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Nutricoaching
A conexão entre a Nutrição clinica e o Coaching veio responder com impacto ao que os meus pacientes mais referem “… já fiz
muitas dietas mas nada resulta...”; “… não consigo levar uma dieta até ao fim…”. Esta convicção limitadora em que acreditamos, impede-nos de atingir os objectivos para os quais nos propomos!
Na essência mais pura do nosso ser todos nós apenas queremos 3 coisas: Sermos Amados, Respeitados e Aceites. Ao longo da vida a pérola do nosso ser vai sendo protegida Por mecanismos psicológicos que nos tornam mais fortes e resistentes perante as adversidades, e ao mesmo tempo nos afasta
da nossa essência e pureza.
As sessões de Nutricoaching são divididas em dois momentos: uma consulta de nutrição clássica e
uma consulta de coaching com utilização de técnicas e exercícios, de consciencialização e determinação do estado desejado.
Hoje em dia, a obesidade é considerada como a epidemia do Séc. XXI, e pela OMS-Organização Mundial de Saúde, como uma
doença difícil e frustrante de tratar. Como factores de risco desta doença, temos a diabetes, as dislipidêmias, a hipertensão, a
apneia do sono, as doenças cardiovasculares, problemas oste-articulares e problemas psicológicos.

A adopção de um estilo de vida mais saudável e de novos hábitos alimentares, requer em
primeiro lugar, a identificação da identidade pretendida, para que haja uma mudança de comportamento, sustentável e consciente. É necessário que as pessoas acreditem verdadeiramente nelas próprias e compreendam sobre as suas motivações inconscientes, que as fazem resistir tanto à mudança, e para que estejam dispostas a fazer novas escolhas alimentares e
interiorizarem novos estilos de vida, garantindo que não há regressão, no caminho percorrido.

As consultas de Nutrição e Consultas de Nutricoaching são destinadas a todos, ao longo do ciclo de vida. Desde a preconcepção com a optimização da fertilidade e durante a gravidez é necessário uma alimentação adequada para mãe e filho; nos casos
de obesidade infantil é imperativo corrigir desvio da normalidade desde tenras idades; nos distúrbios alimentares na adolescência (anorexia e bulimia); nos estudantes estimular o desempenho intelectual, nos desportistas repor as necessidades nutricionais acrescidas, nos adultos adequar a alimentação de acordo com a faixa etária e na idade sénior a melhor qualidade em detrimento da quantidade para uma vida com mais saúde e bem-estar!

Dra. Noélia Arruda
Nutricionista
CLÍNICA DAS FONTAINHAS
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 Rastreios de Terapia da Fala
O Espaço Terapêutico Cordeiro realiza no próximo dia 18 de Novembro, rastreios gratuitos de Terapia da
Fala para crianças.
A identificação antecipada de dificuldades ao nível do desenvolvimento da linguagem, permite:


Uma intervenção precoce com maior eficácia;
 Previne futuras dificuldades de aprendizagem e de integração na sociedade;

Assim, procure um Terapeuta da Fala se a criança apresentar:
- Dificuldades em compreender o que lhe é dito;
- Dificuldade em relacionar-se com os outros;
- Pouco vocabulário para a sua idade;
- Dificuldades em articular palavras e / ou sons nas palavras;
- Apenas frases simples;
- Dificuldades de leitura e escrita;
- Problemas cognitivos;
- Dificuldades na alimentação e deglutição;
- Constantemente uma voz rouca;

RASTREIO

- Interrupções ou bloqueios enquanto fala.

GRATUITO
Dia 18 de Novembro

de 2014
Destinatários: Crianças entre os 2 e 15 anos
Duração: 30 min.
Terapeuta da Fala: Ana Mafalda Pinheiro

Inscreva-se

ESPAÇO TERAPÊUTICO CORDEIRO
Rua da Palmeira, nº 1, Piso 2
21 482 6211 / 91 809 7373
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