






























































É hora de 
desbloquear o 
seu máximo
desempenho

Torne seu corpo nutricionalmente equilibrado 
para atingir seus objetivos Sport & Fitness.

É hora de 
desbloquear seu 
Potencial Epigenético 
e alcançar o máximo 
desempenho Sport 
& Fitness! 

Através da nossa tecnologia alemã 
não-invasiva, receberá em apenas 15 min 
seu Relatório Nutricional 'Otimize 
Sport & Fitness'

Pergunte HOJE sobre seu Relatório Nutricional 
de 90 dias 'Optimize Sport & Fitness'!

Se você é um atleta de elite ou treina em um ambiente de elite e quer obter mais informações ( além 
do seu programa 'S&F'), pergunte sobre o  Relatório Optimize 'Treino Elite'.

O seu consultor desportivo irá aconselhar sobre os alimentos e ingestão nutricional para que você tire 
o máximo proveito do seu Plano Personalizado.

O Relatório Nutricional de 90 dias 'Otimize Sport & Fitness'  irá despertar seu potencial 
Epigenético e poderá ser uma ferramenta inestimável em suas escolhas alimentar e nutricional; bem 
como influenciar suas decisões sobre o estilo de vida e meio ambiente.

Visite www.cell-wellbeing.com ou contacte o seu ginásio ou personal trainer .

www.cell-wellbeing.com  |  info@cell-wellbeing.com

www.cell-wellbeing.com

Contate-nos:

Nenhuma dessas afirmações foram avaliadas pela FDA. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou 
condição. Destina-se a fornecer informações alimentares nutricionais. O processo digital não fornece indicadores reprodutíveis, uma vez que 
reflete o ambiente Epigenético em mudança a nível Biológico Quântico. A Otimização Nutricional de Alimentos apenas deve ser considerada a 
cada 90 dias. Não é recomendado criar novos Relatórios Nutricionais Otimize dentro deste período.



Se você é um atleta de elite ou treina em um ambiente de elite e quer obter mais informações ( além 
do seu programa 'S&F'), pergunte sobre o  Relatório Optimize 'Treino Elite'.

O seu consultor desportivo irá aconselhar sobre os alimentos e ingestão nutricional para que você tire 
o máximo proveito do seu Plano Personalizado.

O Relatório Nutricional de 90 dias 'Otimize Sport & Fitness'  irá despertar seu potencial 
Epigenético e poderá ser uma ferramenta inestimável em suas escolhas alimentar e nutricional; bem 
como influenciar suas decisões sobre o estilo de vida e meio ambiente.

Visite www.cell-wellbeing.com ou contacte o seu ginásio ou personal trainer .

www.cell-wellbeing.com

O Mapeamento 
Epigenético tem o 
potencial de aumentar 
sua produtividade e abre 
novas possibilidades 
no desempenho 
e Fitness.

7 categorias de desempenho, abrangendo 
mais de 800 influências individuais.

Lista de Restrições Alimentares de 90 dias.

Lista de Aditivos Alimentares a serem 
evitados e informações comuns sobre 
Aditivos.

Um plano nutricional de 90 dias, incluindo 
nutrientes, água e fatores do Estilo de Vida.

Lista personalizada de alimentos adicionar 
(ou aumentar) na sua dieta diária.

Questionários de auto-avaliação para 
ajudá-lo a acompanhar o seu progresso.

Informações sobre suporte em todas 
categorias.

Atualmente, muitas influências comuns diminuem o 
desempenho Sport & Fitness, tais como: os alimentos 
ingeridos e nutrientes absorvidos; conjuntamente com as 
influências ambientais em casa e no trabalho. Coletivamente, 
estas são conhecidas como Epigenética.

Os cientistas agora compreendem que a expressão física é 
altamente influenciada pelo ambiente (alguns casos em até 
98%). Estas recentes pesquisas podem levá-lo a um caminho 
diferente, onde não são seus genes que controlam as suas 
capacidades. Você se torna fortalecido e no controle de seu 
destino Sport&Fitness.

Entenda como desbloquear seu máximo desempenho agora! 
Seus Indicadores Epigenéticos podem ser mapeados em 15 
minutos, apenas com quatro fios de cabelo, através do 
Sistema Digital S-Drive da Cell-Wellbeing.

O Cabelo é um incrível e quase indestrutível bio-marcador, 
que transporta muitas informações pessoais, a um nível 
Epigenético Quântico.

Sua amostra de cabelo é processada   digitalmente e enviada 
(através de uma conexão de internet  segura) para o nosso 
Centro de Tecnologia em Hamburg (Alemanha), onde nossos 
poderosos sistemas de processamento mapeiam a 
relevância de sua Informação Epigenética.

Mais de 800 Indicadores-chave são mapeados e usados   para 
criar os gráficos e tabelas que compõem o Relatório 
completo com o Plano de 90 dias 'Sport & Fitness'. Então, 
o que você está esperando? Desbloqueie o seu 
máximo desempenho agora!

O seu Relatório inclui:

O Relatório Nutricional Otimize 'Sport & Fitness'  
contém Indicadores Epigenéticos sobre as  
seguintes influências:

Indicadores 
Epigenéticos

Cada Categoria de Indicador e itens individuais são 
classificados por relevância, tornando fácil identificar 
as prioridades e as sugestões nutricionais.

• Muito alta relevância - Prioridade
• Alta relevância - Advertência
• Relevância Moderada - Considere
• Relevância Normal - Normal 

DIETA
115 Restrições 
Alimentares & 

Aditivos Alimentares

MINERAIS
16 Minerais

 diários 

VITAMINAS
15 mais comuns

AMINOÁCIDOS
Todos 23 Aminoácidos

ÁCIDOS 
GORDOS

 ESSENCIAIS
Omega 3, 6 & 9

ANTIOXIDANTES
23 principais grupos

INTERFERÊNCIA DE 
FREQUÊNCIAS

Influências elétricas em 
casa e no trabalho 



INTEGRE A EPIGENÉTICA 
NA SUA ATIVIDADE
O S-Drive da Cell Wellbeing oferece aos seus clientes e 
funcionários planos personalizados de 90 dias de alimentação, 
nutrição e estilo de vida, com o objetivo de otimizar o seu 
bem-estar e o seu desempenho, através da epigenética.

Esta tecnologia pode ser facilmente integrada nas suas 
práticas diárias, utilizando o suporte on-line do nosso 
laboratório alemão, que processa os
relatórios diretamente para o seu computador em 15 minutos. 
Terá todo suporte através de formações e poderá gerar 
receitas repetidas, sendo esta a chave para qualquer negócio 
de sucesso.

O Mapeamento Epigenético é a nova tecnologia ‘de ponta’, 
utilizada atualmente na crescente indústria do bem-estar. 
Baseia-se nas descobertas científi cas mais recentes, ao 
mesmo tempo que está em sintonia com os sistemas e as 
necessidades naturais do organismo. As dietas comuns e 
generalizadas, bem com os planos de nutrição, não atendem 
às necessidades individuais e, por esta razão, a indústria 
de bem-estar move-se em direção a modelos de cuidados 
pessoais baseados na epigenética.

O S-DRIVE
O principal componente é a tecnologia S-Drive, que 
mapeia a raiz do bulbo capilar nos principais indicadores 
epigenéticos e encaminha um relatório completo em 
apenas 15 minutos. O S-Drive é compatível com o FDA 
como uma tecnologia de bem-estar geral e é seguro e 
fácil de usar.

Informações digitais são recolhidas através de quatro fi os 
de cabelo e as suas raízes (retirados da cabeça do cliente). 
Em seguida, o S-Drive “mapeia” a informação, a fi m de 
destacar os impactos ambientais, as sensibilidades e os 
aditivos alimentares, a demanda de nutrientes, os fatores 
de resistência e até mesmo as infl uências de interferência 
eletromagnética (EMFs).

O S-Drive envia esta informação codifi cada para a 
Alemanha, onde computadores potentes, utilizando 
algoritmos sofi sticados, descodifi cam e sugerem quais 
são os sinais epigenéticos que infl uenciam a expressão 
genética. O relatório propõe mudanças na dieta, nutrição 
e estilo de vida que podem ser adotadas para apoiar a 
expressão genética ideal e o bem-estar.

A Tecnologia de 
Mapeamento Epigenético 

que visa a otimização do 
bem-estar e do desempenho

O S-Drive é totalmente compatível com a orientação ‘FDA guidance 1300013 (UCM429674)’

cell-wellbeing.com

bem-estar e do desempenho



cell-wellbeing.com

O  R E L ATÓ R I O

O relatório com mais de 30 páginas abrange 
as vitaminas, minerais, antioxidantes, ácidos 
gordos e aminoácidos, bem como a interferência 
eletromagnética (tablet, telemóveis, Wi-Fi), os desafi os 
ambientais, os alimentos e aditivos alimentares que 
devem ser evitados, além dos fatores de resistência.

Também inclui os 17 sistemas metabólicos (ex: 
imunológico, hormonal, emocional etc.) que são 
afetados pelos indicadores nutricionais relevantes 
destacados.

Os dados são apresentados nos gráfi cos e nas tabelas 
do relatório e priorizados para facilitar a compreensão 
dos mesmos. O relatório também permite analisar 
os efeitos das infl uências epigenéticas ao nível dos 
sistemas do corpo. O relatório será usado na consulta 
do profi ssional e no protocolo daí resultante. 

R E L E VA N T E  P O R  9 0  D I A S

O Relatório é relevante por 90 dias porque o nosso 
corpo está em constante mudança e adapta-se às 
infl uências epigenéticas que se expressam na nossa 
fi siologia. Integre os seus clientes neste ciclo de 90 dias 
e deixe que sintam os resultados. Isso trará benefícios 
preventivos signifi cativos e permitirá que construa o seu 
banco de dados de cada cliente.

F O R M AÇ ÃO  E  S U P O R T E

Será oferecido um módulo de formação abrangente para 
iniciar a sua prática. Será convidado para participar de 
webinars mensais para aprimorar o seu conhecimento 
básico e poderá até obter um diploma/certifi cado, 
através de um curso de e-learning da Universidade.

O  P RÓX I M O  PA SS O

Junte-se à ‘onda’ da epigenética e forneça as informações 
mais atualizadas e um suporte nutricional individualizado, 
visando o bem-estar otimizado dos seus clientes.

ANTIOXIDANTESANTIOXIDANTES

RESISTÊNCIARESISTÊNCIA

ÁCIDOS GORDOSÁCIDOS GORDOS
INTERFERÊNCIAINTERFERÊNCIA

AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS

VITAMINASVITAMINAS

ALIMENTOSALIMENTOS
MINERAISMINERAIS

DESAFIO AMBIENTALDESAFIO AMBIENTAL


