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Título: Formação Mestre em kombucha | Lançamento

Você quer ser um mestre na arte de fazer kombucha?

Quer aperfeiçoar seu conhecimento sobre a produção dessa bebida
milenar?

Quer ir do básico ao avançado de uma forma rápida e prática,
através de um conteúdo bem organizado e estruturado?

Então a formação MESTRE EM KOMBUCHA foi feita pra você.

Nela você vai encontrar todas as informações necessárias para
produzir uma bebida com mais excelência e qualidade. 

Clique em SAIBA MAIS e fique por dentro de todos os detalhes.
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Título: Formação Mestre em kombucha | Lançamento

Você é uma pessoa inquieta, que tem fome de aprender, e está
sempre procurando novas maneiras de aperfeiçoar sua kombucha?

Mas ao mesmo tempo está cansado de cursos longos e que não vão
direto ao ponto, porque não tem tempo a perder ou porque tem
pressa de colocar seus conhecimentos em prática?

A formação MESTRE EM KOMBUCHA é perfeita pra você.

Nela você vai encontrar um conteúdo objetivo e estratégico, que vai
levar você ao resultado que sempre quis em um menor espaço de
tempo.

E o mais importante: sem perder a qualidade.

Clique em SAIBA MAIS para ficar por dentro de tudo o que essa
formação oferece. 
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Título: Formação Mestre em kombucha | Lançamento

Estão oficialmente abertas as matrículas da formação MESTRE EM
KOMBUCHA.

Um curso inovador que eu criei especialmente pra você, que quer
aperfeiçoar seu conhecimento em kombucha mas não tem tempo a
perder.

Nele eu ofereço um conteúdo compacto, objetivo e estratégico, que
vai direto ao ponto para que você produza kombuchas com
excelência em um menor espaço de tempo.

Clique em SAIBA MAIS para se inscrever e ficar por dentro de
tudo.
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Anúncio Live Especial: como controlar a acidez da kombucha |
Evento para captação de leads

Você já fez alguma kombucha excessivamente ácida a ponto de não
conseguir beber?

Se a sua resposta for sim, saiba que eu entendo, porque já passei por
isso.

E para te ajudar, no dia 29/11 eu vou fazer uma Live Especial
falando sobre como controlar a ACIDEZ DA KOMBUCHA.

Clique em SAIBA MAIS para se inscrever e ficar por dentro de
tudo.
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Anúncio Live Especial: como controlar a acidez da kombucha |
Evento para captação de leads

Quem nunca fez uma kombucha super ácida que atire a primeira
pedra.

Este é um problema bem comum entre os kombucheiros.

E foi pensando nisso que eu programei uma Live Especial com o
tema “Como controlar a acidez da kombucha”.

A Live será no dia 29/11 às 20 h.

Para participar e ficar por dentro de tudo clique em SAIBA MAIS.
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Anúncio Live Especial: como controlar a acidez da kombucha |
Evento para captação de leads

Você quer entender por que sua kombucha fica ácida demais e
descobrir as estratégias para evitar que isso aconteça?

Então participe da Live Especial “Como controlar a acidez da
kombucha”.

Clique em SAIBA MAIS para se inscrever e ficar por dentro de
tudo.

7


