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Receitas da Dê …
Para uma vida saudável!

Porquê começar?
• Desde
que
historicamente
a
humanidade
começou a crescer, nosso sistema produtivo
precisou se adequar e modernizar-se em prol da
subsistência das bocas que iam chegando cada
vez mais rápido no pós II guerra.

• Homens motivados pelo fato de estarem vivos e
conseguirem
retornar
do front e serem
considerados heróis e aposentados jovens por
terem servido começaram a criar família e estas
foram se tornando cada vez maiores.
• Tudo isso é claro começou na américa do norte
e a américa do sul levou ainda 20 anos para sair
do militarismos e permitir uma evolução
produtiva no agronegócio depois que a migração
do rural para o urbano deu um descanso.
• Toda esta trajetória histórica nos trouxe ganhos
e perdas, a ciência descobriu maneiras de
otimizar a produtividade no campo de melhorar
a qualidade da colheita, de estocar com menor
dano o produto mas o preço dessa química se vê
hoje
na
geração
que
reverbera
alergias
alimentares e intolerâncias ao que na realidade
deveria lhes fazer bem.

Quem sou?
Denise Braga

Comecei, 30 anos atrás...
Formada em Educação e
especializada em psicologia na
década de 80 fui guiada pela
paixão pela estética para os
rumos da tricologia e depois
de 20 anos de carreira da

microscopia e diagnose capilar
a saúde me capturou com a
biomedicina, ortomolecular,
fitoterapia e a homeopatia e
descobri meu lugar no
universo. Cuidar de quem
precisa de cuidados!

Sou uma

apaixonada por gente, por
cabelo, e por saúde, venho

colecionando resultados
positivos ao longo dessa
minha jornada e decidi
compartilhar uma parte com
você.

Não seja radical, esse é
meu primeiro conselho.
Porém, diferencie-se!

Como começar?

Comecei a 3 anos atrás
depois de atingir 3 dígitos
na balança. 106kg com
1,66m
• Algo precisa te motivar e o que me
motivou foi o fato de não conseguir mais
correr ou andar longas distâncias sem me
acabar em um balão de oxigênio, percebi
que perder o fôlego era algo que mexia
com meu emocional, o medo me invadia e
sentia-me culpada.
• Conheci a dieta ressonante e descobri que
alface me engordava, SIM eu era
intolerante a lectinas e as verduras cruas
em sua maioria me inchava, nesta época
eu estava em uma dieta low carb, imagine
só de dieta e engordando.
• Fiz meu primeiro exame de
biorressonância mecânica e desacreditada
que poderia dar certo comecei o processo
relaxadamente, sabe... daquele jeito que a
gente começa as coisa que não cremos
porque já estudamos muito e o que
sabemos é mais forte...
• Depois que eu comecei sério, a coisa
começou a andar e um resultado atrás do
aoutro me motivou a continuar.

Você nunca
ouviu falar de
biorressonância
mecânica?
• Nem eu, até o dia em
que fui achada.
• Uma amiga insistente
disse que eu deveria
fazer o curso tal e tal ...
porque era a minha
cara, e lá vou eu parar
em Campinas-SP
conhecer drªElizeth
Kaffer e a equipe Shalon
5 dias de treinamento e
voltei estarrecida de
tanta novidade sobre
mim mesma. Era 2018 e
eu estava com meu
cérebro borbulhando,
passei 1 ano só
experienciando em mim
mesma e em minha
família.
• Aprendizados incríveis
neste, ano foram
gerando receitas
saborosas que nós hoje
não abrimos mão de
consumir, por que
comprovadamente nos
fazem muito bem!

• SIM!
• O paciente coleta uma pequena porção
biológica de urina e nos entrega ou nos
remete via correio. Nos últimos tempos
estamos recebendo urina de todo o país.
• Pronto a partir desse momento tudo sobre
você será possível de ser descoberto
• Parasitas, metais e toxidades, alimentos
tóxicos, suplementos adequados,
medicamentos indevidos, dieta fitoterápica,
homeopatia auxiliar, TUDO!
• Nosso estojo de pesquisa hoje, compreende
mais de 400 itens de análise
• Esta análise é feita através de um
instrumento que faz leitura de biocampo.
SIM! A física nos deu esta maravilhosa
descoberta, nossa pesquisa é realizada
através da biofísica individual. O exame
responde apenas pelo indivíduo
pesquisado através de uma
pequena porção biológica.

Tudo começa com a
coleta de xixi!
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Mas este é um caderno de
receitas ?
• SIM! É de receitas e já vamos começar... Eu precisa contar
pra você como tudo isso começou.
• Depois de 1 ano comecei a oferecer o exame para meus
pacientes e junto criei novos itens de bio testadores
acresci alpiste, coentro, cavalinha, cortisol, orégano, erva
doce, cravo, colágeno, glutamina, aminoácidos enfim
muitos outros testadores que me possibilitaram descobrir
que a maioria das pessoa possui afinidade maior com
alguns deles , então resolvi desenvolver receitinhas que
tornassem tais itens mais saborosos de serem
consumidos.

Vamos ver por
aqui...
❑Leite de alpiste
❑Pudim de leite de alpiste
❑Os benefícios do alpiste
❑O que fazer com as fibras de
alpiste?
❑O coentro
❑Água saborisada
❑O pesto de coentro
❑O cravo
❑Opções com cravo
❑Óleos essenciais
❑A cavalinha
❑Preparando um tônico
❑Chá de cavalinha
❑A homeopatia homeografica
❑Vai um suco de boldo ai?

❑Como acabar com o estresse.
❑Como curar-se.
Obrigada!
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•
•
•
•

1 colher do alpiste para cada 200ml de água
Coloque de molho por 8 a 12h
Lave o alpiste e escorra essa água
Coloque no quidificador com água fervente, liquidifique
até o leite começar a se soltar do grão
• Peneire reserve o leite para tomar durante o dia e a
fibra guarde em congelador para usar de outra forma
que vamos aprender mais a frente.

Leite de Alpiste

Pudim de alpiste
Com o leite já pronto coloque em uma chaleira ou
panela e ferva novamente, ele vai engrossar.
Desligue o fogo e acrescente uma gelatina sem sabor, 1
colher de sopa para 600ml de leite.

Acrescente melado de cana até perceber um sabor
suave de doçura.
Forre uma forma de silicone com coco ralado de
preferência natural ou frutas secas.
Coloque a mistura na forma e leve a geladeira por 4 h
desenforme e sirva.
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Quais são os principais
benefícios do alpiste?
• Reduz a pressão arterial, por exercer um efeito anti-inflamatório e
conter antioxidantes, principalmente prolaminas; QUE SÃO um grupo
de proteínas de armazenamento vegetais com elevada quantidade de
prolina e que se encontram nas sementes de cereais como: trigo
(gliadina), cevada (hordeína), centeio (secalina), milho (zeína), sorgo

(kafrina) e avenina na aveia.
• Favorece o aumento da massa muscular, devido à sua alta
concentração em proteínas;
• Alpiste auxilia no controle do colesterol
• promove o aumento do HDL e a diminuição do LDL. Isso porque ele
contém enzimas e vitaminas (do complexo B e E, por exemplo) que
ajudam a limpar os vasos sanguíneos.
• Faz bem para a saúde dos sistemas cardiovascular, nervoso e
imunológico
• ajuda a prevenir possíveis doenças neurológicas.
• Ajuda a purificar o organismo

• ajuda a eliminar o excesso de líquido e de toxinas do corpo, auxiliando
na dieta de quem precisa perder peso.
• Leite de alpiste tem ação antioxidante, anti-inflamatória e é fonte de
triptofano aminoácido precursor da serotonina, que ajuda a melhorar

o humor

O que fazer com as
fibras de alpiste?
• Você sabia que o arroz integral
que comemos tem esse nome
porque a vigilância sanitária
permite em torno de 25% dele
ser resíduo do processo de
limpeza do arroz.
• Resumindo podemos estar
comendo fibra de qualquer
coisa tipo casca de... Perna
daquilo... Asa de não sei o quê...
• É real! As regras para criar o
integral não possui parâmetros
de limpeza como o arroz branco.
• Lá em casa quannnnnnnnndo
fazemos arroz prefiro o branco e
eu mesma escolho as fibras que
vou acrescentar.
• Neste caso uso as fibras do leite
de alpiste que congelei no dia
que fiz o leite, as vezes também
uso fibras de coco do leite de
coco que costumo eu mesma
produzir. Fica simplesmente
delicioso e consigo reduzir o
índice glicêmico do arroz em até
50%. Detalhe ... Eu coloco muita
fibra!
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O coentro...
Controla as taxas de
glicose no sangue. ...
Diminui a pressão arterial.
...
Melhora a Digestão. ...
Elimina metais pesados. ...
Fornece Vitamina C. ...
Atua como Antibacteriano
e Antifúngico. ...
Acalma a mente.
...Combate a insónia.

•Água saborisada:
Macerar suavemente de 5 a 8 galhos
de coentro para 1 litro de água,
Acrescente 1 pitada de pimenta
branca do reino.
Derrame sobre a mistura 200 ml de
água quente,
Acrescente 800ml de água gelada
E para finalizar duas folhas de hortelã
bem miudinhas.
Distribua em jarras para a família
Beba durante todo o dia, é super
refrescante e faz bem seus amigos
vão querer a receita com certeza.

Receitas que funcionam usando o
coentro e todo seu potencial.
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Pesto de coentro
• Você vai precisar de...
• 1 maço de coentro fresco
• 1 maço de hortelã fresca
• 1 ou 2 dentes de alho se você gostar
• Pimenta do reino branca, se quiser picância
• Sal a gosto mas não exagere, pois o sabor realça
depois que ficar na geladeira por algumas horas
• liquidificador ou mix
• Amendoim ou semente de girassol umas 150gr para
uma receita.
• Azeite de boa qualidade

• Como fazer...
• Liquidifique primeiramente o coentro e a hortelã,
vá acrescentando o azeite aos poucos, coloque o
alho e os temperos, e acrescente o amendoim ou a
sementes de girassol até dar ponto de patê.
• Eu gosto de comer meu pêsto em uma bolacha de
aveia, chocolate e nuts maravilhosa sem glútem
que compro no Biscoito Mineiro
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1.Fonte de nutrientes. ...
2.Rico em antioxidantes. ...
3.Proteção contra o câncer. ...
4.Pode matar as bactérias. ...
5.Pode melhorar a saúde do fígado. ...
6.Pode ajudar a regular o açúcar no sangue. ...
7.Melhora a saúde óssea. ...
8.Pode reduzir úlceras no estômago.

E o cravo da Índia
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Opções com o cravo
• Simplesmente amo essa especiaria, seja em pó em O/E ou seca como a
maioria das pessoas conhece. Na Insallus não pode faltar nossa água
saborisada de cravo por que eu acredito que só mostrando a gente
consegue fazer que o outro experimente.
• Eu tomo todos os dias 2 a 5 copos de água de cravo e eu tinha uma
recorrência de tártaro nos dentes, já fazem uns 6 meses desde que comecei
com a água de cravo que meu tártaro não voltou.
• Eu coloco um gole na boca e deixo uns minutinhos, depois engulo, super
refrescante e o hálito fica delicioso.
• Parei de sofre de refluxo, toda vez que comia uma comida muito temperada
eu ficava lembrando dela até o anoitecer, isso me tirava o apetite do jantar.
Depois de começar a chupar um cravinho depois do almoço esse incomodo
acabou!
• Um chá de cravo também cai muito bem, fácil de fazer e se quiser pode
colocar uma gt de O/E de cravo.

Óleo essencial

Analgésico,
Refrescante

Antiséptico

Antiinflamatório

Alecrim

x

x

x

Camomila

x

x

x

Canela

x

x

Eucalipto Globulus

x

x

Erva-doce

x

x

Hortelã

x

x

Laranja

x

Limão

x

x
x

x

Menta

x

x

Rosa Vermelha

x

Tônico

x

x

x

x

x

x

Estimulante de circulação
periférica

x
x

Lavanda

Melaleuca

Cicatrizante

x
x

x

x

x

x

x

Óleos essenciais são líquidos
extraídos de diversas partes de plantas,
por meio de diferentes tipos de
processos. E são caracterizados por
possuírem grandes quantidades
de compostos terpenos, diferenciandose dos óleos vegetais orgânicos
voláteis (COV ou VOC em inglês).
Graças às diferentes composições
dos óleos essenciais, seus benefícios
podem ser alcançados por diversas
aplicações, entre elas:

x

A cavalinha
Muita coisa é possível
fazer com a cavalinha ,
desde chá a tônico
capilar, por ser rica em
silício é a queridinha dos
Tricologistas fitoterápicos
e ortomolecular.
1.Combater a retenção
de líquidos. ...
2.Ajudar a emagrecer.
...
3.Combater a infecção
urinária. ...
4.Diminuir a pressão
arterial. ...
5.Manter a saúde dos
ossos. ...
6.Melhorar o aspecto
das unhas e da pele. ...
7.Eliminar fungos e
bactérias.

Preparando
um tônico
de
cavalinha...
Seca ou fresca pode ser
usada, porém melhor seria
fresca.
1 cálice de álcool de cereais
ou de prata coloidal em
30ppm
Folhas maceradas ou um
chá bem forte de cavalinha
Acrescente o cálice de
álcool a 3 cálices de água
bidestilada
Coloque a erva macerada
em um coador de café
passe a água por ela várias
vezes até o líquido ficar
impregnado com a cor da
erva.
Se for usar o chá então é
diferente...
Use a água bidestilada para
fazer o chá e acrescente
1/3 do total em álcool de
cereais ou em prata
coloidal de 30 ppm.
Coloque em um spray e use
toda noite.
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•Minha família almoça junta sempre e
é uma regra tomarmos chá após a
refeição, a cavalinha é sempre nossa
preferida e até minha filha que é bem
chatinha com chás ... Adora!
•Sempre uso 1 colher de sopa para
600ml de água que serve muito bem 5
pessoas com uma boa dose de chá.

O chá de cavalinha também faz muito bem !
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A
Homeopatia
Homeografica
Somos pura energia e
frequência,! A homeopatia
homeográfica será a
representante mais fiel a saúde
em um futuro bem próximo
quando não houver mais
medicamentos sintéticos capazes
de combater as doenças que
estão surgindo.
O homem adoece a medida que
sua frequência , sua energia,
diminui e vibra em estágios
muitos baixos trazendo a doença.
Sim comece a buscar frequência
mais altas em seus pensamentos,
nas pessoas que te rodeiam, em
seus programas de TV e você verá
uma revolução ocorrer em sua
saúde.
Hoje trato meus paciente com
homeopatia homeográfica,
imprimo em água de puríssima
qualidade impregnada de íons de
prata, as frequências que meu
paciente carece para :
desparasitar, liberar toxidades,
curar dores, devolver bem estar.

Vai um
suco de
Boldo ai?
O boldo me acho e eu me
apaixonei por ele.
O boldo é uma planta medicinal
que contém substâncias ativas,
como boldina ou o ácido
rosmarínico, e que pode ser
utilizado como remédio caseiro
para o fígado devido às suas
propriedades digestivas e
hepáticas, além de possuir
propriedades diuréticas, antiinflamatória e antioxidante, por
exemplo.

As duas espécies de boldo mais
utilizadas são o boldo do Chile
ou boldo verdadeiro, Peumus
boldus Molina que pode ser
encontrado em lojas de produtos
naturais e ervanárias na forma
de folhas secas ou em sachês
para chás e o boldo brasileiro,
boldo da terra ou falso
boldo, Plectranthus barbatus,
amplamente cultivado e
encontrado no Brasil.
Tudo que é demais também é
perigoso, então consuma
apenas um pequeno cálice de
suco de 4 folhas para 1000ml de
água por dia.
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Como
acabar com
o estresse
do dia?
•Chá de orégano vai te
acalmar para entrar a noite
e sossegar.
•Eu sempre tomo uma
xícara de água antes de
dormir e o orégano é meu
preferido, costumo comer
frutinhas secas para
adoçar a boca enquanto
aprecio o chá, gosto da
blue berry.
•Rico em antioxidantes. ...
•Pode ajudar a combater
bactérias. ...
•Pode ajudar a combater o
câncer. ...
•Pode ajudar a reduzir a
infecção viral. ...
•Pode diminuir a
inflamação. ...
•Fácil de adicionar à dieta.
...
•Combate larvas do
mosquito da dengue.
•Depois de tomar meu
chá pingo 4 gts de O/E
de lavanda no
travesseiro e durmo
igual um a criança.

Como curar-se

Somos o quê comemos isso é fato e não
um clichê!
• Mas se tem coisas saudáveis que você
come e ainda assim está sem saúde... algo
está errado com suas escolhas, elas podem
não estar sendo geneticamente corretas
ou epigeneticamente corretas.
• Sabia que seu corpo é diferente de
qualquer outro na face da terra, suas
preferências podem até se parecer com as
de seu marido mas com certeza os motivos
para a escolha são diferentes.
• Somos únicos! Então nosso alimento
deveria ser individualizado , único para
cada um de nós.
•A dieta ressonante, faz assim por você te
mostra o que lhe é ressonante e o que não
é ressonante, depois de 90 dias fazendo
ajustes na dieta você se torna um novo
ser!
•O primeiro passo… mudar alimentação e
retirar toxidades.
•

A saude é um bem, que depois de
alcançado nos trás felicidade!

Obrigada por ficar comigo até aqui!
Acesse nossa redes sociais, @insallus, venha nos conhecer...
Marque seu exame!
61 9 8151 9696 / 61 3011 2100

