
Programa de 3 Dias


RETIRO DETOX


Live   Love   Raw



APRENDER!
Informação, palestras,
Workshops interativos 

e aulas de cozinha.

EXPERIMENTAR!
Uma forma deliciosa de 

experimentar  alguns 
dos  benefícios da 

“Raw Food”

DESINTOXICAR!
3 Dias para limpar o 

organismo das toxinas 
acumuladas

É ótimo poder desintoxicar o corpo 
saboreando frutas e legumes de 
uma maneira inovadora, não apenas 
como um lanche aqui e ali, mas 
como deliciosas refeições com um 
verdadeiro valor nutricional.

Fica muito mais fácil atingir o seu 
peso ideal quando os hábitos e os 
alimentos tóxicos são removidos.

Irá sentir-se renovada(o) e com uma 
nova vitalidade.
Uma energia extra estará disponível 
para o seu dia-a-dia! 


Smoothies
cremosos e super 

saborosos

Snacks e 
sobremesas 
deliciosas

Refeições
criativas  e 

surpreendentes



Esse programa, para além de ser desintoxicante e delicioso, irá abrir portas para uma nova dimensão do 
seu estilo de vida. 
Comer frutas e vegetais frescos desta forma tão divertida e deliciosa irá ajudar a sentir-se cheio(a) de 
energia. Trará um brilho diferente à sua pele, aos seus cabelos e aos seus olhos!

SIM, é tudo cru, saudável e super gostoso!
Sem açúcar, sem leite, sem manteiga, sem farinha, sem químicos, sem toxinas, SEM CULPA!

Fique tranquilo(a) não vai comer saladas de couve o dia inteiro! 
Abaixo algumas imagens das refeições que iremos confeccionar J



Alguns dos benefícios que pode esperar alcançar são:

o  Aumentar a sua energia, motivação e vitalidade
o  Aparentar e sentir-se mais jovem
o  Alcançar o peso ideal de acordo com as suas metas
o  Melhorar a aparência da sua  pele e dos seus cabelos
o  Melhorar significativamente a sua capacidade de foco e de atenção
o  Eliminar problemas de obstipação e intestinos preguiçosos
o  Fortalecer o sistema imunitário e aumentar a resistência às doenças
o  Eliminar transtornos alimentares através da melhoria do estilo de 

vida e de um novo equilíbrio emocional
o  Melhorar a qualidade do sono e acordar leve e revigorado(a)




CAMINHADA:
o  Reduz o inchaço nas pernas e tornozelos;
o  Previne a obesidade e ajuda a perder peso;
o  Melhora da circulação sanguínea;
o  Fortalece todos os músculos do corpo;
o  Melhora a postura corporal;
o  Melhora a ansiedade e estresse;
o  Relaxa os músculos da nuca e dos ombros;
o  Previne complicações cardiovasculares, como o 

enfarto e a hipertensão.



MEDITAÇÃO:
o   Diminui a ansiedade;
o   Aumenta a estabilidade emocional;
o   Expande  a criatividade;
o   Aumenta a alegria;
o   Desenvolve a intuição;
o   Proporciona mais clareza e paz na mente;
o   Modifica a forma de olhar para os problemas;
o   Aguça a mente através do ganho de foco e a expande 

através do relaxamento;
o  Previne o estresse futuro;
o  Libera o estresse acumulado em seu sistema
o  Aumenta a produção de serotonina, melhorando o 

humor e o comportamento



Irá cuidar da sua mente
ao mesmo tempo

que cuida do seu corpo



DESINTOXICAR!

Este programa é ideal para você, se:
o  Quer ter mais energia para o seu dia-a-dia
o  Gosta da ideia de desintoxicar o seu organismo
o  Ainda não se sente no seu melhor apesar de ter um 

estilo de vida saudável
o  A sua energia vem diminuindo nos últimos tempos
o  Tem problemas de excesso de peso
o  Quer atingir o seu peso ideal
o  Já tentou uma alimentação crudívora mas não soube 

fazer a adaptação necessária
o  Tem problemas de saúde moderados como , diabetes 

tipo 2, pressão arterial alta, colesterol elevado, asma, 
alergias de pele e  acne

o  É uma pessoa muito saudável, mas está curioso(a) 
para saber como  pode melhorar ainda mais a sua 
saúde ou capacidade mental

o  Gostaria de melhorar o seu bem estar e humor em 
geral

Este programa não é para você, se:
o  Não gosta e não quer aprender a apreciar de frutas e 

legumes frescos 
o  Não tem interesse em alimentação saudável
o  Não gosta de aprender novas receitas, mesmo sendo 

fáceis e práticas
o  Não está disposto(a) a se divertir preparando refeições 

diferentes daquelas que a sua família está habituada
o  Não está disposto(a) a fazer um pequeno investimento 

a longo prazo na sua saúde e bem estar 
o  Está a tomar medicamentos que podem interagir mal 

com a ingestão de frutas e vegetais crus
o  Não gosta de praticar meditação
o  Não aprecia exercícios físicos leves ou moderados
o  Não quer experimentar um estilo de vida diferente



Seria ótimo,
 mas infelizmente 

este programa
 não é para 

todos.




Será assim:

O programa tem início numa quinta-feira à noite, onde o grupo será recebido com uma palestra que inclui a 
partilha da agenda e as orientações básicas para os três dias de retiro. O detox em si começa na sexta-
feira de manhã e termina no domingo ao final da tarde. A programação diária inclui palestras sobre temas 
diversos, aulas de cozinha crudívora, sessões de Coaching em grupo, prática de yoga, meditação, 
caminhadas e momentos livres.

Estaremos ansiosos para conhece-lo(a),
vai ser super divertido! 

Pronto(a)
para começar?





Ao longo destes 3 dias irá desenvolver um 
conhecimento e uma consciência ainda 
mais profundos sobre si mesmo(a), de 
onde vem a sua saúde e a sua energia, a 
importância das suas escolhas alimentares 
e do seu estilo de vida. 

Chegou o momento de iniciar uma nova etapa na sua história!

RETIRO!
DETOX!

Formas de pagamento: O pagamento deve ser feito à vista (desconto 10%) ou em 4 
parcelas no cartão de crédito.

Inclui: estadia* com pensão completa, retiro de 3 dias com aulas de cozinha detox, palestras, 
yoga, meditação, receitas em formato digital e sessões de Coaching em grupo.

*estadia em quarto duplo com banheiro exterior partilhado.

R$ 1.200,00

O que deverá levar : 
•  roupas confortáveis incluindo tênis para caminhada (traje de banho opcional)
•  roupa para prática de yoga e tapete de yoga 
•  uma manta leve
•  2 frascos de vidro com tampa com capacidade para 500ml
•  1 garrafinha para água
•  entusiasmo e motivação!



Este programa tem por objetivo complementar o seu bem estar e 
não pretende substituir nenhum tratamento ou orientação médica.
Se está preocupado por poder vir a ter algum problema específico 
ao participar neste retiro detox, deve procurar o aconselhamento 
de seu médico ou de  outro profissional de saúde da sua 
confiança antes de iniciar o programa.

Não pretendemos converter ninguém ao crudivorismo, 
apenas queremos criar uma experiência agradável, 
recheada de descobertas e surpresas. 
Irá perceber por si mesmo(a) até onde pode ir 
e que mudanças quer fazer. 


O Próximo  


RETIRO DETOX


Começa dia 16 de Setembro
Em

Casa Branca– MG
Brasil

Esperamos que aproveite ao máximo 
esta oportunidade e comprove em si mesmo
os resultados incríveis que poderá ter, ao 
Participar deste programa.
Se tiver alguma dúvida, envie-nos um e-mail e 
responderemos às suas questões o mais rápido possível! 
 
Até breve,
Be Happie! 


happiestyle@criscarvalho.com +351 927 162 206 www.criscarvalho.com	


