
DIET 
YOUR 
MIND

A sua jornada para a vida saudável



Todos os dias, milhares de pessoas recebem o 
wake-up call para cuidar da saúde



O interesse não é mais apenas 
em emagrecer, mas também 
em como ser mais saudável

Imagens da tendência de busca no portal google com os termos “how to
loose weight” em vermelhor vs. “how to get healthy” em azul



O mercado corre 
para se adaptar às 
novas demandas 
por produtos 
saudáveis.

Não faltam 
opções no mundo 

de hoje para quem 
quer ser saudável



Também não faltam
informações sobre
como ser saudável,
de todas as formas e
qualidade.

Mas quem escutar?
Como tomar boas
decisões saudáveis?



38% 35% 27%

Trinta e oito porcento 
das pessoas 

declararam ter 
dificuldade de seguir 
uma vida saudável 
por não conseguir 

tomar boas decisões 
no dia a dia!

Trinta e cinco 
porcento das pessoas 

se frustram e 
abandonam a 

jornada da vida 
saudável por não 
conseguirem o 
resultado que 

esperavam

Vinte e sete porcento 
das pessoas tem 
dificuldade de se 

organizar e acabam 
saindo do planejado, 

especialmente 
quando envolve 
eventos sociais

Qual a maior dificuldade das pessoas na jornada da vida saudável?¹

1 – Fonte: Pesquisa interna



ACOMPANHAR 
A JORNADA DO 
NOSSO HERÓI!

A nossa proposta é:

Um curso desenhado para auxiliar 
na jornada para a vida saudável



A história da 
nutrição, do 
desenv. Científico 
e as doenças do 
nosso século

Mudança de hábitos, 
expectativa x timing 
e composição corporal

Ouvindo o seu corpo, 
desfazendo mitos e 

montando o seu 
prato!

O que não fazer, os 
“fake fits” e “diet 

your house”!

Aprendendo a ler 
rótulos e a se 
organizar!

+ Planner personalizado “The Habit Tracker”;
+ Videos semanais;

+ Seus pratos laudados durante uma semana;
+ Educação continuiada por 2 meses!

Dois encontros presenciais, com todas as explicações feitas por 
nutricionistas com mais de 10 anos de experiência!



Somos uma equipe de nutricionistas que juntas possuímos mais de 20 anos de experiência 
clínica combinada. Em comum, além da paixão pela nutrição, a consciência de que o alimento e 

o estilo de vida podem curar, aplicado inclusive em nossas próprias vidas.

@laismurta @tatianemelonutri@nutrijulias

Julia Sousa Lais Murta Tatiane Melo



Nosso Manifesto

Cada partícula, cada molécula que forma um ser humano foi um dia ar ou alimento. A beleza da
nutrição é que, quando se atenta aos detalhes da vida, entendemos que a nutrição é a base, o alicerce de
tudo, é dela que se extraem as energias necessárias para que o milagre da vida aconteça.

É por isso que a nutrição pode ser um ponto de transformação da saúde individual e coletiva. Para que
isso ocorra, a missão do nutricionista é transformar a ciência de vanguarda, os mais novos achados
científicos em hábitos que sejam possíveis e prazerosos e que cada paciente disposto a mudança consiga
e queira fazer. É preciso traduzir todo o conhecimento bioquímico e fisiológico em algo que seja
material na vida das pessoas. É preciso adaptar todo o conhecimento que existe e está disponível
à singularidade e individualidade de cada organismo.

A nutrição é a fonte de tudo. Os alimentos podem curar ou adoecer. Mas não acreditamos em milagre. É
uma jornada, e faz parte da missão do nutricionista tornar essa jornada possível e prazerosa.

Não existem verdades absolutas, a não ser que cada corpo, cada história de vida, cada ser humano tem a
sua própria verdade, sua própria identidade, e seus próprios objetivos. Mas seja qual for a sua verdade,
tenha certeza de que a alimentação tem um papel importante.



nutricionista@laismurta.ntr.br


