
WORKSHOP em Junho de 2020 
As bases bioquímicas e a 

prevenção do câncer.

BASES BIOQUÍMICAS DA 
PREVENÇÃO DE CÃNCER

Convidamos você para participar desse 
curso de SAÚDE HOLÍSTICA 2020, 
com destaques bioquímico e toxicológico 
básicos, destina-se não apenas a 
terapeutas e profissionais de saúde,  mas 
também ao público em geral. O principal 
objetivo é compreender a importância da 
interação entre nutrição e os corpos físico 
e mental, o que leva 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.

SOBRE A FACILITADORA

Engenheira Química (UERJ) PhD. em 
Química Analítica Inorgânica (PUC-RJ), 

MSc. em Química Orgânica (UFRJ), 
MBA em Química Ambiental (FGV-RJ), 
e pós-doutoramentos nos USA, França e 
no Brasil na UFSC, e por mais de 20 anos 
Professora Associada IV e Palestrante na 
UFPR - Brasil, dedica seu tempo ao 
estudo da Química da Vida e do Meio 
Ambiente. Contando com muitos anos de 
experiência em Pesquisa Científica em 
Química Bioinorgânica e Projetos de 
Meio ambiente, publicou muitos artigos 
científicos, patentes e apresentou mais de 
150 trabalhos inéditos em congressos 
internacionais. 
Por um período de quase três anos 
(2015-2017), estudou as bases de plantas 
medicinais, Aromaterapia, Gemoterapia, 
Homeopatia e princípios da Medicina 
Tr a d i c i o n a l C h i n e s a n a e s c o l a 
IMDERPLAM, na região de Montpellier, 
na França.
Representante exclusiva da Laszlo Brasil 
em Portugal, traduziu para o português 
do Brasil os livros da Editora Laszlo:  



Óleos essenciais antivirais - Dr Jean-Pierre Willem; Óleos essenciais e câncer. Abordagem 
terapêutica, inovadora e natural - Dra. Anne-Marie GIRAUD; Óleos essenciais para a cozinha e o 
bem-estar - Mélinda Wilson; Eu cozinho com óleos essenciais - Phillippe Chavanne; A geriatria 
pelos óleos essenciais - Envelhecer melhor graças à aromaterapia científica - Michel Faucon; 
Fundamentos da terapia holística com óleos essenciais de plantas - Nova edição 2019 - Dietrich 
Gümbel; A ciência dos óleos essenciais medicinais - Pierre Franchomme 
Disposta a compartilhar esse enorme conhecimento acumulado em Projetos de pesquisas nacionais 
e internacionais, em Conferências realizadas no mundo inteiro, na organização de eventos 
científicos e para o público leigo, trazendo os aspectos mais relevantes das pesquisas científicas nas 
áreas da Saúde, Alimentos e Terapias Naturais, Ana Lucia Mercê criou a BTI Expertise para realizar 
este projeto desde 2015.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I:  ALIMENTOS PROCESSADOS E A DEVASTAÇÃO METABÓLICA 

Esse módulo vai retratar a importância da nutrição no desenvolvimento das chamadas “doenças 
modernas”. Muitas delas, doenças metabólicas, podem ser explicadas,  e muitas vezes curadas com 
uma simples mudança na alimentação! 

Nesse primeiro módulo abordaremos os alimentos industrializados que estão na realidade, no topo 
do consumo moderno. Saiba como e porquê, os alimentos processados deterioram o seu capital de 
vida e sua saúde e qual a ligação entre eles e a Epigenética do envelhecimento e a deterioração 
hormonal.

Módulo II:  DETOX, DIETAS E ANTI-ENVELHECIMENTO 

Nesse módulo será  enfatizado a importância do DETOX físico e emocional, e instrumentalizaremos 
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

Módulo III DOENÇAS METABÓLICAS: AS BASES QUÍMICAS E BIOQUÍMICAS DO 
CÂNCER – I  PREVENÇÃO 

Nesse módulo traremos uma visão integrativa da segunda doença mais mortal no mundo - O 
CÂNCER. Concebido de maneira accessível para todo o público, desmistificaremos esta doença 
pela compreensão de como evitá-la e como utilizar terapias integrativas na sua prevenção.

Módulo IV DOENÇAS METABÓLICAS: AS BASES QUÍMICAS E BIOQUÍMICAS DO 
CÂNCER - II  PREVENÇÃO 

Nesse módulo, trazemos a segunda parte da visão integrativa da segunda doença mais mortal no 
mundo - O CÂNCER. Complementando a 1ª. parte do módulo III.

Quando: 01 a 16 de junho de 2020 – segundas e terças-feiras das 18:00 às 20:00 hs - Brasil

Horário: 22:00h Portugal; 16:00h Texas; 23:00h Espanha

Onde: Google Meet (online) com transmissão ao vivo de Portugal
Valor: R$ 540,00  (90€)

Para reservar e fazer o pagamento via paypal:  www.btiexpertise.com

Dúvidas, inscrições opcionalmente mais e informações:  (11) 96975-1320 com Solange 

Certificado de participação digital.

http://www.btiexpertise.com
http://www.btiexpertise.com

