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Olá, o meu nome é Vera Dias, sou Bióloga e Health Coach, com especialização em
Saúde Intestinal e Detox, certificada pelo Institute for Integrative Nutrition. Desde
pequena que sempre tive uma enorme paixão pelas plantas e por tudo o quer era
natural. E desde que me lembro que sempre defendi um estilo de vida saudável e
consciente. Mas foi depois de me ter sido diagnosticado o síndrome do intestino
irritável que tudo mudou. Mergulhei numa profunda jornada de autoconhecimento
interior e de descoberta alimentar para conseguir encontrar as respostas que mais
ninguém me conseguia dar. Hoje estou aqui para partilhar tudo o que aprendi
contigo e ajudar-te a teres um intestino mais saudável, através da alimentação,
criação de novos hábitos e rotinas, técnicas de gestão de stress e um estilo de vida
mais natural e consciente. Tudo isto através das minhas receitas, programas de
coaching, cursos e workshops. Convido-te a acompanhares-me nas redes sociais e
no meu site, para conheceres melhor o meu trabalho, o meu dia-a-dia e todas as
dicas que tenho para te dar!

Sobre a Autora

www.veradias.coach
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"Cuida do teu
corpo. É o único
lugar que tens

para viver."
J I M  R O H N
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A minha história
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A minha jornada de transformação iniciou-se quando depois de muito tempo a não saber

gerir as minhas emoções, o stress e a andar sempre a experimentar dietas para me sentir

mais confortável na minha pele, cheguei a um estado que culminou fisicamente. Depois de

muitos exames e análises, foi-me diagnosticado Síndrome do Intestino Irritável (SII).

Fiquei ainda mais triste, desmotivada no trabalho, sentia-me debilitada fisicamente e sem

energia. Foi então que cansada de me sentir desta forma, decidi fazer uma pesquisa

intensiva por informação acerca deste síndrome, desde como recuperar a minha saúde

intestinal, a melhor alimentação, aprender a ler rótulos até à importância de cuidarmos de

nós fisicamente e mentalmente. No fundo, tentei reunir toda a informação possível que me

permitisse chegar a um estado de equilíbrio físico e emocional, porque não queria que este

síndrome definisse quem eu era.

Para quem sofre com SII sabe que os sintomas podem ser muito inconvenientes e

desesperantes. E porquê? Porque nós precisamos de comer para sobreviver, mas este

simples ato de ingerir comida pode alterar significativamente o nosso bem-estar e causar

um desconforto enorme. Muitas vezes senti-me frustrada e desesperada porque por mais

cuidado que tivesse com a alimentação e com o exercício físico, não via grandes melhoras, o

meu peso oscilava constantemente e eu vivia em angústia porque já não sabia mais o que

fazer. A certa altura algumas pessoas pensavam que era tudo da minha cabeça, mas não

era, era sim o meu corpo a tentar falar comigo e a dizer-me que algo não continuava bem.

Os sintomas são muito desconfortáveis, desde barriga inchada, refluxo gástrico,

cólicas, azia, dores de cabeça, acne, perda de cabelo, fadiga crónica e ansiedade. 

Até aqui não tinha encontrado a ajuda que sentia que precisava e tomar medicamentos

todos os dias não era solução para mim, e no meu caso, as dietas recomendadas para este

tipo de síndrome, como a conhecida Fodmap, não funcionaram. 



Estas dietas privavam-me de alimentos que eu gostava bastante e acabam por ser muito

restritivas, o que me obrigava a andar com uma lista no bolso para saber aquilo que podia

ou não comer, o que me levou a sentir ainda mais ansiedade. Foi então que dei um basta e

que percebi que tinha que ver a alimentação de uma forma mais intuitiva, tinha que sentir o

que o meu corpo pedia, tinha que aquietar a minha mente. E perguntei-me, o que pode ser

pior do que aquilo pelo que já passei? Cheguei a perder 3 kg em menos de quinze dias,

porque passava os dias na casa de banho, ao ponto de não conseguir trabalhar e de

atrapalhar a minha vida social. Estava exausta e nem exercício-físico conseguia ou tinha

vontade de fazer. Se experimentei tudo o que era suposto e não funcionou, então agora era

a minha vez de tentar! E foi este o grande ponto de viragem, respeitar o meu corpo e sentir o

que ele diz. Descobri que o nosso corpo sabe como curar-se se lhe dermos oportunidade e

ferramentas para o fazer. Senti a importância de fazer um reset na minha alimentação

que ajudou a equilibrar novamente o meu intestino e descobri através de um método,

quais os alimentos a que sou sensível ou intolerante. Sem dietas restritivas para toda

a vida e ao meu ritmo. Incorporei uma rotina de sono e de exercício-físico e aprendi a

formular cosméticos naturais. Voltei a ter uma vida normal e saudável, voltei a

encontrar o meu equilíbrio. Este foi o meu milagre. Hoje, como Health Coach

especializada em Detox Natural, ajudo pessoas a fazer o mesmo através da minha

experiência e conhecimento que tenho vindo a adquirir ao longo dos anos.

Não sigo nenhum regime ou dieta específica, sigo aquilo que faz sentido para mim, cada um

de nós é único e todos temos que fazer este caminho de autoconhecimento. Espero que a

minha história te tenha inspirado a iniciares também a tua jornada, seja porque tens uma

história semelhante à minha, ou porque queres melhorar a tua alimentação, saúde e estilo

de vida!

A minha história
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O que te vem à mente quando ouves a palavra "detox"?

O termo desintoxicação é frequentemente associado a dietas extremas ou privação

alimentar. Mas nem sempre é este o caso, pelo menos na minha abordagem, até porque o

conceito de detox natural holístico é muito mais abrangente do que apenas a questão

alimentar. O conceito de detox tem sido aplicado desde à milhares de anos, como um apoio

à saúde e cura do corpo, mas eu acrescento a saúde também da mente e a abordagem a

nível corporal que vai para além da alimentação, incluindo aspetos como os produtos de

higiene e beleza e os que usamos em casa.

"Detox" é uma abreviatura da palavra "desintoxicação", que significa de uma forma muito

simples "o processo de remoção de produtos químicos prejudiciais ou tóxicos". Ou seja,

remover ou evitar aquilo que esteja a mais na nossa alimentação, rotinas e estilo de vida e

que não nos acrescente saúde ou bem-estar. Por isso, para mim "detox" significa apoiar a

saúde, minimizando a exposição a materiais ou hábitos potencialmente prejudiciais e

desenvolvimento de hábitos e rotinas que nos aumentem e prolonguem a nossa qualidade

de vida".

Quando a maioria das pessoas pensa em ficar saudável, naturalmente começam a remover

coisas da sua dieta e estilo de vida. Remover alimentos, hábitos, pensamentos e produtos

pode parecer restritivo e, em última análise, tornar o processo mais desafiador. Acredito que

a desintoxicação não se trata apenas de remover toxinas. É mais sobre adicionar elementos

mais saudáveis, o que naturalmente cria menos espaço para elementos menos saudáveis.

Pensa nisto: quanto mais alimentos, produtos, pensamentos e práticas saudáveis tu

adicionares, menos espaço haverá para coisas que não te acrescentam.

Então qual é o primeiro passo?

Ter a consciência de onde se encontram as potenciais toxinas e perceber que esta

abordagem não é algo momentâneo, mas sim algo que se pode transformar num estilo de

vida mais saudável e natural. Nós beneficiamos dele e o planeta também!

Detox natural holístico: o que é
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Fazer um detox holístico é uma jornada contínua e muito bioindividual, ou seja depende das

prioridades e preferências de cada pessoa. Para uma pode ser muito importante a parte da

alimentação, para outra a parte da cosmética e para outra de tudo um pouco. Esta

abordagem, pelo facto de ser abrangente, permite que cada pessoa comece pela parte que

mais precisa podendo até descobrir novas possibilidades de viver um estilo de vida mais

natural e consciente, fazendo mudanças sustentáveis a longo prazo. Conhecimento é

poder, sempre. Lembra-te que não precisas de usar todas as ferramentas que aqui te vou

mostrar, escolhe apenas aquelas que mais se alinham contigo, com as tuas necessidades e

com o estilo de vida que queres criar. O objetivo será sempre o mesmo: reduzir a

exposição às potenciais toxinas que podem impactar negativamente a tua saúde e

tomar consciência de onde elas se encontram.

O corpo faz o seu processo de desintoxicação naturalmente, porque tem a capacidade de

eliminar toxinas de forma eficaz e eficiente através de vários órgãos, como a pele, os

pulmões, os rins, o fígado e o intestino ou mesmo através do sistema imunitário. A questão

é que cada vez mais estamos rodeados de toxinas diariamente, desde produtos para a pele,

aos pesticidas nos alimentos até à própria poluição do ar. Este acumular de tóxicos pode

contribuir negativamente para a nossa  saúde e bem-estar, tanto a nível físico como até

emocional e psicológico (ver os sinais que o corpo dá mais à frente). O corpo deixa de

conseguir eliminar sozinho todos estes contaminantes e fazer um detox acaba por ser uma

ajuda que nós lhe podemos dar, em que podemos evitar ou minimizar a probabilidade de

desenvolvermos mais tarde outro tipo de doenças. Tudo isto pode ser possível através

das escolhas que fazemos acerca da nossa dieta e estilo de vida.

Podes estar motivada(o) para desintoxicar diferentes áreas da tua vida por muitos motivos,

talvez queiras melhorar a tua energia e digestão, talvez estejas pronta(o) para abandonar

hábitos antigos ou procuras fazer um "reset" geral. É importante estar em sintonia com os

motivos que te levam a querer fazer um detox, teres clareza das tuas intenções vai

ajudar-te a percorrer esta jornada de forma mais simples e a conseguires atingires os

teus objetivos.

Detox natural holístico: abordagem
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sensibilidades ou intolerâncias alimentares;

dores de cabeça frequentes;

inchaço abdominal frequente;

problemas de pele como psoríase, acne, eczema ou comichões;

humor muito variável;

falhas de memória;

lábios constantemente gretados;

irregularidades intestinais;

ganho de peso progressivo;

falta de energia;

fadiga crónica;

mau hálito;

diminuição da líbido;

insónias;

perda de cabelo;

dores e tensão muscular.

O nosso corpo envia-nos diversos sinais de que algo não está bem e de que precisamos de o

libertar a ele e à nossa mente das toxinas que vamos acumulando diariamente. Já sentiste

alguma destas coisas de forma recorrente?

Estes são alguns dos sinais que o nosso corpo nos dá a pedir ajuda, sinal de que algo tem

que mudar.

Nota: Se queres melhorar a tua alimentação, as tuas rotinas e criar novos hábitos mas não

sabes por onde começar nem como o fazer, eu posso ajudar-te através do meu Programa de

Coaching Food Detox e dos meus produtos como os e-books. Neles tens acesso a

protocolos, receitas e informação mais detalhada que te permite fazer o teu processo de

detox, descobrir  as tuas sensibilidades alimentares, recuperar o teu intestino (um dos

orgãos mais afetados pelas toxinas) e encontrar o teu equilíbrio físico e mental.

|    12

02
Detox natural holístico: sinais



Estilo de Vida

Evitar o álcool, a cafeína e os
refrigerantes

Beber mais água

Comer alimentos mais ricos em
nutrientes

Evitar alimentos processados

&

Evitar alimentos ricos em
açúcar

Beber chá e usar mais ervas
aromáticas

Ter uma alimentação
diversificada e colorida

02

Utilizar cosméticos orgânicos

Banhos com sais de epsom e
escovagem da pele a seco

Limitar a utilização das redes
sociais

Praticar a meditação e a
respiração consciente

Praticar o journaling e a
gratidão

Praticar exercício regularmente

Dieta
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Detox natural holístico
A desintoxicação vem em muitas formas, mas a maioria enquadra-se em duas categorias:

dieta e estilo de vida. Pequenas mudanças diárias são o que leva a grandes

transformações!

Seguem alguns exemplos que podes começar a ponderar e a experimentar:

Ter uma boa rotina de sono e
saber descansar



|    14

02

Existem muitos benefícios ao fazer um  programa de detox. A nível nutricional, por exemplo,

ajuda a reduzir a ingestão de alimentos processados e a aumentar a ingestão de alimentos

ricos em nutrientes como os vegetais, as leguminosas, as frutas, os cereais integrais e as

proteínas limpas. No entanto, existe a vertente da mente, da beleza e da casa, aqui estão

incluídos a atenção plena, a gratidão, a meditação, o exercício-físico, a questão das

tecnologias, os ingredientes dos cosméticos e dos produtos de limpeza, a qualidade do ar

que respiramos e muito mais. Os principais benefícios de um detox podem ser:

• melhoria do humor;

• maior conexão com os nossos valores e intenções;

• diminuição da dor crónica e inflamação;

• diminuição do stress e sintomas de depressão e ansiedade;

• ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue;

• melhoria do foco e da clareza mental;

• melhoria da qualidade do sono;

• aumento de energia;

• redução dos desejos por açúcares ou comidas salgadas;

• apoia a digestão e a saúde intestinal;

• apoia a manutenção de um peso saudável;

• apoia o bom funcionamento do metabolismo, da imunidade e da circulação linfática;

• melhoria da saúde da pele e do cabelo.

Estes são alguns dos muitos benefícios que sentimos quando desenvolvemos e adotamos

um estilo de vida mais saudável, equilibrado e consciente através da implementação de um

detox natural holístico.

Detox natural holístico: benefícios
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Detox alimentar: alimentos a evitar
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Alimentos e bebidas processadas: como refrigerantes, bolachas, bolos, etc.

Hidratos de carbono refinados: farinhas e massas brancas que se transformam em

açúcar no nosso corpo, grande parte do glúten que ingerimos.

Açúcar refinado: opta por adoçantes naturais como açúcar de côco, mel ou tâmaras

mas sempre com muita moderação.

Gorduras nocivas: trans e hidrogenadas como as batatas fritas, comida pré-feita

congelada, margarinas, etc.

Laticínios convencionais: os laticínios e seus derivados de origem animal e

convencional estão contaminados com antibióticos e contêm uma série de hormonas

que causam em nós um potencial desequilíbrio hormonal.

Aditivos e conservantes: presentes na maioria dos alimentos processados, se o rótulo

tiver mais do que 5 ingredientes ou se houverem nomes que não entendas, fica alerta. E

não te esqueças que os ingredientes que aparecem em primeiro lugar são os que

existem em maior quantidade nesse alimento.

Toxinas ambientais: presentes em carnes, peixes e vegetais que advêm de produção

intensiva com recurso a antibióticos, pesticidas e herbicidas. Também presentes na água

da torneira, opta por água filtrada se puderes.

Álcool e café: duas bebidas ácidas que podem afetar negativamente o teu organismo.

O primeiro passo é olhares para a tua despensa e veres se estes alimentos estão lá e em que

quantidades. Olha para os rótulos e analisa os ingredientes, vê aquilo que estás a colocar no

teu corpo, é muito importante. Estes são os alimentos que podes reduzir ou evitar se

quiseres ter uma saúde vibrante. Não quer dizer que tenhas uma alimentação perfeita,

porque isso não existe. Nem sou adepta de privação. Mas uma coisa é pecar de vez em

quando, outra coisa é comer estas coisas todos os dias. Tem tudo a haver com a qualidade e

quantidade daquilo que comes. Tem que existir um equilíbrio e tu tens que descobrir o

teu.
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Detox alimentar: alimentos a incluir

Vegetais e frutas: são todos bem-vindos, de preferência biológicos ou caseiros.

Cereais integrais: de preferência sem glúten, como quinoa, arroz integral, trigo

sarraceno, amaranto, millet e aveia.

Leguminosas: feijão, lentilhas, grão-de-bico e ervilhas.

Frutos secos: nozes, avelãs, cajus, amêndoas, castanha-do-brasil, pinhões.

Sementes: linhaça, chia, sésamo, girassol, abóbora e papoila.

Ovos: de preferência biológicos ou de galinhas caseiras.

Laticínios: de preferência de cabra ou de ovelha e biológicos (as opções vegetais são as

minhas preferidas, apesar da composição nutricional ser diferente, mas na verdade o

cálcio está presente em grandes quantidades numa imensidão de vegetais e sementes,

não havendo necessidade de consumir leite ou derivados por causa disso).

Peixe: de preferência de águas frias.

Carnes: de preferência biológicas, caseiras ou de animais criados ao ar livre.

Óleos vegetais saudáveis: azeite virgem extra, ghee, óleo de côco, óleo de abacate e

óleo de linhaça.

Especiarias  e ervas aromáticas: canela, curcuma, gengibre, salsa, alecrim, hortelã,

tomilho, sálvia, orégãos, manjericão, etc.

Probióticos caseiros: kimchi, chucrute, pickles, kombucha, kefir, miso, tempeh, etc.

Água: beber muita água é extremamente importante para a tua saúde em geral.

A desintoxicação física começa com tua alimentação. O corpo excreta naturalmente as

toxinas que ingerimos diariamente. No entanto, este processo funciona melhor quando

minimizamos a nossa exposição a estas toxinas e incluímos uma variedade de alimentos que

suportam este processo natural. Podes até reparar que muitos destes alimentos já estão na

tua dieta! Considera isto um guia. Não precisas de encher a tua despensa com tudo o

que está nesta lista. Em vez disso, escolhe uma abordagem que funcione para ti, quer

isso signifique experimentar um alimento ou uma destas categorias de cada vez. 

Nota: estas recomendações não são específicas para nenhuma vertente alimentar específica. Se

quiseres aprender a fazer laticínios 100% vegetais ou alimentos fermentados caseiros incríveis, tenho

dois workshops onde te ensino a fazer estas receitas deliciosas e saudáveis (vê no meu site).



12 Alimentos mais
Contaminados

Abacate

Milho

Ananás

Cebola

Papaia

Ervilhas

Beringela

Espargos

Couve-flor

Melão

Brócolos

Cogumelos

Repolho

Meloa

Kiwi

&

03

15 Alimentos
Limpos
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Detox alimentar: as listas
Todos os anos são publicadas duas listas atualizadas dos alimentos de agricultura

convencional que são considerados os mais limpos e os mais contaminados. Estas listas

fazem-te poupar tempo e dinheiro na hora em que estás em frente às frutas e vegetais e não

sabes o que escolher. O que está na lista dos alimentos limpos não precisas de comprar

biológico. Esta informação permite-te reduzir a ingestão de toxinas como herbicidas e

pesticidas, a par com a preferência por alimentos da época/sazonais e a lavagem dos

vegetais e frutas. 

Morangos

Espinafres

Couve Kale

Nectarinas

Maçãs

Uvas

Pêssegos

Cerejas

Pêras

Tomates

Aipo

Batatas

*atenção também com o

pimento vermelho e as

alfaces
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Detox da mente
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Para muita gente a saúde física é uma prioridade e a saúde psicológica/emocional também o

é? Aqui vou falar-te sobre atenção plena, a conexão mente-corpo e como

desintoxicares a tua mente pode capacitar-te a viveres a vida que desejas construir! E

não precisa de ser complicado, alguns minutos aqui e ali podem fazer toda a diferença.

Quando foi a última vez que realmente pensaste acerca dos teus pensamentos? Assim como

temos hábitos alimentares, hábitos sociais e uma variedade de outros hábitos, também

temos hábitos mentais. Esses hábitos mentais podem energizar-nos ou drenar-nos, em

todas as áreas da vida. Como eu te expliquei, a desintoxicação abrange mais do que a

comida que colocas no prato e mais do que os produtos que usas. Abrange também a

desintoxicação da tua mente. Mas como podes fazer isto? Tal como acontece com outras

áreas de desintoxicação, não há maneira certa ou errada de desintoxicares a tua mente. É

tudo uma questão de descobrires o que funciona para ti, e por isso, vou mostrar-te

como podes fazê-lo através de algumas técnicas de mindfulness, exercício-físico e

detox digital.

Estas técnicas podem apoiar a tua saúde física, reduzindo a pressão arterial e a dor crónica,

melhorando o sono e a digestão e acalmando a resposta do corpo face ao stress. A atenção

plena pode apoiar a saúde mental e emocional, reduzindo os sintomas de depressão e

ansiedade, alimentação desequilibrada e conflitos relacionais. Ajuda também a conectares-

te com a energia positiva que habita ao teu redor e dentro de ti e a honrares aquilo que te

faz bem.

Não importa onde estás ou o que estás a fazer, tu podes trazer mais atenção às tuas

ações diárias nas menores e mais simples formas, desacelerando, prestando atenção e

adicionando alguma intenção ao que fazes. Ao fazeres isto, irás notar conexões claras

entre a tua mente e o teu corpo. Como qualquer hábito, construir a atenção plena requer

trabalho contínuo e ajustes para descobrires o que funciona para ti. Com a prática

consistente ao longo do tempo, serás capaz de integrá-la na tua rotina diária de forma

natural.



Detox da mente
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Concentra-te a 100% no teu banho matinal. Imagina que é o primeiro banho de tua

vida. Como é a sensação de todos os cinco sentidos?

Faz uma tareda de cada vez. Estejas a trabalhar, a ler ou a conversar, dá toda a tua

atenção. Se te deres conta que estás a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, gentilmente

tenta voltar a trazer o teu foco à atividade principal.

Toma consciência de onde estás e para onde vais. Seja a caminhar, nos transportes

públicos ou a conduzir. Observa e ouve o que está ao teu redor, não te deixes guiar pelo

piloto automático em que só te dás conta quando chegas ao destino.

Meditar. A meditação não significa ficares sentada(o) em posição de lótus durante uma

hora, apesar de o poderes fazer. Meditar significa simplesmente estar presente no

momento ou te concentrares em algo no presente, por exemplo, conectares-te à tua

respiração por alguns minutos. A meditação é sobre treinares a tua consciência e

atenção, o que podes fazer qualquer lado.

Come sem distrações. Senta-te sem o teu computador, telemóvel ou televisão e

aproveita a tua refeição. Desacelera, mastiga com calma, saboreia os sabores e texturas,

e sintoniza-te com os sinais de fome e saciedade do teu corpo.

Agradecer. Começa ou termina o teu dia a escrever três coisas pelas quais és grata(o).

Podem ser coisas simples que te inspiraram, conversas que tiveste ou sucessos recentes.

Estar presente significa prestar atenção ao que está a acontecer interna e/ou externamente.

Praticar a presença significa conectares-te contigo mesma(o), aos outros e ao ambiente, em

vez de funcionares em piloto automático. É simplesmente perceber, ser curiosa(o), focar no

momento presente e estar aberta(o) a viver através de todos os sentidos. A gratidão leva-te

para fora de ti e das tuas tarefas diárias e conecta-te com os teus valores e com o que

realmente importa. Ajuda a melhorar a saúde física inspirando práticas de autocuidado,

como o exercício e priorizando o sono. Mentalmente e emocionalmente, a gratidão ajuda-te

a valorizar o que tens no presente. Embora seja mais provável que te lembres de

experiências negativas, a gratidão reconfigura o teu cérebro e leva-te em direção ao positivo,

aumentando assim a tua resiliência. Algumas dicas que podes colocar em prática:
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caminhar;

correr;

dançar;

nadar;

exercícios localizados;

yoga;

pilates;

trampolim;

etc.

Podes ainda experimentar outras técnicas como a escrita e verbalização de afirmações

positivas; a respiração profunda e consciente; journaling, entre outras. Aqui não vou

conseguir explicar-te todas elas detalhadamente, mas se quiseres aprender a praticar cada

uma destas ferramentas, aconselho-te vivamente o meu Workbook Corpo, Mente e Alma,

em que te explico passo a passo tudo o que podes fazer para criares a tua rotina ideal,

desde a alimentação até aos hábitos que te irão permitir desenvolveres e viveres a tua

melhor versão em todas as áreas da tua vida!

Vou agora falar-te de mais algumas coisas que também te podem ajudar: exercício-físico e

detox digital. Qualquer forma de movimento beneficia a saúde. Uma simples caminhada de

30 minutos todos os dias tem enormes benefícios, incluindo redução da pressão arterial, do

risco de doenças cardíacas e diabetes, do stress, melhoria do humor e da qualidade do sono.

O exercício mantém o corpo em movimento, aumenta a circulação sanguínea, a absorção de

oxigénio e melhora o processo de desintoxicação do corpo. Então, se for ao ar livre ou na

natureza, é a cereja no topo do bolo! Mas qualquer lugar serve para exercitarmos o corpo,

em nossa casa é um deles, além de que não perdes tempo em deslocações, o que também é

um ponto bastante positivo. Descobre aquilo que gostas de fazer e vais ver que o exercício

rapidamente deixa de ser uma obrigação, mas sim algo que te faz libertar endorfinas, sentir

mais energia e leveza! Hoje em dia tens acesso a muitos treinos online e gratuitos, aproveita!

Alguns exemplos de coisas que podes experimentar:
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reduz os níveis de stress;

melhora os relacionamentos;

aumenta a produtividade no trabalho;

reduz a ansiedade e melhora o sono;

cria mais espaço para o teu tempo pessoal;

ter mais tempo para fazer exercício;

melhora a saúde mental a um nível geral;

melhora a nossa capacidade de estar no momento presente;

melhora o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal.

tenta ter um dia sem tecnologia ou redes sociais;

estabelece os teus limites;

define um limite de tempo de utilização;

cria uma zona em tua casa "sem tecnologia";

faz uma lista daquilo que costumas ver e verifica se faz sentido investires o teu tempo

valioso nisso;

investe nuns óculos com proteção para a luz azul dos ecrãs;

desliga o wi-fi à noite;

coloca o telemóvel em modo avião durante a noite.

Utilizamos tecnologia de várias maneiras todos os dias, desde verificar e-mails no trabalho

até falar com amigos nas redes sociais. A ascensão dos dispositivos móveis colocou o mundo

ao nosso alcance, mas também aumentou a nossa dependência social e emocional da

tecnologia. Se tu sentes que o teu trabalho não rende, ou te sentes excessivamente

stressada(o) ou mesmo frustrada(o) por te comparares com outras pessoas, então pode

estar na hora de "desligares das redes" durante o tempo que aches necessário para voltares

a restabelecer o teu equilíbrio. Alguns dos benefícios de fazer este detox:

Algumas dicas que podes colocar em prática e que também te ajudam a proteger dos

efeitos negativos da própria tecnologia:
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Imagina a tua típica rotina matinal. Acordas e escovas os dentes. Entras no chuveiro e usas

champô, condicionador e sabonete. Também podes usar esfoliante, creme de rosto, de

corpo e protetor solar. E, mesmo antes de saíres para o trabalho, ainda dás uma borrifadela

de perfume. Por esta altura já podes ter usado cerca de 10 produtos diferentes antes de

saíres de casa! Na verdade, em média uma mulher usa cerca de 12 produtos diferentes

com 168 produtos químicos diariamente! A pele é o maior órgão do teu corpo, por isso o

que achas que acontece a todos estes ingredientes que colocas nela todos os dias? A

resposta é: corrente sanguínea. Tudo isto vai parar ao interior do teu corpo.

Assim como acontece com os alimentos, olhar para os rótulos dos produtos cosméticos

pode ser igualmente esclarecedor e confuso. O ideal é procurares por ingredientes que

conheças, listas de ingredientes simples e por marcas biológicas e certificadas, hoje em dia

existem imensas opções e muitas delas a preços acessíveis. Como consumidora, tu podes

fazer escolhas conscientes ao procurares saber mais sobre este assunto, afinal são coisas

que usas todos os dias, tal como a comida. Escolher cosméticos limpos significa escolher

produtos que promovam a saúde e reduzam a potencial exposição a irritantes e toxinas. Isto

não quer dizer que deites tudo fora de uma vez, a minha sugestão é que sempre que acabes

um dos teus produtos, o procures substituir por um mais natural, porque só isto já vai

reduzir a tua interação diária com estas toxinas. Com o tempo isto pode trazer um impacto

muito positivo para a tua saúde! 

Conecta-te com a tua beleza natural e fica mais atenta ao que colocas na tua pele,

honra o que te torna única! 

Detox na cosmética
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alumínio ou cloreto de alumínio;

BHT (hidroxitolueno butilado) e BHA (hidroxianisol butilado);

SLS (sódio lauril sulfato);

PEG's (polietileno glicol);

PPG (propilenoglicol);

formaldeído;

hidroquinona;

oxibenzona;

parabenos;

parafina ou parafina líquida;

petrolatrum ou vaselina;

triclosan;

óleos minerais;

talco;

gliter sintético;

corantes sintéticos;

fragrâncias artificiais;

carmim;

silicones artificiais (dimeticona, ciclometicona);

EDTA.

Vou deixar-te aqui a lista dos principais ingredientes que deves evitar nos produtos de

higiene e beleza, para que saibas identificá-los nos rótulos dos produtos que compras:

Detox na cosmética
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fragrâncias artificiais;

parafina;

bisfenol-A (BPA);

cloro;

2-Butoxietanol;

formaldeído (formalina, fórmicoaldeído, metanol, metilenoglicol, óxido de metileno);

percloroetileno (perc);

ftalatos;

compostos de amónio quaternário (quats);

borato de sódio (bórax);

triclosan;

compostos orgânicos voláteis (VOCs) (acetona e amónia).

A tua casa é, de muitas maneiras, a tua base. É onde começa e termina o teu dia. É um lugar

para relaxar, rejuvenescer, praticar o autocuidado e cuidar também. O ambiente da tua casa

pode energizar-te ou esgotar-te e, não importa onde mores, tu podes cuidar deste espaço

pessoal de maneiras que te ajudem a prosperar em todas as áreas da tua vida, além de que

aqui a tua pegada ecológica tem também muita importância.

Tal como nos alimentos e nos produtos de beleza, olhar para os rótulos dos produtos que

usas em casa é igualmente importante. Mas eu diria que é aqui que a grande maioria das

pessoas não presta tanta atenção. Pode ser difícil substituir todos os teus produtos de

limpeza, produtos perfumados e itens de plástico. Pratica a substituição tal como te referi no

detox na cosmética, também aqui já existem à venda imensas marcas naturais e

sustentáveis. Tem também atenção aos materiais que usas na decoração, privilegia os

materiais naturais e sustentáveis, evita os plásticos e dá preferência ao vidro, atenção aos

ambientadores com aromas artificiais e ingredientes nocivos como os difusores e velas de

parafina, é preferível abrires a janela e deixares o ar fresco entrar. Outra grande ajuda são

as plantas, além de darem vida à casa, são também excelentes filtros naturais. Fica aqui a

lista de ingredientes presentes nos produtos de limpeza comuns e que podes evitar:

Detox em casa
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Ferramentas e desafios
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Insere na tua rotina diária as dicas e sugestões que

melhor funcionam contigo, torna-as hábitos positivos

que te permitam alcançar uma melhor saúde e bem-

estar geral. Aproveita e usa as ferramentas que te dou

para te ajudar nesse processo.

Criação de Hábitos e Ferramentas

01

02

03

Começa por ler com atenção a informação que te dei e

vê se ressoa contigo, com a tua situação atual ou com

aquilo que gostarias de melhorar. Depois faz o

exercício de perguntas e respostas porque vai ajudar-te

a fazeres uma introspeção mais profunda.

O segundo passo é começares a colocar em prática

aquilo que te sugeri, ao teu ritmo. Tenho a certeza que

vais começar a sentir diferenças. Não precisas de fazer

tudo de uma vez, o importante é começares a fazer

aquilo que estiver ao teu alcance. Vê o que funciona

melhor contigo, mas experimenta, só assim vais saber.

Leitura, Análise e Introspeção

Experimenta e Analisa

Plano de Ação em 3 Passos
Segue estes passos para que possas perceber melhor onde te encontras e começar já a

implementar mudanças positivas na tua saúde e bem-estar.



Qual a área da tua vida que
sentes que precisa de mais
atenção neste momento?
Nutrição, mente, beleza ou casa?
E porquê?

Estás contente com a alimentação
que levas e com as rotinas que
criaste? O que poderias melhorar?

Quais as escolhas que faço de
forma consciente? Que
efeitos essas escolhas têm no
meu dia-a-dia?

A tua saúde e bem-estar fazem
parte das tuas prioridades?

Perguntas e respostas

07
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Reflete sobre estas questões e responde a cada uma delas ao teu ritmo. O que importa é

seres honesta(o) contigo mesma(o).



Como costumas fazer a tua
gestão de stress e/ou ansiedade?
Ou não sabes o que fazer?

Que tipo de cosméticos usas?
Costumas olhar para a lista de
ingredientes?

Que práticas costumas realizar
diariamente? Fazes exercício-
físico?  Se não fazes, como podes
adicionar isso à tua rotina?

Como podes tornar a tua rotina
de higiene mais natural e
saudável?

Perguntas e respostas

07
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Reflete sobre estas questões e responde a cada uma delas ao teu ritmo. O que importa é

seres honesta(o) contigo mesma(o).



Já alguma vez ponderaste fazer
um detox digital? Como achas que
isso te iria ajudar?

Como olhas para a tua casa? Que
tipos de produtos usas? São
sustentáveis?

Estás contente com a forma como
te sentes em tua casa? O que
pode ser melhorado?

Com o que aprendi como posso
inspirar quem me rodeia?

Perguntas e respostas

07
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Reflete sobre estas questões e responde a cada uma delas ao teu ritmo. O que importa é

seres honesta(o) contigo mesma(o).



Lista de compras
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VEGETAIS E LEGUMINOSAS
FRUTAS, ERVAS AROMÁTICAS

E ESPECIARIAS

CEREAIS,  GRÃOS INTEGRAIS, SEMENTES E
FRUTOS SECOS/OLEAGINOSAS

LATICÍNIOS VEGETAIS OU ANIMAIS E
GORDURAS BOAS

PROTEÍNA VEGETAL OU CARNE E PEIXE

Para fazeres a tua lista de compras com calma e de forma consciente. O primeiro passo para

organizares as tuas refeições e comeres de forma mais saudável.



07
Consolidar hábitos diários e

autocuidado

Esta pode ser uma boa maneira de consolidares hábitos, cuidares de ti e perceberes a tua

evolução. Cada círculo corresponde a um dia da semana.  Coloca um visto sempre que

cumpres o desafio. Repete quantas vezes quiseres!
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Meditar

Exercício-físico

Comer vegetais
a todas as refeições

Beber 1 copo de
água em jejum

Praticar a gratidão
ou meditação

Limitar o tempo
nas redes sociais

Ritual de beleza ou
autocuidado à tua 
escolha

Tarefas Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom
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Diário da Gratidão
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Expressar gratidão todos os dias é uma maneira útil de te concentrares no que é positivo,

uma prática que pode impactar muito positivamente todas as áreas da tua vida. O objetivo é

escreveres todos os dias 3 coisas pelas quais és grata(o). Algumas sugestões: pessoas pelas

quais és grata; fatores de saúde pelos quais és grata(o); atividades ou rituais diários pelos

quais és grata(o) e experiências ou memórias pelas quais és grata(o). Experimenta!



07
Receita DIY (Do It Yourself)
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1 colher de sopa de argila branca

1 colher de sobremesa de óleo vegetal de argão

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de café de cúrcuma em pó

3 colheres de chá de água engarrafada ou filtrada

Mistura todos os ingredientes numa taça (evita usar utensílios de metal) e a máscara está

pronta a usar no rosto e pescoço (aplica na pele previamente limpa, evita o contorno dos

olhos e tem cuidado para não manchares a roupa por causa da cúrcuma).

Deixa atuar entre 10 a 15 minutos e depois retira com água tépida. De seguida, podes

aplicar tónico, creme hidratante, protetor solar, etc.

Podes guardar num recipiente fechado no frigorífico para o dia seguinte.

Se tiveres a pele mista ou oleosa podes substituir a argila branca por argila verde.

Máscara de rosto para todos os tipos de pele:

Ingredientes:

Procedimento:
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Cada quadrado corresponde a um dia, ou seja, um desafio por dia. Coloca um visto sempre

que cumpres o desafio. Repete quantas vezes quiseres.

Desafio de 30 dias - detox holístico

Faz um exercício
de respiração

profunda.

Planeia uma
refeição saudável.

Agenda uma
massagem.

Marca um café
com uma amiga.

Experimenta uma
meditação de 5

minutos.

Diz "não" a
alguma coisa.

Fala com uma
amiga sobre o 
 que quiseres.

Pede ajuda
sempre que
precisares.

Pratica o teu
passatempo

favorito.

Planeia um
objetivo que

queiras muito
alcançar (meditar,

respirar, etc).

Cria um novo
hábito que seja

bom para ti.

Evita ao máximo
usares o

telemóvel.

Faz uma máscara
de beleza caseira.

Ouve a tua música
favorita.

Vai para a cama 30
minutos mais

cedo que o
habitual.

Risca um item da
tua lista de

tarefas.

Faz uma
caminhada de 30

minutos.

Escreve alguma
coisa boa que te

tenha acontecido
hoje.

Doa a alguém
alguma coisa que

já não uses.

Tira 10 minutos
para ler.

Hoje a tua bebida
vai ser só água.

Cumprimenta
alguém com um

sorriso.

Alonga o  teu
pescoço e as tuas
costas durante 5

minutos.

Evita mexer no
telemóvel 1 hora

antes de te
deitares.

Faz uma aula de
yoga de 20
minutos.

Faz uma
caminhada na

natureza.

Bebe água com
umas gotas de

limão em jejum.

Planeia um dia
livre.

Faz um banho de
imersão à luz das

velas.

01

06

11

16

21

26

02

07

12

17

22

27

03

08

13

18

23

28

04

09

14

19

24

29

05

10

15

20

25

30

Hoje faz de conta
que as redes
sociais não

existem.
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Bónus receita surpresa

Uma receita de um smoothie arco-íris que além de delicioso, é super rico em antioxidantes e

ajuda a desintoxicar! Podes beber em copo ou comer numa taça e adicionares os toppings

que quiseres! Experimenta!
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Bónus receita surpresa

Preparação: 10m | Quantidade: 2 Pessoas
Smoothie Maca Berry

250 ml de bebida vegetal de amêndoa

1 banana

150 g de mirtilos

50 g de morangos

1 mão cheia de espinafres

Sumo de 1/2 limão

1 colher de chá de maca peruana em pó

(opcional)

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de manteiga de

amêndoa

1 colher de café de clorela em pó

I n gr edi en t es :

Sementes

Frutos secos/oleaginosas

Fruta

Manteiga de amêndoa

T o ppi n gs  (o pc i o n al ) :

Manteiga de amendoim

Côco ralado ou em lascas

Granola

Pepitas de cacau cru

Podes usar a bebida vegetal que quiseres, eu gosto de amêndoa porque espessa mais.

Podes usar só mirtilos.

Podes usar spirulina em vez de clorela.

Podes trocar a banana por courgete, couve-flor cozida ou meio abacate, fica menos doce.

Se colocares 2 colheres de sopa de flocos de aveia o smoothie fica mais sólido.

Se usares fruta e/ou vegetais congelados também vai ficar mais sólido, ótimo no verão!

Su bs t i t u i ç õ es  (o pc i o n a l ) :

01 Colocar todos os ingredientes numa liquidificadora (exceto os toppings, se usares), de

preferência, começando pelos líquidos.

Pr epar a ç ão :

02 Serve num copo ou numa taça, como preferires!

Beber na hora.



Programa Estilo de Vida Detox

Saber mais

E-book 37 Receitas de Pequenos-Almoços
e Snacks Saudáveis
Com receitas cheias de sabor e texturas, em que vais descobrir

novos ingredientes, formas de cozinhar e uma infinidade de

combinações. Nunca mais vais ficar sem saber o que comer de

manhã ou aos lanches! Vais encontrar receitas sem glúten, sem

lactose e opções vegan!

Saber mais

Workbook Corpo, Mente e Alma
Este workbook vai inspirar-te a olhares para ti como o ser único e

inteiro que és. Falo-te sobre alimentação, criação de rotinas, amor-

próprio, desenvolvimento pessoal e muito mais! E, ainda te dou

imensas ferramentas para colocares tudo isto em prática e

começares a sentir as transformações!

Saber mais

Outros Recursos
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O meu Programa mais completo em que te ajudo a melhorares a

tua alimentação e a saúde do teu intestino, ao mesmo tempo que

crias hábitos duradouros e um estilo de vida mais natural e com

menos toxinas.

A informação e ferramentas que te dei permitem-te arregaçar as mangas e começares já

hoje a traçar os teus objetivos e implementar o teu detox natural holístico. Contudo, podes

sentir necessidade de um apoio mais personalizado, por isso deixo-te aqui algumas

sugestões de serviços e produtos com os quais eu te posso ajudar!

https://veradias.coach/produto/37-receitas-de-pequenos-almocos-snacks-saudaveis/
https://veradias.coach/programa-estilo-de-vida-detox-le/
https://veradias.coach/programa-estilo-de-vida-detox-le/
https://veradias.coach/produto/37-receitas-de-pequenos-almocos-snacks-saudaveis/
https://veradias.coach/produto/corpo-mente-e-alma/
https://veradias.coach/produto/corpo-mente-e-alma/


Obrigada!
Obrigada de coração por apoiares o meu projeto ao teres escolhido

adquirir um dos meus produtos. Espero que este e-book seja uma

ferramenta para te inspirar na tua jornada de saúde e bem-estar.

Estamos Juntas(os)!
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Notas
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