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O conceito de Saúde Integrada considera que devemos avaliar
e cuidar de nossa  Saúde  de forma Integral. Considerando
diferentes áreas de nossa Vida que também têm o poder de
nos nutrir tanto quanto os alimentos.

Pratique uma atividade física prazerosa e regular. Coloque seu corpo
em movimento, nós não fomos feitos para ficarmos sentados por
horas sem fim...  Tenha uma prática espiritual,  al imente sua alma.
Medite, pratique mindfullness, se conecte com sua essência. 

Cuide muito bem de suas relações amorosas, de família,  com amigos e
colegas de trabalho. Pesquisas apontam que vive mais quem tem
relacionamentos harmoniosos! Tenha um trabalho que goste e se não
for o caso, siga positiva, fazendo seu melhor e ative novas
possibil idades. 

Coloque na sua agenda um horário do dia ou da semana quando irá
cozinhar e preparar refeições deliciosas e saudáveis para você e sua
família. Crie um Ritual para isso! Cozinhando,  você saberá o que suas
refeições contêm e colocará a sua energia na comida preparada!

Para ajudar a eliminar toxinas e o excedente do seu corpo. As pessoas
se esquecem de beber água, o que pode causar dor de cabeça,
cansaço e baixa de energia! É muito comum confundirmos sede com
fome, então manter-se  hidratada pode te ajudará a fazer opções por
alimentos mais saudáveis. 

2 TENHA UMA PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA E ESPIRITUAL  

1 HARMONIZE SEUS
RELACIONAMENTOS E SEU TRABALHO

5 BEBA MAIS ÁGUA

L

7 DICAS PARA
UMA VIDA MAIS
SAUDÁVEL

Descanse e se Renove! Durma a quantidade de horas que você
necessita. Vá para cama sempre na mesma hora e crie seu ritual para
dormir melhor: tome um chá relaxante, um banho morno, acenda
uma vela, medite um pouco, o que te fizer bem e te acalme.  O sono
restaura sua mente e corpo, permita-se não focar em nada antes de
ir dormir, relaxe.  

6 DURMA BEM

Você pode realizar todas as mudanças que deseja em sua Vida, na
verdade somente você é capaz disto! Seja responsável pela sua Saúde,
crie hábitos saudáveis!!  Previna e cure condições de saúde adversas
através de uma vida e alimentação saudáveis. Implemente cada uma
das dicas acima AGORA e você verá os resultados positivos em muito
pouco tempo. Viva mais saudável e feliz!

7 SEJA RESPONSÁVEL 
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Inclua mais vegetais na sua alimentação. Hortaliças, legumes e
frutas distribuídos nas suas refeições = mais nutrientes e fibras! Seu
intestino funcionará melhor, você se sentirá mais disposta e acabará
se servindo menos de outros alimentos, o que poderá te ajudar
também em um processo de perda de peso. 

3 COMA MAIS VERDES

4 COZINHE MAIS
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