
PLANTANDO ALIMENTOS,
COLHENDO SAÚDE

PREVENÇÃO DO DIABETES

VOCÊ SABE O QUE É
DIABETES?

COMO?

SINAIS E
SINTOMAS

Diabetes é uma doença causada pela
produção insuficiente ou má absorção de
insulina, hormônio que regula a glicose no
sangue e garante energia para o organismo.

A insulina é um hormônio que tem a função
de quebrar as moléculas de glicose (açúcar)
transformando-as em energia para a
manutenção das células.

- Poliúria (urinar a toda hora)
- Polidipsia (excessiva sensação de sede)
- Cansaço e falta de energia
- Perda de peso
- Polifagia ou hiperfagia (fome frequente)
- Visão embaçada
- Cicatrização lenta
- Infecções frequentes 



DICAS
IMPORTANTES

TEMPERO REDUX 30% DA
TAXA DE AÇÚCAR NO

SANGUE

As soluções naturais para as doenças
existem e você precisa ter a chance de
conhecê-las.
Isso não significa que você precisa
abandonar tratamentos ou fazer
automedicação.
Porém, para toda enfermidade há algo
na natureza que pode atuar na causa e
te ajudar no tratamento.
Quando você utiliza nutrientes naturais
para cuidar da saúde, não só se livra
dos efeitos colaterais trazidos pelos
remédios, como tem melhoras
significativas na saúde como um todo.

CANELA
Com ela, seu corpo melhora naturalmente a
resposta à insulina. Este tempero tão
comum por conter proantocianidinas
(nutrientes vegetais da família dos
polifenóis) age no açúcar presente no
sangue de forma incomum. Ela altera a
sensibilidade à insula dentro das suas
células, tornando-as mais eficiente no
processamento de açúcar no sangue.
Outro componente presente na canela, o
polímero metilhidroxi chalcona - PMHC -
também age melhorando a ação da
insulina em processar o açúcar sanguíneo.

Usar cerca de meia colher de chá antes
das refeições;
Escolha a canela de Ceilão;
Procure o pó orgânico ou em paus para
você mesmo moer

DICAS DE USO:



PASSOS SIMPLES COM UM
GRANDE IMPACTO

NA PREVENÇÃO DO DIABETES

ESCOLHA SEMPRE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Menos fatores de risco, mais benefícios a você e seus familiares!

Pra quem tem o diagnóstico de Diabetes, a prevenção também é um fator importante para o controle da
doença e para uma maior qualidade de vida.

FAÇA SUA PARTE: PLANTE ORGÂNICOS!
Essa atitude pode mudar para sempre sua condição de

saúde e de seus familiares. O consumo diário de alimentos
saudáveis ajudam no controle da diabetes.

CONSUMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS
Não está consumindo? Produza!

Rever sua alimentação diária introduzindo maior
quantidade de legumes, verduras, carnes e menos

quantidade de carboidratos como pães, massas, farináceos.
Coma da sua horta!

FAÇA CAMINHADAS
De 20 a 30 minutos 3 vezes na semana!

Comece o seu dia com uma caminhada moderada antes de
iniciar suas atividades diárias para ajudar seu corpo a ter
maior disposição e absorver melhor a insulina produzida

baixando os níveis de açúcar no sangue.

EVITE O CONSUMO DE DOCES EM EXCESSO
Troque o doce por uma fruta da época!

Diminua o consumo de doces e troque suas sobremesas
pelas frutas evitando o aumento da glicemia sanguínea,

melhorando a diabetes.
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