Atualmente a alimentação tem um papel
fundamental na prevenção de doenças
crónicas e em alguns casos, no seu
retrocesso.
O nosso programa de nutrição destinase a quem quer mudar o estilo de vida.
Um ajuste na alimentação pode deixá-lo
com mais vitalidade e saúde e ir de
encontro a ideais que sempre teve.

NUTRIÇÃO
FUNCIONAL

Se é atleta, a alimentação pode ser a
chave para melhorar a sua performance
nos treinos e atingir os seus objetivos
físicos.
É nos alimentos que podemos encontrar
o nosso novo tratamento, se adotarmos
melhores hábitos ao longo do tempo.

Um ajuste na
alimentação pode
trazer mais
vitalidade e
saúde!

Seja hipertensão, diabetes, doenças
cardiovasculares, insónias, ou apenas
mau estar com alguns alimentos.

1ª CONSULTA DE AVALIAÇÃO:

Peso
% Massa muscular
% Massa gorda
IMC

Consulta por marcação
T: 911 754 410
E: geral@btcworld.pt
www.btcworld.pt

Gordura visceral
Perímetro abdominal

Rua da Charneca 1
Carreira de agua
2400-016 - Leiria

PROGRAMAS DISPONÍVEIS
METABÓLICO

DETOX

Promove a desintoxicação
natural do organismo,
através de alimentos que
estimulam o funcionamento
dos órgãos, principalmente
o do fígado. Ideal para
recuperar de excessos
alimentares e

ANTI-INFLAMATÓRIO
Atua na eliminação de
radicais livres do organismo,
através do consumo de
antioxidantes. Os alimentos
com poder antioxidante
garantem benefícios no
organismo, sendo
particularmente vantajosos
na prevenção de
doenças crónicas.

perda de peso.

ANTI-AGING
Atua contra o processo de
envelhecimento através
do consumo de alimentos
antioxidantes. Para além
dos efeitos evidentes na
aparência, garante
benefícios nos órgãos e
na prevenção de doenças
crónicas.

NO PAIN NO GAIN
Aumenta a
massa muscular
e diminui a percentagem
de gordura corporal,
conciliando sempre
o treino à alimentação.

Previne situações de síndrome
metabólico, conhecido pela
coexistência de fatores como
glicemias elevadas em jejum,
hipercolesterolemia, hipertensão
e obesidade abdominal.
Destinado essencialmente a
quem procura melhorar algum
destes valores analíticos,
precavendo doenças
cardiovasculares, obesidade e
diabetes.

