Este é o lugar onde o seu bem-estar é cuidado com todo o conforto de um espaço
mágico, verdejante, com detalhes pensados em si, que é muito especial para nós.
Em parceria exclusiva com uma equipa da USPE, composta por especialistas em saúde preventiva e
epigenética e terapeutas de bem-estar, dirigidas pela Dra. Paula Mouta do Hospital de St Louis de Lisboa
e pela Dra. Manuela Soares da Clínica Médica Dentária Flow, temos para si uma proposta de excelência.
APRENDA A MANTER A SUA JUVENTUDE COM MAIS SAÚDE

É uma proposta de imersão de 5 dias (4noites), realizada em grupo, para revitalizar a mente, o espírito e o
corpo, proporcionando uma aprendizagem pessoal e consciente de acerto do relógio biológico. Está
indicada para tratar e reduzir o impacto das diversas agressões diárias que causam as desarmonias do
corpo, mas acima de tudo vai contribuir para retardar o envelhecimento físico e mental.
Neste retiro, cada pessoa irá ao encontro de um resultado diferente, que pode ser desde a redução de
peso e volume corporal, uma reorganização do metabolismo funcional, o equilíbrio emocional ou apenas
reduzir o impacto do stress profissional.
Este processo de destoxificação, promove a renovação da sua energia vital de forma eficaz, eficiente e
consciente. Uma aprendizagem que lhe permite fazer um novo caminho ao encontro da qualidade de vida
e bem-estar.
DATA: Outubro 25 a 29/ 2022 - Inscrição e cancelamentos, limite até 25 de Setembro de 2022 e pago na íntegra.
Preço do Programa por Pessoa: € 2000,00 (dois mil euros) mínimo 15 pessoas - máximo 20 pessoas.

O evento só se realiza na data prevista com o número mínimo de pessoas preenchido
Chegada: dia 25 até às 12horas | Check-in alojamento às 14horas.
Saída: dia 29 até às 15horas | Check-out alojamento às 12horas.
No ato da Inscrição cada pessoa tem de responder a um Inquérito de pré-avaliação e anamnese do estado
funcional e metabólico.
Inclui: 2 palestras, 5 avaliações individuais, 5 tratamentos individuais, atividades físicas de grupo, lazer de
grupo e individual, alimentação completa, reuniões de grupo diárias, transporte no decorrer dos passeios,
suporte de suplementação de apoio durante o programa, plano nutricional de 90 dias e acompanhamento
em grupo de watsapp após conclusão do retiro, durante 30 dias e seguro de acidentes pessoais de grupo.
Exclui: alojamento, consulta e contratação na página da Casa da Amieira.

O pacote do retiro é composto por:

Palestras
Na abertura e encerramento do programa “Breathe With Soul and Body”, serão realizadas palestras
informativas e orientadoras, sobre a metodologia do retiro e como cada participante, poderá manter a sua
aprendizagem e resultados nos restantes dias do ano com o apoio da Ritmo-nutrição Funcional.
Avaliações Individuais compostas por:| 60 minutos

1.

Epigenetic Bio Profiler e Plano Nutricional de 90 dias
É uma avaliação de 98% do DNA moldável, através de um teste ao folículo do cabelo e saliva (Cell
Wellbeing S-drive System), de forma a serem consideradas todas as medidas preventivas contra
o envelhecimento prematuro, fraquezas celulares e outras questões associadas a um pobre
ambiente nutricional.

2.

Avaliação Clínica e Psicossomática Funcional da boca e Dentes.
A saúde do Sistema Gastrointestinal começa na boca e os nossos dentes são o arquivo celular da
memória de toda a nossa história e ancestralidade. Os dentes têm forma, estrutura, tamanho,
número, cor e posição, além de outras características que podem ser, e são, fortemente
influenciadas por fatores ambientais durante os anos de vida extrauterina em que a odontogénese
ocorre.

3.

Avaliação Funcional pela Medicina Tradicional Chinesa, com sessão de tratamento. As técnicas
da medicina chinesa (acupuntura, ventosas e sementes de aurícula) trabalham pontos específicos
do corpo que tratam disfunções fisiológicas, físicas, psicológicas, estimulam a circulação
sanguínea e ajudam a emagrecer garantindo a harmonização e o bem-estar.

4.

Avaliação de Osteopatia Postural e Visceral, com sessão de tratamento. A osteopatia
proporciona-lhe bem-estar, trata e previne as desordens músculo esqueléticas, produz um efeito
regulador do organismo, corrige a biodinâmica das articulações e ajuda a corrigir desvios
posturais. Melhora as funções motoras e intestinais.

5.

Avaliação Antropométrica
Pesagem e medição de volume abdominal, coxas e braços, no início e fim, avaliação diária da
tensão arterial e oxigénio, avaliação diária de urina (urocultura por combur teste, ph da saliva e
toma de suplementação de apoio ao detox.

Tratamentos Individuais de Bem-estar|60 minutos
6. Uma massagem relaxante com óleos essenciais, pindas de sal gema e ervas aromáticas medicinais.
7. Uma esfoliação de detox corporal com oligoelementos e especiarias.
8. Circuito diário “Sanus per Aqua” (jacuzzi, sauna e piscina de interior aquecida e de exterior com
água fria.
Atividade Física de Grupo|60 minutos
9. Caminhada diária no exterior em trilha programada.
10. Exercícios diários de movimentos respiratórios funcionais.
11. Três passeios de interesse histórico, cultural e terapêutico na região.
Alimentação Completa de Grupo|60 minutos (refeições principais) | Com Opção Vegan
12. Desjejum, almoço e jantar.
13. Bebidas detox, lanche da manhã, lanche da tarde e águas aromatizadas. Abastecimento do
frigobar do alojamento para ceia, com fruta e gelatina vegetal.
Lazer de Grupo e Individual|60 minutos
14. Convívio no fecho de cada dia com reunião, jogos e danças.
15. Manhã e tarde com períodos de repouso individual.
A Sua Saúde é o Seu Maior Património

