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Consulta

Como

funciona?
A consulta online é completa, dinâmica e
funciona exatamente igual a presencial,
porém você não perde tempo se
deslocando e pode fazer ela de qualquer
lugar, basta ter wifi e um celular ou
computador para vídeo chamada.

		 Vamos falar de sua saúde, seus hábitos,
alimentação, dificuldades, desafios e metas.
Modularemos seu sono, imunidade, estresse,
ciclo menstrual, ansiedade, falta de tempo
e toda a teia de inter-relações metabólicas
que envolvem sua saúde através da nutrição
funcional, integrativa e o ayurveda.
		 Agendaremos um dia e horário, e te
enviarei um link para você acessar facilmente
a sala de atendimento virtual. A consulta dura
em torno de 1,5h. No final dela você já terá
todo seu material personalizado em mãos.

Você realiza o pagamento em até 48h antes
da consulta via PIX ou depósito bancário.
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O que

inclui?
		 Plano alimentar personalizado, entregue
via email e via aplicativo exclusivo já no
término da consulta.
		Suporte exclusivo via email e chat do
aplicativo dietbox (não é robô, rs) de até 60
dias após a consulta, respondo em até 24h,
canal aberto, adoro receber seu feedback e
suas dúvidas.
			
		 Acesso a um aplicativo com todo seu
material personalizado, lembretes, lista de
compras e muito mais.
					
		 Acesso durante um ano a plataforma de
membros exclusiva onde você encontrará
ferramentas de apoio integrativas para
organização e planejamento, receitas,
mindfulness, aulas de yoga, aromaterapia,
entre outros.
			
		 Prescrição de fitoterapia, suplementação
natural e aromaterapia personalizada caso
você necessite.
		 Solicitação/interpretação de exames
bioquímicos para um “check up” caso você
necessite.

O que

não inclui?
		 Avaliação da composição corporal , mas
você pode fazer na sua academia e me enviar
antes da consulta, ou podemos tirar fotos de
biquini/bermuda e ir comparando a cada 30
dias, caso você sinta de fazer.
		 Suporte e esclarecimento de dúvidas,
ou alterações de agendamentos de consulta
via WhatsApp, mas sim incluso suporte
via email e chat do aplicativo dietbox,
as alterações de horários você pode fazer
diretamente na agenda online.
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Agende

uma consulta
ACESSE A AGENDA

ME ENVIE UM EMAIL

Conheça o

investimento
CONSULTA AVULSA
PRIMEIRA CONSULTA - R$300,00
RECONSULTAS - R$300,00
PLANO COM 4 CONSULTAS
(VALIDADE 6 MESES)
R$1.100 À VISTA
OU PARCELADO COM JUROS
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Consulta

Como

funciona?
A consulta presencial funciona
exatamente igual a online, porém inclui
a avaliação da composição corporal.

		 Agendaremos um dia e horário para sua
consulta. O material também será entregue
via aplicativo e e-mail no final da consulta
(Vamos evitar papéis, o planeta agradece).
		 O espaço que irei lhe receber fica no bairro
Czerniewicz, em um ambiente acolhedor e de
boas energias chamado BASE BOHO. Temos
estacionamento na frente do espaço.

		

		

R. Jorge Czerniewicz, 927 Czerniewicz, Jaraguá do Sul - SC
ABRIR NO MAPS
		
		 Venha sem pressa , a consulta dura em
torno de 1,5h. Venha com a mente aberta a
novos olhares e um novo estilo de vida.

Você realiza o pagamento no dia da consulta
presencialmente, via cartão de débito, PIX
ou transferências. Evitamos dinheiro pela
questão da pandemia.
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O que

inclui?
		 Plano alimentar personalizado, entregue
via email e via aplicativo exclusivo já no
término da consulta.
		 Avaliação da composição corporal
		Suporte exclusivo via email e chat do
aplicativo dietbox (não é robô, rs) de até 60
dias após a consulta, respondo em até 24h,
canal aberto, adoro receber seu feedback e
suas dúvidas.
			
		 Acesso a um aplicativo com todo seu
material personalizado, lembretes, lista de
compras e muito mais.
					
		 Acesso durante um ano a plataforma de
membros exclusiva onde você encontrará
ferramentas de apoio integrativas para
organização e planejamento, receitas,
mindfulness, aulas de yoga, aromaterapia,
entre outros.
			
		 Prescrição de fitoterapia, suplementação
natural e aromaterapia personalizada caso
você necessite.
		 Solicitação/interpretação de exames
bioquímicos para um “check up” caso você
necessite.

O que

não inclui?
		 Suporte e esclarecimento de dúvidas,
ou alterações de agendamentos de consulta
via WhatsApp, mas sim incluso suporte
via email e chat do aplicativo dietbox,
as alterações de horários você pode fazer
diretamente na agenda online.
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Agende

uma consulta
ACESSE A AGENDA

ME ENVIE UM EMAIL

Conheça o

investimento
CONSULTA AVULSA
PRIMEIRA CONSULTA - R$360,00
RECONSULTAS - R$330,00
PLANO COM 4 CONSULTAS
(VALIDADE 6 MESES)
R$1.250,00 À VISTA
OU PARCELADO COM JUROS
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VISITE MEU SITE

ME ENVIE UM EMAIL

