte de
Manutenção

Outros fatores importantes para otimizar seu Sistema Circulatório ou que podem ser afetados pela pobre
função circulatória.

1. Exercício

2. Estilo de Vida

4. Saúde Sexual

3. Outro

Caminhar pelo menos 20 minutos por dia com ritmo acelerado. Há uma relação
benéfica comprovada entre caminhada diária e a sua função circulatória.

Reduza ou elimine o tabagismo, álcool e o açúcar. Estes contribuem na
disfunção circulatória.

Diminuir o stress pode ajudar a reduzir a pressão arterial elevada. A pressão
arterial elevada é a questão #1 do bem estar no mundo.

Há uma relação comprovada entre a saúde sexual e circulação, baseada na
elasticidade e função global dos vasos sanguíneos. É sabido que boa função
circulatória pode ajudar nesta área.

INDICADORES
PARA O APOIO
CIRCULATÓRIO

- 08-10-2019
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos Indicadores de Interferência de Frequências, que são específicos
para si. Se esta categoria está marcada como (Prioridade, Advertência, ou Considere),  estes são itens que  pode
querer considerar, através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness

Frequências

INDICADORES DE
INTERFERÊNCIA DE
FREQUÊNCIAS

Gráfico Indicador de Categoria

Prioridade - Reduzir a Exposição

O SEU
PLANO

PESSOAL

 - 08-10-2019
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Até hoje não temos a percepção completa da consequência da
eletricidade  nos  processos  de  Bem-Estar.  No  entanto,  é  claro
que  existem  efeitos  e  seria  sensato  introduzir  alimentos  que
possam apoiar o corpo e manter os sistemas que podem estar
sob  a  pressão  dos  aparelhos  elétricos  que  usamos
diariamente,  tanto  em  casa  como  no  trabalho.  A  água
estruturada pode apoiar a comunicação das celulas e ajudar o
sistema a conservar energia.

• Spirulina
• Vitamina D3
• Curcumina
• AGE
• Cálcio
• Melatonina
• Vitaminas B
• Enxofre

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

Nos tempos modernos, o fornecimento elétrico e as tecnologias são (em grande parte) alimentados ou utilizam
frequências numa faixa de muito baixo espectro. Estes são considerados formas não-ionizantes de radiação EM entre a
gama de 50Hz - 1GHz. Há muitas formas de frequências naturais como a luz visível ou ultravioleta e mesmo o corpo e as
células têm um campo de frequência muito fraco. As frequências modernas não são compatíveis com os campos do
próprio corpo e isso tem efeitos negativos para o Bem-Estar. Esses fatores podem interferir diariamente na
intercomunicação corporal e, para apoiar e manter a função normal, deverá comer uma grande variedade de alimentos.

Consulte os Alimentos Específicos
na página 26.

INTERFERÊNCIA DE
FREQUÊNCIAS

SOBRE ALIMENTOS DE INTERFERÊNCIA

REDUZIR A EXPOSIÇÃO Á
INTERFERÊNCIA DE FREQUÊNCIAS

ALIMENTOS DE
INTERFERÊNCIA

- 08-10-2019
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos Indicadores de Vitaminas, que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência, ou Considere), estes são os itens que pode  considerar,
através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre um
profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness
Vitaminas

INDICADORES
DE VITAMINAS

Gráfico do Indicador da Categoria

Considere - Aumentar a Ingestão

O SEU
PLANO

PESSOAL

- 08-10-2019
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Modelo Molecular da Vitamina C

As Vitaminas são compostos orgânicos necessários para sustentar a vida. Absorvemos Vitaminas através dos alimentos,
já que o corpo humano não produz o suficiente (ou nenhum). Um composto orgânico contém carbono. Quando um
organismo (ser vivo) não consegue produzir o suficiente de algum composto químico orgânico (necessário em pequenas
quantidades), tem de obtê-lo à partir dos alimentos, que é chamado de Vitamina. As Vitaminas desempenham um papel
vital nos processos enzimáticos corporais e a escassez em sua dieta poderá causar uma série de problemas
relacionados com o Bem-Estar.

Muitos processos necessitam uma variedade de Vitaminas, de
modo a poder funcionar no seu nível ótimo. As Vitaminas são
parte fundamental nos processos enzimáticos, que são
responsáveis por todos processos metabólicos do corpo.
Precisamos de uma grande variedade de Vitaminas para apoiar
e manter os inúmeros mecanismos subjacentes, que ajudarão
a otimizar o Bem-Estar. A melhor fonte de Vitaminas é a
através da alimentação, onde estão presentes com outros
nutrientes que trabalham em sinergia para apoiar o seu Bem-
Estar.

• Laticínios
• Sementes e
   Frutos Secos
• Lentilhas
• Grão de bico
• Vegetais
   Verdes
• Cereais

• Pimentos
vermelhos
• Frango
• Peru
• Peixe
• Feijão de soja
• Ovos
• Alperce

*Há muitos outros alimentos. Estes são
alguns dos exemplos mais comuns.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

VITAMINAS

SOBRE AS VITAMINAS

COMO AS VITAMINAS
APOIAM O BEM-ESTAR

VITAMIN
SUPPORT FOODS

 - 08-10-2019
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos Indicadores de Minerais, que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência, ou Considere), estes são itens que pode querer
considerar, através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness
Minerais

INDICADORES
DE MINERAIS

Gráfico do Indicador da Categoria

Considere - Aumentar a Ingestão

O SEU
PLANO

PESSOAL

- 08-10-2019
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Modelo Molecular do Magnésio

Os Minerais são importantes para o seu corpo se manter saudável. Seu corpo necessita minerais para muitas funções
diferentes, incluindo construção de ossos , fabricação de hormónios e regularização do batimento cardíaco.

Existem dois tipos de minerais:. Macro-minerais e  Indícios de Minerais.
Os macro-minerais são minerais que seu corpo necessita em quantidades maiores. Eles incluem o cálcio, fósforo,
magnésio, sódio, potássio, cloreto e enxofre. Seu corpo precisa de pequenas quantidades de minerais. Estes incluem
manganês ferro, cobre, iodo, zinco, cobalto e selénio. A melhor maneira de obter os minerais necessários é comer uma
grande variedade de alimentos. No entanto, mesmo quando comemos uma dieta variada, muitas vezes não recebemos
todos os minerais necessários e nas quantidades que precisamos. Um amplo espectro de suplementos minerais deve ser
considerada.

Muitos processos e estruturas corporais necessitam minerais
para funcionar no seu nível ótimo. Os minerais são parte
fundamental nos processos enzimáticos que são os
condutores responsáveis por todos os processos metabólicos
do corpo. Eles também desempenham um papel na estrutura,
na ação muscular e transmissão nervosa. Precisamos de uma
grande variedade de minerais para ajudar a apoiar e manter os
inúmeros mecanismos subjacentes que apoiarão o Bem-Estar
otimizado.

• Vegetais de
Folhas Verdes
• Noz (todas)
• Cereais
Integrais
• Peixe
• Marisco
• Brócolos
• Repolho

• Couve
• Arroz Integral
• Ovos
• Cogumelos
• Algas marinhas
• Lentilhas
• Feijão
• Tomates

*Há muitos outros alimentos. Estes são
alguns dos exemplos mais comuns.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

Todas as variedades de Noz são
uma boa fonte de Minerais.

SOBRE OS MINERAIS

MINERAIS

COMO OS MINERAIS APOIAM
O BEM-ESTAR

MINERAL
SUPPORT FOODS

- 08-10-2019
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos indicadores AGE, que são específicos para si. Se esta categoria está
marcada como (Prioridade, Advertência ou Considere), estes são os itens para você considerar através do seu
plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness

Ácidos Gordos

Gráfico do Indicador da Categoria

INDICADORES DE
ÁCIDOS GORDOS
Considere - Aumentar a Ingestão

O SEU
PLANO

PESSOAL
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Modelo Molecular do Omega 3 Muitas variedades de peixes são uma boa fonte de Ácidos Gordos (AGE),
incluindo o salmão.

Os Ácidos Gordos Essenciais são gorduras necessárias para o corpo humano. Embora  provavelmente já tenha associado
a palavra 'gorduras' a uma má saúde, existem alguns Ácidos Gordos que são essenciais para a sobrevivência.

A sua ausência pode causar sérios danos em diferentes sistemas do corpo. No entanto, os ácidos gordos não são
produzidos naturalmente pelo corpo. Isso significa que é preciso obter ácidos gordos através da sua dieta.

Muitos processos corporais necessitam de AGE para funcionar
no seu nível mais otimizado. Os AGE são uma parte
fundamental no apoio às membranas celulares, cérebro e
sistema nervoso. Outros processos regulatórios exigem AGE
que têm qualidades protetoras. Precisamos de uma grande
ingestão diária de Ácidos Gordos Essenciais para  apoiar e
manter os inúmeros mecanismos subjacentes e na otimização
do Bem-Estar.

Não-Vegetariano
• Sardinhas
• Salmão
• Camarão
• Cavala
• Arenque
• Truta

Vegetariano
• Linhaça
• Noz
• Feijão de soja
• Tofu
• Sementes de
Cânhamo

*Há muitos outros alimentos. Estes são
alguns dos exemplos mais comuns.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

ÁCIDOS GORDOS

SOBRE OS ÁCIDOS GORDOS

COMO OS ÁCIDOS GORDOS
APOIAM O BEM-ESTAR

FATTY ACID
SUPPORT FOODS
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos indicadores de Antioxidantes que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência ou Considere), estes são os itens que deve considerar
através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness

Antioxidantes

INDICADORES DE
ANTIOXIDANTES

Gráfico do Indicador da Categoria

Prioridade - Aumentar a Ingestão

O SEU
PLANO

PESSOAL
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 Um antioxidante a neutralizar um radical livre Muitas variedades de bagas, incluindo os mirtilos,
são uma boa fonte de antioxidantes

Os antioxidantes são substâncias que protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Podem ocorrer pela
exposição a certos produtos químicos, como: tabagismo, poluição, radiação e como um subproduto do metabolismo
normal. As dietas com antioxidantes incluem o selênio, vitamina A, os carotenóides e afins, Vitaminas C e E, além de vários
fitoquímicos como o licopeno, luteína e quercetina.

Os antioxidantes são encontrados em muitos alimentos como as frutas, vegetais, noz e cereais integrais que possuem
grandes quantidades de antioxidantes e, em menores quantidades em carnes, aves e peixes.

• Pimentos
• Mirtilos
• Arando
• Tomates
• Nozes e
  Sementes
• Espinafre

• Brócolos
• Repolho
• Alperce
• Salmão
• Sardinha
• Cebola
• Alho

*Há muitos outros alimentos. Estes são
alguns dos exemplos mais comuns.

O nosso corpo produz uma grande quantidade de
moléculas de oxigênio livres e outros subprodutos, que
podem levar ao stress oxidativo. Antioxidantes são
fundamentais nos processos que apoiam o corpo a lidar
com estas questões. Necessitamos de uma grande
variedade de antioxidantes para ajudar o nosso corpo a
lidar com a oxidação e apoiar a otimização do Bem-Estar.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

COMO OS ANTIOXIDANTES
APOIAM O BEM-ESTAR

ANTIOXIDANT
SUPPORT FOODS

ANTIOXIDANTES

SOBRE OS ANTIOXIDANTES
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos indicadores de Aminoácidos, que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência ou Considere), estes são os itens que você pode considerar
através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Wellness

Aminoácidos

Gráfico do Indicador da Categoria

INDICADORES DE
AMINOÁCIDOS
Prioridade - Aumentar a Ingestão

O SEU
PLANO

PESSOAL
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Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

Para muitos processos corporais funcionarem no seu
nível ótimo, são apoiados por aminoácidos. Os
aminoácidos são uma parte fundamental nos processos
enzimáticos e na construção de proteínas que o corpo
necessita para a manutenção diária. Você precisa de uma
grande variedade de aminoácidos para ajudar a manter os
inumeráveis mecanismos subjacentes que, por sua vez,
ajudarão na otimização do seu Bem-Estar.

• Carne
• Laticínios
• Sementes
• Lentilhas
• Grão de bico
• Vegetais
Verdes
• Cereais

• Noz
• Spirulina
• Aves
• Marisco
• Cebola
• Alho
• Pimentos

As proteínas são necessárias para todos os seres vivos e, em conjunto com a água, perfazem a maior parte do nosso peso
corporal, uma vez que estão presentes nos músculos, órgãos, cabelo, etc. As proteínas que constituem o corpo não são
diretamente derivados da alimentação. As proteínas ingeridas são quebradas em aminoácidos e o corpo, em seguida,
reconstitui estes aminoácidos nas proteínas especificamente necessárias.

As enzimas e as hormonas que regulam as funções do corpo também são proteínas. Os aminoácidos são utilizados na
maioria dos processos do corpo, desde regular o funcionamento corporal até as funções cerebrais — ativam e utilizam as
vitaminas e outros nutrientes.

COMO OS AMINOÁCIDOS
APOIAM O BEM-ESTAR

AMINO ACID
SUPPORT FOODS

AMINOÁCIDOS

SOBRE OS AMINOÁCIDOS
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O gráfico acima mostra uma visão geral dos indicadores das toxinas, que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência ou Considere), estes são os itens que pode querer
considerar, através do seu plano nutricional.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

OTIMIZE
Bem-Estar

Meio Ambiente

INDICADORES DOS
DESAFIOS
AMBIENTAIS

Gráfico do Indicador da Categoria

Advertência - Reduzir a Carga

O SEU
PLANO

PESSOAL
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Se existem alimentos recomendados,
consulte as tabelas na página 28.

• Beterraba
• Batata doce
• Limão
• Vegetais de Folhas Verdes
• Maçã
• Alho
• Cebola
• Nozes e Sementes
• Probióticos

O corpo possui sistemas que são projetados para expelir
o lixo acumulado. Certos alimentos podem apoiar os
sistemas que realizam esta função e garantem que estes
não fiquem sobrecarregados. Você tem órgãos e sistemas
que podem apoiar este processo, através das suas
escolhas nutricionais. Precisamos de uma grande
variedade de alimentos para suportar e manter os
inúmeros mecanismos subjacentes à limpeza  e
otimização do Bem-Estar.

Muitos alimentos apoiam a necessidade de limpeza diária do seu corpo e ajudam os sistemas a manterem o
seu funcionamento ideal. Os alimentos detox são tipicamente os alimentos verdes, integrais, noz, sementes e
ervas.  Há muitos e é importante ingerir  uma boa e variada seleção de alimentos nutritivos que tenham esta
função.

Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

O  nosso  ambiente  mudou  drasticamente  desde  a  revolução
industrial e uma das maiores mudanças refere-se aos produtos
artificiais.  Podemos acumular  muitas  influências  que  não  são
toleradas pelo organismo e que deveríamos expelir, através de
processos naturais de eliminação do corpo. No entanto,  estes
processos não foram projetados para lidar com a quantidade e
variedade destes  produtos  criados pelo  homem.  É  exigido  um
suporte  extra  através  da  sua  nutrição.

Para  ajudar  a  manter  um  sistema  limpo  e  otimizado,
necessitamos  alimentos  que  apoiem  este  processo.

EQUILIBRANDO AS
EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS

ALIMENTOS
DETOX

DESAFIOS
AMBIENTAIS
SOBRE OS ALIMENTOS DETOX
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Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

O gráfico acima mostra uma visão geral dos Indicadores de Microbiologia que são específicos para si. Se esta
categoria está marcada como (Prioridade, Advertência, ou Considere), estes são itens que você pode querer
considerar, através do seu plano nutricional.

OTIMIZE
a Resistência

INDICADORES DE
RESISTÊNCIA

Gráfico do Indicador da Categoria

O SEU
PLANO

PESSOAL
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Alguma indicação de questões subjacentes e /ou a correspondência de algum sintoma presente no gráfico 'visão global', não se associa a um diagnóstico físico de deficiência ou doença. Consulte sempre
um profissional de saúde para fazer alterações nutricionais e dietéticas.

Seu corpo possui um sistema dedicado a resistir naturalmente
à invasores externos e fornece uma boa proteção para as
células e órgãos.

Este sistema exige a ingestão de nutrientes de forma global e
equilibrada para apoiá-lo e manter todos os aspectos da
defesa. Há outros alimentos específicos que podem melhorar
o sistema, ajudando o corpo a produzir mais elementos para
aumentar a resistência a invasores.

Consulte na página 28 os Alimentos
específicos recomendados.

• Alho
• Gengibre
• Ananás
• Sabugueiro
• Cebola
• Óleo de côco
• Sementes de Abóbora
• Bróculos

Ao ingerir uma rica dieta de certos alimentos, poderá manter a sua resistência natural em boa forma e
permitir que seu corpo se defenda naturalmente. Alimentos típicos que podem apoiar este processo
natural são : ervas, frutas, legumes, prebióticos e probióticos. Em geral, uma boa dieta saudável,
associada com exercícios moderados irão manter a boa resistência e apoiarão a função normal de
seus sistemas defensivos.

Diariamente nosso corpo está sob ataque de
micro-organismos  que  podem  enfraquecer  a
nossa  capacidade  de  defesa.

Temos  processos  naturais  que  são
projetados  para  nos  capacitar  a  resistir  a
esses  ataques.  Há  muitos  alimentos  que
podem  apoiar  a  capacidade  natural  de
defesa  contra  esses  invasores.

MANTENDO NOSSA
RESISTÊNCIA FORTALECIDA

ALIMENTOS
RELACIONADOS À
RESISTÊNCIA

ALIMENTOS DE
RESISTÊNCIA
SOBRE ALIMENTOS DE RESISTÊNCIA

- 08-10-2019
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AVISO - ESTE NÃO É UM TESTE DE
ALERGIA ALIMENTAR.

Os alimentos  listados devem ser
restritos somente pelos próximos 90
dias. Se você sabe que É ALÉRGICO a
determinados alimentos,  deve sempre

evitá-los.

SOBRE AS RESTRIÇÕES ALIMENTARES
Os alimentos podem trazer consequências à pessoa em muitos  níveis (do muito leve ao grave)
e têm a capacidade de afetar os processos de Bem-Estar.

Existem alimentos que pode ingerir que não demonstram sinais físicos e sintomas de ser um
problema, mas não estão a apoiar as necessidades do corpo, pois consomem mais energia para
serem digeridos do que o corpo recebe. Isso coloca pressão sobre todo o sistema e é melhor
restringir esses alimentos a curto prazo e até 90 dias.

FLUXO DE ENERGIA
Quando "lutamos" contra os alimentos que ingerimos, o corpo utiliza outras fontes de energia do
corpo para digerir e libertar os nutrientes essenciais. Este processo conduz a um processo de
compensação, prejudicando a capacidade de completar outra função , afetando assim o suporte
às funções gerais. Portanto, é importante não apenas ingerir alimentos que possam apoiar o
estado geral do organismo, como também ajustar aqueles que possam não representar o melhor
apoio na manutenção das funções normais, a curto e médio prazo.

RESTRIÇÕES
ALIMENTARES

A lista de indicadores de alimentos tem como base os Indicadores Epigenéticos relevantes e NÃO uma intolerância
física ou alergia. Por favor, continue a evitar alimentos que sabe que irá afetá-lo fisicamente. Por favor, evite esses
alimentos em VERMELHO por um período de 90 dias.

A indicação de qualquer restrição alimentar subjacente, contido neste relatório, não tem relação com alergias alimentares
físicas. Para aconselhamento sobre alergias, procure um médico. Se você sabe que É ALÉRGICO a determinados alimentos,
deve sempre evitá-los. Por favor, consulte a página com as restrições alimentares.

- 08-10-2019
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A lista acima fornece uma visão geral dos indicadores dos aditivos alimentares que devem ser evitados pelo
cliente. Recomendamos evitar os aditivos alimentares listados pelo tempo recomendado (período mínimo de 90
dias).

Sobre os Aditivos Alimentares
As melhores escolhas sempre conduzirão para a otimização do Bem-Estar e a melhor opção será sempre a comida caseira e natural
(não processada).

Portanto, para alcançar seus objetivos de Bem-Estar,  é fundamental compreender adequadamente como os aditivos alimentares nos
afetam.  Recomendamos  aqui,  alguns  importantes  aditivos  alimentares  que  devem  ser  evitados.  Para  além  de  ler  os  rótulos  dos
produtos,  você  deve  entender  e  ser  capaz  de  escolher  os  melhores  recursos  para  conquistar  o  Bem-Estar  ideal.
 Aqui estão alguns dos aditivos alimentares que recomendamos evitar:

 1. Xarope de milho com alta dose de Frutose (HFCS) : Está comprovado que este afeta na pobre resposta cardiovascular, má gestão
do açúcar no sangue e ganho de gordura corporal. Infelizmente, ele é encontrado em muitos alimentos populares, bebidas energéticas
e barras energéticas.
2. Aspartame: Um aditivo alimentar muito popular, porém inseguro, considerado uma "excitotoxina", . O uso regular desta substância
pode  distorcer  a  função  celular  cerebral  e  afeta  os  neurotransmissores.  No  mínimo,  essa  substância  pode  causar  um foco  "pobre",
função  cognitiva  nublada  e  nevoeiro  cerebral  que  irá  afetar  negativamente  o  Bem-Estar  ideal.
3.  Proteína Hidrolisada:  Este é um recurso de proteína altamente alergênica  pode causar o aumento drástico de açúcar no sangue.
Imediatamente  após  ingerir  qualquer  produto  que  contenha  proteína  hidrolisada,  pode  aumentar  o  seu  desejo  de  comer  mais  (ou
possivelmente,  em excesso) e contribuir  para uma ingestão calórica maior,  aumentando o açúcar no sangue e sua resposta à fome.
4. Glutamato monossódico: Esta é uma proteína hidrolisada, geralmente encontrada em barras energéticas e suplementos à base de
proteína,  como a  proteína  isolada do soro  do  leite  ou  proteínas  texturizadas  e  alimentos  pré-confeccionados.  Este  é  utilizado para
"enganar"  a  língua para  sentir  um melhor  sabor  que  estas  barras  e  shakes  realmente  tem.
5.  Colorantes  Artificiais:  Estes  podem  causar  falsas  reações  físicas  involuntárias  e  hiperatividade.  Estes  corantes  artificiais  são
encontrados em muitos suplementos ligados ao Sport & Fitness , em bebidas energéticas e proteicas, alimentos diários, bem como em
barras energéticas e suplementos.
Conclusão,  a  melhor  maneira  de  otimizar  seu  Bem-Estar  é  evitar  esses  ingredientes  insalubres,  bem como todos  os  indicadores  de
aditivos listados em seu plano personalizado. Esta é apenas a "ponta do iceberg". Este plano é projetado para conscientizar sobre os
efeitos  dos  alimentos  processados.  Atenção:  Sempre  leia  os  rótulos  dos  alimentos  e  siga,  a  lista  EUA FDA GRAS,  como base.  Esta
significa  "Geralmente  Reconhecido  como  Seguro"  :  uma  designação  (EUA  /  FDA)  que  um  produto  químico  (ou  uma  substância
adicionada a um alimento) é reconhecida como segura. Esta informação foi fornecida para que você possa entender e ser capaz de
navegar pelos aditivos alimentares e alcançar um Bem-Estar otimizado e mais saúde.

ADITIVOS ALIMENTARES
A SEREM EVITADOS
Prioridade - Recomendado Evitar
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PLANO de 90 DIAS 'OTIMIZE WELLNESS'

INÍCIO Dia 1

Passo 1 O  primeiro  e  mais  fácil  passo  para  a  otimização  é  evitar  alimentos  que  possam  causar  stress  ao  sistema
digestivo ou imunológico do seu corpo. Ao ingerir determinados alimentos, os recursos de energia do corpo
podem  ser  drenados,  cessando  a  absorção  de  nutrientes  que  são  cruciais  para  as  funções  metabólica  e
enzimática.  Consulte  a  tabela  abaixo  para  os  alimentos  que  deve  evitar  por  90  dias  (no   mínimo).

INÍCIO Dia 1

Passo 4 O próximo passo é garantir a qualidade da água para apoiar as suas necessidades de hidratação, remoção de
resíduos  e  comunicação  celular.  A  água  com altos  níveis  de  toxinas   (água  de  torneira)  não  consegue  ser
bem aproveitada pelo  organismo para  desempenhar  suas funções essenciais.  Certifique-se  que tenha uma
fonte  regular  de  água potável  de  boa qualidade e  beba de 1,5  -2  litros/dia.

INÍCIO Dia 1

Passo 3 O Passo  3  da  Otimização  é  garantir  a  absorção  dos  nutrientes  suficientes  existentes  nos  alimentos  ,  para
apoiar  plenamente  todos  os  processos  enzimáticos  do  organismo.
Uma enzima sistêmica de boa qualidade pode auxiliar a quebra dos alimentos no estômago, de modo que os
nutrientes  possam  ser  facilmente  liberados,  processados  e  utilizados  pelo  corpo.  Um   probiótico  natural
multi-tensão  ajudará  na  quebra  e  absorção  de  nutrientes  do  alimento  que  ingere,  garantindo  que  as
necessidades  nutricionais  diárias  do  corpo  sejam  supridas.

A  segunda  etapa  de  Otimização  é  evitar  Desafios  Ambientais,  Indicadores  de  Interferência  e  Aditivos
Alimentares,  que  comprometem  a  função  enzimática,  através  da  drenagem  de  nutrientes  importantes,
contribuindo  para  a  fraca  expressão  celular  e  função  metabólica.  Use  os  links  abaixo  para  ter  acesso  aos
documentos que indicam as fontes comuns, para poder evitá-los facilmente.

INÍCIO Dia 1

Passo 2

O próximo passo para a Otimização é aumentar a ingestão de alimentos que ajudarão a endereçar os
Indicadores  Nutricionais  (destacados  como  Prioridades  e  Advertências)  em  seu  relatório.  Isso  ajudará  a
atender  as  necessidades  nutricionais  do  seu  corpo,  facilitando  as  funções  enzimática  e  metabólica  e
apoiando  seu  Bem-Estar.  Consulte  os  alimentos  recomendados  na  tabela  Passo  5  da  página  27.INÍCIO Dia 1

Passo 5

A  etapa  final  do  Plano  'Otimize  WELLNESS'  é   apoiar  o  seu  corpo  para  lidar  com  os  Desafios  Ambientais,
Resistência e Indicadores de Interferência que podem contribuir para uma fraca expressão celular e função
metabólica. Consulte os alimentos e recomendações específicas sugeridas na tabela da página 26.

INÍCIO Dia 1

Passo 6

CLICK Aqui para obter mais informações sobre EMF/ELF

CLICK Aqui para obter mais informações sobre Toxinas

CLICK Aqui para mais informações sobre Aditivos Alimentares

A data para refazer seu Relatório 'Otimize' é:

Contato:

Email:
É mais benéfico seguir uma sequência de relatórios em qualquer mudança nutricional para apoiar o bem estar ou performance.
Estar  otimizado  significa  ficar  em  alinhamento  com  o  seu  ambiente  epigenético  e  ajustar  a  sua  alimentação  e  os  nutrientes  para  atender  as  suas
necessidades, que estão em constante mudança ao longo do tempo. Recomendamos que você faça isso a cada 90 dias, pois este é um ciclo natural do
corpo. Reserve seu próximo relatório agora com base na data sugerida.

Reserve hoje com o seu fornecedor:

ESTE RELATÓRIO SÓ É VÁLIDO PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS

- 08-10-2019

06-01-2020

Dino Rubio, Medicina Integrativa

+351913098767

dinorubio@dinorubio.com
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Se achar  difícil  adicionar  os  alimentos  sugeridos  na  sua  dieta,  então  poderá  optar  por  complementar  a
sua dieta com suplementos nutricionais. A suplementação não é um substituto de uma dieta equilibrada
e  saudável,  mas  pode  ser  uma  maneira  de  ajudar  a  aumentar  a  ingestão  de  nutrientes  específicos  (ou
grupos  de  nutrientes).  Ao  tomar  suplementos  relacionados  aos  Indicadores  de  Desafios  Ambientais  e
Resistência,  poderá  procurar  o  aconselhamento  de  um  profissional  de  saúde  qualificado  que  possa
aconselhá-lo sobre os produtos e processos envolvidos.

90 DIAS: ALIMENTOS
OPTIMIZE WELLNESS

 - 08-10-2019
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Se achar  difícil  adicionar  os  alimentos  sugeridos  na  sua  dieta,  então  poderá  optar  por  complementar  a
sua dieta com suplementos nutricionais. A suplementação não é um substituto de uma dieta equilibrada
e  saudável,  mas  pode  ser  uma  maneira  de  ajudar  a  aumentar  a  ingestão  de  nutrientes  específicos  (ou
grupos  de  nutrientes).  Ao  tomar  suplementos  relacionados  aos  Indicadores  de  Desafios  Ambientais  e
Resistência,  poderá  procurar  o  aconselhamento  de  um  profissional  de  saúde  qualificado  que  possa
aconselhá-lo sobre os produtos e processos envolvidos.

90 DIAS: ALIMENTOS
OPTIMIZE WELLNESS

- 08-10-2019
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O  processo  de  otimização  varia  para  cada  pessoa  e  é  importante  manter  um  registo  das  alterações  ao  longo  do  tempo.
Quanto  mais  otimizado  você  se  torna,  por  norma  fica  difícil  lembrar  como  costumava  estar.  Manter  um  registo  de  sua
jornada ajuda a quantificar as mudanças e a motivação para continuar. Logo de início, certifique-se de agendar as 4 datas
para completar os questionários e certifique-se de dar o tempo suficiente para respondê-los de forma consciente.

AUTO-AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

CANSADO Extremamente Nunca

TEMPERAMENTO Forte Calmo

MAU HUMOR Muito mal humorado Calmo

EMOTIVO Altamente Equilibrado

MÁ DIGESTÃO DE ALIMENTOS Desconfortável Sem Problemas

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO Esquece Facilmente Excelente Memória

ÂNSIA POR AÇÚCAR Adora Doces Não necessita açúcar

LIBIDO Muito Baixo Alto

MÃOS OU PÉS FRIOS Muito Frio Normal

SENTIMENTO DE DESÂNIMO Deprimido A vida é Boa

ENXAQUECA Extremamente Sem dores de cabeça

AFTA Frequentemente Nunca

MOVIMENTOS INTESTINAIS Irregular Frequente/Normal

PRISÃO DE VENTRE Intervalo de 10 Dias Todos os Dias

APETITE Sempre a Petiscar Nunca com Fome

ACNE Extremamente Nada

VOZ Muito Intensa Suave

MUITO TENSO Volátil Calmo

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITÁVEL Mau Sem

PADRÃO DE SONO Pobre Muito Bom

HORAS DE SONO 10 ou Mais 5 - 8

PERNAS INQUIETAS Frequentemente Nunca

DOR NA REGIÃO LOMBAR Extremamente Nunca

FLATULÊNCIA / INCHAÇO Frequentemente Nunca

DIA 1 DATA

RESULTADOESCALAREAÇÃO

TOTAL

 08-10-2019
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O  processo  de  otimização  varia  para  cada  pessoa  e  é  importante  manter  um  registo  das  alterações  ao  longo  do  tempo.
Quanto  mais  otimizado  você  se  torna,  por  norma  fica  difícil  lembrar  como  costumava  estar.  Manter  um  registo  de  sua
jornada ajuda a quantificar as mudanças e a motivação para continuar. Logo de início, certifique-se de agendar as 4 datas
para completar os questionários e certifique-se de dar o tempo suficiente para respondê-los de forma consciente.

AUTO-AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

CANSADO Extremamente Nunca

TEMPERAMENTO Forte Calmo

MAU HUMOR Muito mal humorado Calmo

EMOTIVO Altamente Equilibrado

MÁ DIGESTÃO DE ALIMENTOS Desconfortável Sem Problemas

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO Esquece Facilmente Excelente Memória

ÂNSIA POR AÇÚCAR Adora Doces Não necessita açúcar

LIBIDO Muito Baixo Alto

MÃOS OU PÉS FRIOS Muito Frio Normal

SENTIMENTO DE DESÂNIMO Deprimido A vida é Boa

ENXAQUECA Extremamente Sem dores de cabeça

AFTA Frequentemente Nunca

MOVIMENTOS INTESTINAIS Irregular Frequente/Normal

PRISÃO DE VENTRE Intervalo de 10 Dias Todos os Dias

APETITE Sempre a Petiscar Nunca com Fome

ACNE Extremamente Nada

VOZ Muito Intensa Suave

MUITO TENSO Volátil Calmo

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITÁVEL Mau Sem

PADRÃO DE SONO Pobre Muito Bom

HORAS DE SONO 10 ou Mais 5 - 8

PERNAS INQUIETAS Frequentemente Nunca

DOR NA REGIÃO LOMBAR Extremamente Nunca

FLATULÊNCIA / INCHAÇO Frequentemente Nunca

DIA 30 DATA

RESULTADOESCALAREAÇÃO

TOTAL

- 08-10-2019
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O  processo  de  otimização  varia  para  cada  pessoa  e  é  importante  manter  um  registo  das  alterações  ao  longo  do  tempo.
Quanto  mais  otimizado  você  se  torna,  por  norma  fica  difícil  lembrar  como  costumava  estar.  Manter  um  registo  de  sua
jornada ajuda a quantificar as mudanças e a motivação para continuar.Chegou o momento de fazer um re-scan, que deverá
ser o mais próximo possível dos 90 dias e após ter concluído a auto-avaliação final.

AUTO-AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

CANSADO Extremamente Nunca

TEMPERAMENTO Forte Calmo

MAU HUMOR Muito mal humorado Calmo

EMOTIVO Altamente Equilibrado

MÁ DIGESTÃO DE ALIMENTOS Desconfortável Sem Problemas

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO Esquece Facilmente Excelente Memória

ÂNSIA POR AÇÚCAR Adora Doces Não necessita açúcar

LIBIDO Muito Baixo Alto

MÃOS OU PÉS FRIOS Muito Frio Normal

SENTIMENTO DE DESÂNIMO Deprimido A vida é Boa

ENXAQUECA Extremamente Sem dores de cabeça

AFTA Frequentemente Nunca

MOVIMENTOS INTESTINAIS Irregular Frequente/Normal

PRISÃO DE VENTRE Intervalo de 10 Dias Todos os Dias

APETITE Sempre a Petiscar Nunca com Fome

ACNE Extremamente Nada

VOZ Muito Intensa Suave

MUITO TENSO Volátil Calmo

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITÁVEL Mau Sem

PADRÃO DE SONO Pobre Muito Bom

HORAS DE SONO 10 ou Mais 5 - 8

PERNAS INQUIETAS Frequentemente Nunca

DOR NA REGIÃO LOMBAR Extremamente Nunca

FLATULÊNCIA / INCHAÇO Frequentemente Nunca

DIA 60 DATA

RESULTADOESCALAREAÇÃO

TOTAL

 - 08-10-2019
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Compare  os  resultados  de  sua  auto  avaliação  (dia  1-90)  e  descubra  algumas  das  mudanças  tangíveis  que  a  otimização  já  lhe
proporcionou.  As  mudanças  podem  variar,  mas  geralmente  aparecem  com  uma  tendência  ascendente.  Poderá  constatar  que  o
processo de otimização está a aumentar sua função enzimática; ajudando seus genes para produzir células melhores; promovendo
a adaptação do sistema nervoso e melhoria geral da sua função metabólica. Agora faça seu re-scan, mantenha o bom trabalho e
continue a otimizar.

AUTO-AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

CANSADO Extremamente Nunca

TEMPERAMENTO Forte Calmo

MAU HUMOR Muito mal humorado Calmo

EMOTIVO Altamente Equilibrado

MÁ DIGESTÃO DE ALIMENTOS Desconfortável Sem Problemas

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO Esquece Facilmente Excelente Memória

ÂNSIA POR AÇÚCAR Adora Doces Não necessita açúcar

LIBIDO Muito Baixo Alto

MÃOS OU PÉS FRIOS Muito Frio Normal

SENTIMENTO DE DESÂNIMO Deprimido A vida é Boa

ENXAQUECA Extremamente Sem dores de cabeça

AFTA Frequentemente Nunca

MOVIMENTOS INTESTINAIS Irregular Frequente/Normal

PRISÃO DE VENTRE Intervalo de 10 Dias Todos os Dias

APETITE Sempre a Petiscar Nunca com Fome

ACNE Extremamente Nada

VOZ Muito Intensa Suave

MUITO TENSO Volátil Calmo

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITÁVEL Mau Sem

PADRÃO DE SONO Pobre Muito Bom

HORAS DE SONO 10 ou Mais 5 - 8

PERNAS INQUIETAS Frequentemente Nunca

DOR NA REGIÃO LOMBAR Extremamente Nunca

FLATULÊNCIA / INCHAÇO Frequentemente Nunca

DIA 90 DATA

RESULTADOESCALAREAÇÃO

TOTAL

 08-10-2019
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O estilo de vida com alto
nível de stress pode esgotar
o corpo de muitos nutrientes
e, quando combinados com
outros fatores, levam a uma
carência de micronutrientes.

Estilos de Vida

Gostamos da
conveniência na
alimentação, mas isso
tem um custo - as opções
mais 'convenientes' têm
um valor nutricional muito
baixo.

Conveniência

Estes alimentos têm um valor
nutricional muito baixo. Na
realidade, são conhecidos
como carboidratos/calorias
vazias e geram um déficit de
nutrientes essenciais para o
corpo.

Alimentos Processados

Muitos solos estão
esgotados de nutrientes
essenciais e, os poucos que
existem, tem níveis
nutricionais muito mais
baixos do que há uma
geração atrás. Mesmo uma
dieta saudável pode não
fornecer os nutrientes
suficientes.

Ingestão de Nutrientes

OTIMIZADO
NUTRIÇÃO É A CHAVE
PARA O BEM-ESTAR

SUPORTES DE NUTRIÇÃO & MANUTENÇÃO

Muitos processos corporais

Melhor Resistência

Padrão de Sono

Limpeza

Produção de Energia

Desempenho

Peso e Forma Ideais

QUE FATORES ESTÃO A IMPEDIR QUE TENHA
UMA NUTRIÇÃO OTIMIZADA?

- 08-10-2019
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Q. Este relatório é um plano de tratamento para a minha doença?
R.  Não,  o  relatório  não  se  destina  ao  tratamento  ou  cura  de  qualquer
condição  ou  doença.

Q. O que são fatores epigenéticos?
R. A epigenética é o estudo das influências diárias na sua dieta, desafios
ambientais e estilo de vida e de que forma afetam o modo como os seus
genes se expressam. Em alguns casos, até 98% da expressão genética (a
forma  como  o  corpo  é  fisicamente,  mentalmente  e  emocionalmente)  é
controlada  pelo  ambiente  em  que  você  vive.

Q. Isso significa que eu posso controlar os meus genes?
R. Em grande parte sim, os genes têm a capacidade de se expressar num
certo número de maneiras (por vezes, milhares de formas diferentes para
o  mesmo  gene).  Mudando  o  ambiente,  podemos  encontrar  a  melhor
expressão  do  gene  para  apoiar  o  nosso  Bem-Estar.

Q. Os nutrientes listados são considerados deficiências?
R.  Não  necessariamente,  já  que  não  estamos  medindo  fisicamente  a
quantidade de nutrientes para comparar com tabelas de deficiência. Você
pode  estar  dentro  dos  níveis  normais  (por  medida  convencional),  mas
ainda  necessitar  mais  de  um  determinado  nutriente  por  causa  de  algum
fator  do  estilo  de  vida  (por  exemplo,  o  exercício).

Q. O que é que está a medir?
R. O sistema não é uma medição, uma vez que não existe uma escala para
os  dados  serem  comparados.  Através  do  processo  de  ressonância,
determinamos  a  relevância  de  um  item,  pela  capacidade  do  sistema  de
detectar ressonância dentro da amostra digital e reflectir esta informação
no tamanho do segmento do gráfico.

Q. O que é ressonância?
R.  Quando  dois  sistemas  têm  frequências  que  são  comparáveis,  entram
em  ressonância.  Quando  o  cantor  de  ópera  atinge  uma  nota  que  ressoa
com o vidro, este é capaz de absorver e armazenar a energia da nota e o
vidro parte-se.

Q. Será o segmento maior, o mais importante?
R. Só no contexto do gráfico que está inserido. Como um gráfico só pode
adicionar  até  100%  do  quadro  total  para  essa  categoria,  não  podemos
comparar  um  gráfico  com  3  categorias  com  um  que  tenha  17.

Q. O que significa um segmento com contorno?
R.  Esses  segmentos  com  contornos  são  designados  como  itens  de
«Considere»,  com  relevância  moderada  e,  como  tal,  não  são  questões
prioritárias.

Q. Os alimentos listados são considerados alergias?
R.  Não.  Não  estamos  a  avaliar  fisicamente  as  respostas  imunes  aos
alimentos  e  estes  não  pertencem  ao  espectro  das  alergias.  Se  houver
alimentos  que  sabe  ou  suspeita  que  é  alérgico,  então  deve  evitá-los,
mesmo  que  eles  não  estejam  na  sua  lista  de  restrições.

Q. Porque é que eu devo restringir certos alimentos?
R. Existem alguns alimentos que não temos experiência genética. Muitas
vezes temos uma aversão natural  em relação a estes.  Por outro lado,  há
certos  alimentos  que,  por  comermos  muito   (porque  somos  criaturas  de
hábitos),  apenas  não  são  compatíveis  com  o  nosso  estilo  de  vida.
Sugerimos  restringir  estes  alimentos  por  um  período  de  90  dias.

Q.  As toxinas em meu gráfico 'Desafios Ambientais' estão a envenenar-
me?
R. O sistema não mede fisicamente toxinas no corpo e por isso não pode
ser  usado  para  confirmar  a  sua  presença.  A  ressonância  pode  ser
epigenética  na  natureza  e  significa  que,  caso  ocorra  uma  exposição,  as
toxinas  podem  causar  uma  expressão  pobre  dos  genes.

Q.  O  meu  relatório  mostra  que  tenho  parasitas.  Como  podemos  provar
isso?
R. O relatório não confirma a presença de parasitas (embora todos nós os
temos),  mas  apenas  a  indicação  de  ressonância  que  poderia  ser  uma
predisposição  para  parasitas.  Ingerir  os  alimentos  corretos,  pode  ajudar
nesta  predisposição.

Q. Porque é que o plano é de 90 dias?
R.  Quando  mudamos  a  nossa  dieta,  o  ambiente  e  o  estilo  de  vida,  é
preciso tempo para o corpo reagir fisicamente à estas mudanças. Depois
de  90  dias,  o  corpo passou por  um ciclo  de  suporte  razoável  e  pode ser
controlado novamente  de  forma eficaz.

Q. Por que preciso de repetir o relatório? Ao repetir o teste, o resultado
será o mesmo?
R. Num puro nível epigenético, o corpo é homeodinâmico, o que significa
que está em constante adaptação ao ambiente e de uma forma não-linear.
À medida que envelhecemos,  mudamos de emprego,  comemos de forma
diferente,  casamos,  temos  filhos,   começamos  a  exercitar-nos,  paramos
de  exercitar-nos,  além  de  centenas  de  mudanças  diárias  /  semanais  /
mensais,  nosso  corpo  precisa  de  apoio  de  diferentes  maneiras.

Q. Quando vou notar a mudança?
R. Isso é impossível dizer, já que existem tantas variáveis e cada pessoa e
conjunto  de  circunstâncias  é  único.  Você  deverá  observar  mudanças
dentro dos primeiros 30 dias, mas pode demorar até 90 dias (e até mesmo
mais disso, em alguns casos).

FAQs (Perguntas frequentes)

- 08-10-2019
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As declarações contidas neste relatório não foram avaliadas pela FDA. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Conselhos e recomendações
dadas neste relatório, em consulta pessoal, por telefone, e-mail, pessoalmente, em formações on-line, ou de outra forma, é do exclusivo critério e risco do leitor. Deverá consultar um médico
licenciado e qualificado, antes de iniciar qualquer programa nutricional ou dieta. As informações apresentadas neste relatório não devem ser interpretados como qualquer tipo de tentativa de
prescrever ou qualquer prática de medicina. Estas declarações e informações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Não há ofertas de produtos, assim como os resultados
deste relatório não são destinados a tratar, diagnosticar, curar ou prevenir qualquer doença. Você deve sempre consultar um médico plenamente informado, profissional competente ou
praticante na área da saúde, para tomar decisões que se refletem na sua saúde. Aconselhamos que investigue e se eduque sobre quaisquer escolhas e ações relacionadas com sua saúde.

AVISO IMPORTANTE:

ESTA NA HORA
DE PARAR
APENAS DE
SOBREVIVER...
E COMEÇAR A
OTIMIZAR!

Obrigado por investir o seu tempo e
recursos para obter o seu Plano
Alimentar Nutricional "Otimize o
Bem-Estar".

Capacite-se hoje e faça o salto
quântico rumo ao apoio nutricional
ideal!

cell-wellbeing.com

- 08-10-2019


