


EMPOWER YOURSELF ONLINE

Na era Covid os estímulos e preocupações são mais do que muitas, por isso, aceite o
convite da equipa Empower Yourself e viva uma experiência 360º para desintoxicar
corpo, mente e alma.

O programa Detox 360º tem como objetivo potenciar as suas rotinas diárias numa
perspetiva saudável, equilibrada e multidisciplinar, onde irá desenvolver ferramentas
e aprender truques e dicas para desintoxicar de forma consciente e saudável, com o
acompanhamento constante da nossa equipa.

WHERE BODY AND MIND CONNECT



“Sou uma pessoa de pessoas. Apaixonada pelo que faço todos os dias.
Gosto de conjugar com quem me procura o verbo acreditar, enquanto facilitadora
de desenvolvimento pessoal.
As ferramentas de psicologia e coaching conjugam-se de forma perfeita para que
as mudanças desejadas aconteçam.”

“Sou apaixonada por levar beleza e bem-estar a um grande número de pessoas:
ajudar a fazer uma seleção mais saudável nos cosméticos faciais e de
maquilhagem e ainda incorporar os óleos essenciais em rotinas de beleza e bem-
estar.
Realçar a beleza natural e ensinar a tirar partido das vantagens dos produtos de
cosmética orgânica é a minha missão.”

“Da paixão pela alimentação, pelas emoções e por um estilo de vida consciente
nasceu o GreenSmiles.
Acredito numa alimentação natural, de qualidade e adequada às necessidades
físicas e emocionais.
Estar consciente da relação interdependente dos alimentos e das emoções é uma
ferramenta poderosa de autoconhecimento.”

FILIPA JARDIM DA SILVA

MELANIE PEREIRA

VANESSA ANDRADE

EQUIPA



O valor do programa inclui:

- Sessões de acompanhamento diário, de auto-cuidado, alimentação e saúde mental,
em direto com as formadoras

- Q&A diário com as formadoras

- Vídeo com treino de yoga

- Menu completo com receitas para 8 dias (Pequeno-almoço; almoço; jantar e snacks)

- Ebook com exercícios de bem-estar físico e psicológico, receitas e dicas úteis

- Acesso a todas as atividades do programa (alimentação, auto-cuidado, saúde
psicológica e yoga)

- Disponibilização das gravações de todas as sessões

O QUE INCLUI O PROGRAMA



Sexta-feira
17/Jul

Domingo
12/Jul

Segunda-feira
13/Jul

Terça-feira
14/Jul

Quarta-feira
15/Jul

Quinta-feira
16/Jul

Sábado
18/Jul

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Filipa Jardim da Silva

Domingo
19/Jul

10h00 – 13h00
SESSÃO DE ABERTURA

Filipa Jardim da Silva, Melanie Pereira e Vanessa Andrade

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Vanessa Andrade

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Melanie Pereira

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Filipa Jardim da Silva

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Vanessa Andrade

8h30 – 9h00
AUTO-CUIDADO
Melanie Pereira

12h30 – 13h00
ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE

Vanessa Andrade

19h00 – 19h30
SAÚDE PSICOLÓGICA
Filipa Jardim da Silva

21h00 – 21h30
Q&A

Melanie Pereira

10h00 – 13h00
SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Filipa Jardim da Silva, Melanie Pereira e Vanessa Andrade



Temas a abordar durante o programa Detox 360º:

13 de Julho - Aqui e agora é onde importa estar: mindfulness e inteligência emocional

14 de Julho - Necessidades psicológicas: identificação e regulação

15 de Julho - Treine a sua atenção

16 de Julho - Rotinas para um dia produtivo

17 de Julho - Higiene do sono

18 de Julho - Detecte as suas principais armadilhas mentais

Material adicional:

• Ebook com exercícios

SAÚDE PSICOLÓGICA



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Temas a abordar durante o programa Detox 360º:

13 de Julho - Alimentação Consciente: o que é?

14 de Julho - Detox e os órgãos

15 de Julho - Alimentos Inflamatórios

16 de Julho - Alimentos Desintoxicantes

17 de Julho - A saúde do intestino (alimentos e rotinas)

18 de Julho - Live Cooking (menu detox)

Material adicional:

• Menu completo com receitas (pequeno-almoço; almoço, jantar e snacks)

• Ebook com exercícios



AUTO-CUIDADO E BELEZA NATURAL

Temas a abordar durante o programa Detox 360º:

13 de Julho - Cosmética Natural: o que é?

14 de Julho - A limpeza da pele

15 de Julho - A hidratação da pele

16 de Julho - Rotina de cuidado de rosto e maquilhagem

17 de Julho - Como criar uma rotina de auto-cuidado com óleos essenciais

18 de Julho - Como potenciar a beleza natural com os óleos essenciais

Material adicional:

• Ebook com receitas de cosmética natural rápidas e simples

• Exercícios relacionados com a pele e rotinas de auto-cuidado



IMPRENSA



WWW.EMPOWER-YOURSELF.LIFE
E-mail: empower.yourself.life@gmail.com

Telemóvel: (+351) 912 601 504


