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Diante da pandemia do Coronavírus, estamos em um momento oportuno para 

cuidarmos da nossa imunidade. Sabemos que a melhor forma de você se prevenir da 

contaminação pelo vírus é adotar as seguintes práticas: 

✓ Evitar contato social, aglomerações, cumprimentos próximos (beijos, abraços, 

apertos de mão) 

✓ Lavar muito bem as mãos, e com frequência 

✓ Cobrir a boca ou nariz ao tossir ou espirrar 

✓ Manter uma alimentação equilibrada 

✓ Evitar alimentos crus 

✓ Tomar bastante água, se possível água morna 

✓ Fazer gargarejo com água morna e vinagre 

✓ Tomar sol e evitar lugares frios 

✓ Manter o equilíbrio emocional e pensamento positivo 

 

 
 

Mas, sabemos que pessoas com um sistema 
imune fortalecido terão menos agravos caso 
sejam contaminados, além de nos prevenir de 
outras doenças que possamos estar expostos, 
já que nosso sistema de saúde pode vir a ficar 
sobrecarregado. 
A função do sistema imune é manter a 
integridade do organismo, ele é capaz de 
reconhecer substâncias estranhas ao nosso 
corpo, defendendo o organismo de agentes 
infecciosos ( que chamamos de patógenos). 
 
 

Uma das formas de manter o nosso sistema 
imune ativo e auxiliá-lo na eliminação de 
micro-organismos e doenças é manter o 
nosso PH celular equilibrado. 
Tecidos e órgãos frágeis são mais propensos a 
doenças. 
Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, 
pobre em gorduras e elementos oxidantes, 
equilibram a nossa imunidade, e também o 
PH celular, melhorando a qualidade dos 
tecidos e dos órgãos do corpo, e mantém o 
sistema imune fortalecido. 

 

Sistema Imune – um grande aliado! 



   

    

 

Não podemos esquecer da água! Se somos 
70-75% compostos de água, podemos 
imaginar o que acontece quando 
desidratamos, certo? A água tem o poder de 
hidratar, limpar e alcalinizar, promovendo 
saúde dos tecidos celulares. Água transporta 
energia! Se possível, consuma água alcalina. 
Ela também ajuda a equilibrar o PH celular. E 
lembre-se: a água é sua melhor amiga, não se 
esqueça dela durante todo o seu dia, não 
somente nas refeições. 
 
 

Outra dica importante é usarmos a natureza 
a nosso favor na prevenção de doenças: chás 
de ervas, alimentos naturais, óleos essenciais, 
suplementos naturais, florais, homeopatia, 
entre outros, são meios muito bons de nos 
fortalecermos de maneira natural. Mas não é 
porque vem da natureza que possa ser usado 
indiscriminadamente. Consulte sempre um 
especialista. 
 

 
 

 

 

  



   

    

 

 

 

 

 

✓ Consumir sempre e preferencialmente alimentos naturais (frutas, verduras, 

legumes) e, se possível, orgânicos 

✓ Realizar exercícios físicos regularmente 

✓ Beber bastante água diariamente; se possível alcalinizada – a pedra “dolomita” 

funciona como alcalinizante natural 

✓ Evitar ou reduzir consumo de leite e seus derivados 

✓ Evitar ou reduzir consumo de alimentos industrializados, em especial embutidos, 

enlatados, conservantes, etc. 

✓ Evitar ou reduzir uso de adoçantes artificiais, preferir estévia ou açúcar mascavo 

✓ Evitar ou reduzir consumo de farinhas brancas, açúcares e sal refinados 

✓ Evitar ou reduzir consumo de refrigerantes e gaseificados 

✓ Evitar ou reduzir consumo de arroz integral 

✓ Preferir cozinhar com banha de porco ou óleo de coco, em lugar dos óleos de 

mercado 

✓ Evitar ou reduzir uso de panelas e recipientes de alumínio (inclusive embalagens 

tetra-pack) 

✓ Evitar ou reduzir uso de micro-ondas nos alimentos 

✓ Evitar exposição excessiva a eletro-eletrônicos, em especial no quarto de dormir 

✓ Caso inevitável tal exposição, fazer uso de “orgonites” para filtrar a energia 

eletromagnética 

Dicas para a Manutenção de PH Celular Equilibrado 



   

    

 

✓ Evitar uso do celular em bolsos ou colados ao corpo 

✓ Evitar uso do celular no ouvido - prefira fones ou viva-voz 

✓ Evitar uso de desodorantes antiperspirantes - usar leite de magnésia  

✓ Sempre que possível, fazer uso de anti-inflamatórios naturais quando 

necessários (ex: cúrcuma, sucupira, gengibre)  

Nenhuma orientação substitui ou suspende as orientações do profissional médico. 

São pequenas ações, mas fazem com que nosso organismo se fortaleça e que vão nos 

dar mais resistência e imunidade. Incorpore em sua rotina aquelas que sejam possíveis 

para você, e isso já vai ajudar muito! 

Estamos juntos nesta luta. Adotando as medidas de prevenção corretas e mantendo 

nosso pensamento positivo, seremos vencedores! 



   

    

O sistema imune é seu maior aliado! 

Esperamos que, com estas medidas, 

você possa equilibrar seu PH celular 

e ativar seu sistema imune  para 

evitar possíveis doenças. 
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