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M A N U T E N Ç Ã O

ÁGUA
A ingestão de Água vai eliminar até 80% dos seus 

sinais e sintomas em apenas 1 mês. Assim que 

acordar de manhã até momento de dormir, beba 

água dentro de cada hora do dia, enquanto estiver 

de olhos abertos. 

Mantenha uma garrafinha com você o tempo todo, 

todos os dias, pelo resto da vida.

Acesse  www.campanhabrasilsaudavel.com.br
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T O N I F I C A Ç Ã O

A canja de galinha irá nutrir tecidos conjuntivos e 

combater quadros inflamatórios (o frango libera 

cisteína no cozimento). 

Durante 7 jantares seguidos, tome pelo menos um 

prato de canja de galinha. Não é uma opção 

gastronômica, mas um medicamento. Pode ingerir 

outros alimentos depois, se assim desejar.

Tônica e anti-inflamatória

CANJA
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R E G U L A G E M

MELANCIA
A ingestão do suco de melancia agirá contra o excesso 

de acidez interna. Beba suco de melancia, sem nenhum 

outro alimento junto, todas as noites antes de dormir. 

Se possível, tome também as 16 horas. 

Como ela é refrescante, não coma nada junto com o 

suco. Caso queira, pode bater o suco com folhas de 

alface, como calmante. *Atenção diabéticos - contém açúcar, 

Fonte rica de licopeno (antioxidante)
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P R O F I L A X I A

Alimentos calóricos geram calor interno e eliminamos 

água para regular a temperatura. Em climas secos 

(frios ou quentes) evite ingerir alimentos calóricos, 

tais como; pimenta, gengibre, ginseng, canela etc. 

Opte por ingeri-los nos climas frios e úmidos. 

Assim, você aquece o corpo sem prejudicar o volume 

interno de água. 

Evitar alimentos que geram calor interno
CALORIAS

PASSO 4QUATRO



O mentor Wandy atua desde 2000 como 
pro�ssional de medicina tradicional chinesa. 
Desde então, desenvolveu  um  método 
próprio  que  se  propõe  dar  autonomia  
para  o paciente, ou seja, manter sua 
saúde. Parte deste método tornou-se uma 
campanha de saúde coletiva 
www.campanhabrasilsaudavel.com.br. 
Com amplo estudo, desenvolveu um 
sistema de tratamento que foca a 
recuperação do sistema (homeostase) e 
não somente a queixa principal do 
paciente.  Este estudo virou base para um 
curso de pós-graduação em acupuntura 
que você pode baixar na íntegra neste link 
www.institutowbr.com.br/utilidade-publica-
instituto-wbr  
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CONHEÇA ESTE MÉTODO

CAMPANHA 


