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ao seleto grupo
que tem a saúde
como prioridade!

Sua consulta está agendada.

Agora o próximo
passo é:
		 Confirmar por email ou chat o lembrete
que será enviado uns dias antes da sua
consulta, sua consulta já está confirmada,
caso não possa vir favor avisar em até 48h de
antecedência.
		 Não estamos fazendo lembretes de
consulta via whatsapp. As consultas serão
consideradas realizadas caso não seja feito o
aviso prévio com 48h de antecedência.
		 Fazer download do app Dietbox no seu
celular para acesso ao material personalizado.
			
DOWNLOAD iOS

DOWNLOAD ANDROID

		 Fazer Download do app Nutror para
acesso a área de membros e material de apoio.

DOWNLOAD iOS

DOWNLOAD ANDROID
						
		 Ambos os acessos serão liberados (por um
ano) após o término da consulta, apenas faça o
download de ambos para a consulta.
		 Preencher os questionários pré consulta
que foram enviados no seu email.		
				
		 Você receberá um email para acessar a
área de membros nutror. Registre sua senha,
acesse o módulo 01 e comece a praticar estes
passos iniciais até o dia da nossa consulta!

PRÉ-CONSULTA

Caso sua consulta

seja online:
Fazer o pagamento em até 48h antes da
consulta via pix ou depósito (dados abaixo).
E depois, só entrar na sala de atendimento
virtual (via computador ou celular) acessando
o link que eu lhe enviarei no dia do nosso
encontro.

O horário agendado tem a mesma
seriedade e pontualidade de um encontro
presencial, não serão aceitos remarcações
ou cancelamentos com menos de 48h de
antecedência - para que eu tenha tempo
hábil de agendar outro cliente.

$
ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO
Através de depósito ou PIX em até
48h antes da consulta.

Dados bancários:

NuPagamentos SA (260)
Casa Mútua (Aline Simões Tonin)
CNPJ: 33.398870/0001-10
Agência: 0001
C/C: 95062874-0
PIX: 33 398 870 0001 10

Caso tenha alguma dúvida:
ME ENVIE UM EMAIL

PRÉ-CONSULTA

Caso sua consulta

seja presencial:
A Base BOHO fica localizada logo após o
Hospital do Morro, para quem vem do centro
fica do lado esquerdo. É uma casa verde,
antiga, terá sempre vaga de estacionamento.
Recomendo chegar com uns 10 minutos de
antecedencia.

R. Jorge Czerniewicz, 927 Czerniewicz, Jaraguá do Sul - SC
ABRIR NO MAPS

É só anunciar sua chegada, que eu mesma
lhe recepcionarei para que você aguarde na
recepção ou no nosso espaço compartilhado.

O pagamento pode ser feito no dia da
consulta.

Caso tenha alguma dúvida não
hesite em me contactar
ME ENVIE UM EMAIL

PRÉ-CONSULTA

VISITE MEU SITE

ME ENVIE UM EMAIL

