
Ciclo de cursos 2019/20 SAÚDE HOLÍSTICA  
Associação Alvorada Opulenta 

Módulo II em 16 de novembro de 2019 
DETOX, DIETAS E ANTI-ENVELHECIMENTO  

Módulo II 
DETOX, DIETAS E  

ANTI-ENVELHECIMENTO 
O ciclo de cursos da Associação Alvorada 

Opulenta 2019/2020 continuará neste 
segundo módulo enfatizando a importância 

do DETOX físico e emocional, e 
instrumentalizará a todos com as várias 

opções de dietas segundo a preferência e 
objetivos de cada um e sempre na busca da 

prevenção das chamadas “doenças 
modernas”!  

Saiba como a ciência confirma quais os 

melhores protocolos de detox e as dietas 

mais eficazes para a melhor nutrição 

celular, este sim o melhor caminho 

epigenético para o anti-envelhecimento e 

deterioração hormonal!  

‣ LOCAL DO EVENTO: 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 17 

Moncarapacho  
‣
‣ Inscrições na loja ALMOFARIZ DA VILA 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 22B,  em 

Moncarapacho - Olhão 
‣ Ou pelos emails: 
‣ cursos@alvoradaopulenta.com 
‣ www.alvoradaopulenta.com 
‣ almofarizdavila@gmail.com 
‣ Investimento: 20€ 
‣ Data: 16 de novembro de 2019 - Sábado 
‣ das 15:00h às 17:30h 

Palestrante:         Ana Lucia Ramalho Mercê 
 Engenheira Química, Ph.D. 
                      Professora Associada IV - UFPR 
  www.btiexpertise.com 

Apoio: www.btiquantum.com

Este ciclo de SAÚDE HOLÍSTICA 2019, com destaques bioquímico e 
toxicológico básicos, destina-se não só a terapeutas e profissionais de saúde 
mas também ao público em geral. O objetivo principal é de que possam 
compreender a importância de como a nutrição interage com o físico e o 
mental levando a uma interferência epigenética com resultados positivos ou 
devastadores. Venha aprender aspectos básicos de nutrição para tomar as 
rédeas da sua vida e conhecer o mínimo para se manter em forma, retardando 
o envelhecimento e conservando a sua saúde hormonal. 

mailto:cursos@alvoradaopulenta.com
http://www.btiquantum.com
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Ciclo de cursos 2019/20 SAÚDE HOLÍSTICA 
Associação Alvorada Opulenta 

Módulo III em 07 de dezembro de 2019 
DOENÇAS METABÓLICAS, AS BASES I

Módulo III 
DOENÇAS METABÓLICAS: 

AS BASES QUÍMICAS E 
BIOQUÍMICAS DO CANCRO - I 

Neste terceiro módulo, o ciclo de cursos da 
Associação Alvorada Opulenta 2019/2020 
trará para todos uma visão integrativa da 

segunda doença mais mortal no mundo - O 
CANCRO. Concebido de maneira accessível 
para todo o público, este ciclo desmistificará 

esta doença pela compreensão                           
de como evitá-la e como utilizar terapias 

alternativas na sua prevenção. 

‣ LOCAL DO EVENTO: 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 17 

Moncarapacho  
‣
‣ Inscrições na loja ALMOFARIZ DA VILA 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 22B,  em 

Moncarapacho - Olhão 
‣ Ou pelos emails: 
‣ cursos@alvoradaopulenta.com 
‣ www.alvoradaopulenta.com 
‣ almofarizdavila@gmail.com 
‣ Investimento: 20€ 
‣ Data:  07 de dezembro de 2019 - Sábado 
‣ das 15:00h às 17:30h 
‣

Palestrante:         Ana Lucia Ramalho Mercê 
 Engenheira Química, Ph.D. 
                      Professora Associada IV - UFPR 
  www.btiexpertise.com 

Apoio: www.btiquantum.com

Este ciclo de SAÚDE HOLÍSTICA 2019, com destaques bioquímico e 
toxicológico básicos, destina-se não só a terapeutas e profissionais de saúde 
mas também ao público em geral. O objetivo principal é de que possam 
compreender a importância de como a nutrição interage com o físico e o 
mental levando a uma interferência epigenética com resultados positivos ou 
devastadores. Venha aprender aspectos básicos de nutrição para tomar as 
rédeas da sua vida e conhecer o mínimo para se manter em forma, retardando 
o envelhecimento e conservando a sua saúde hormonal. 

mailto:cursos@alvoradaopulenta.com
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Ciclo de cursos 2019/20 SAÚDE HOLÍSTICA  
Associação Alvorada Opulenta 

Módulo IV em 18 de janeiro de 2020 
DOENÇAS METABÓLICAS, AS BASES II 

Módulo IV 
DOENÇAS METABÓLICAS: 

AS BASES QUÍMICAS E 
BIOQUÍMICAS DO CANCRO- II 

Neste quarto módulo, o ciclo de cursos da 

Associação Alvorada Opulenta 2019/2020 

trará a segunda parte da visão integrativa da 

segunda doença mais mortal no mundo - O 

CANCRO. Concebido de maneira accessível 

para todo o público, este ciclo desmistificará 

esta doença pela compreensão de como  

evitá-la e como utilizar                                  

terapias alternativas na sua prevenção. 

‣ LOCAL DO EVENTO: 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 17 

Moncarapacho  
‣
‣ Inscrições na loja ALMOFARIZ DA VILA 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 22B,  em 

Moncarapacho - Olhão 
‣ Ou pelos emails: 
‣ cursos@alvoradaopulenta.com 
‣ www.alvoradaopulenta.com 
‣ almofarizdavila@gmail.com 
‣ Investimento: 20€ 
‣ Data:  18 de janeiro de 2020 - Sábado 
‣ das 15:00h às 17:30h 

Palestrante:         Ana Lucia Ramalho Mercê 
 Engenheira Química, Ph.D. 
                      Professora Associada IV - UFPR 
  www.btiexpertise.com 

Apoio: www.btiquantum.com

Este ciclo de SAÚDE HOLÍSTICA 2019, com destaques bioquímico e 
toxicológico básicos, destina-se não só a terapeutas e profissionais de saúde 
mas também ao público em geral. O objetivo principal é de que possam 
compreender a importância de como a nutrição interage com o físico e o 
mental levando a uma interferência epigenética com resultados positivos ou 
devastadores. Venha aprender aspectos básicos de nutrição para tomar as 
rédeas da sua vida e conhecer o mínimo para se manter em forma, retardando 
o envelhecimento e conservando a sua saúde hormonal.
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