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Assunto: Eu guardei algo pra você

Olá! Tudo bem?

Você que passou os últimos dias pertinho de mim...

Eu sei que você tem o desejo de aperfeiçoar sua produção de
kombucha.
 
Mas pode ter achado que, neste momento, a imersão na Escola da
Kombucha seja um passo grande demais para você.
 
Por outro lado, você tem me acompanhado e dedicado tanto do seu
tempo assistindo as minhas lives e lendo meus emails.
 
Eu valorizo demais isso!
 
Tanto que não poderia deixar você sem alternativas para avançar
ainda mais no universo da Kombucha. 
 
É por isso que pensei muito e encontrei uma forma de te ajudar.
 
Então, se você produz kombuchas mas não está tão feliz com seus
resultados, eu tenho uma solução pra te oferecer!
 
Aprimore seu processo e torne-se referência na fabricação de
kombuchas inscrevendo-se no Guia da Kombucha Artesanal.
 
Com o Guia você vai:
 
- Ser capaz de fazer bebidas mais saudáveis e gostosas;
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- Saber como produzir com segurança;

- Descobrir como controlar a acidez;
 
- Conhecer as diferentes formas de saborização;
 
- Aprender a controlar a carbonatação e fazer bebidas com gás na
medida.
 
 Além disso, você ainda vai ter direito às aulas bônus e ter acesso às
aulas por um ano, tempo suficiente para poder ver, rever, tirar suas
dúvidas e aprofundar cada vez mais seu conhecimento.
 
Se você ainda tem muitas perguntas, está confuso e não sabe onde
encontrar as respostas, essa é a oportunidade certa pra você.
 
E eu só estou enviando esse email porque sei, de verdade, que posso
te ajudar.
 
E também porque quero que você continue caminhando comigo,
recebendo todas as informações e aprendizados que tenho
acumulado nesses meus 5 anos de estudos teóricos e práticos com a
kombucha.
 
Aproveite essa oportunidade clicando no link abaixo agora mesmo!
 
 QUERO PARTICIPAR DO GUIA DA KOMBUCHA
 
Vem comigo!
 
Eu quero muito que você faça parte dessa jornada. 
 
Um abraço.
Dani Lopes | Escola da Kombucha
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Assunto: Eu tenho mais um presente pra você

Olá! Tudo bem com você?
 
Eu vim te contar mais uma novidade sobre o Guia da Kombucha.
 
Mas antes, preciso ter certeza de que você já está sabendo da oferta
que eu te fiz.
 
Pode ser que você não tenha visto meu último email e, por isso, vou
resumir aqui pra você:
 
O Guia da Kombucha Artesanal é a solução perfeita que eu tenho
pra você, que não conseguiu fazer parte da Escola da Kombucha.
 
Ele é o caminho mais viável que eu tenho pra te oferecer hoje, para
que você possa aperfeiçoar seu processo e produzir kombuchas
perfeitas. 
 
Mas o melhor vem agora, e é o motivo desse email aqui:
 
Eu decidi te dar acesso ao Guia da Kombucha não somente por UM,
mas por DOIS ANOS.
 
Se você tem dúvida se um ano é mesmo tempo suficiente para você
se aprofundar no conteúdo, agora não precisa ter mais.
 
Você terá dois anos para esmiuçar todo o conteúdo que eu estou te
oferecendo, ao mesmo tempo em que aplica ele na prática,
aperfeiçoando o seu processo. 
 
Eu estou te oferecendo esse bônus, porque sei que essa é a melhor
maneira de você chegar ao resultado que deseja:
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Estudando, aplicando, corrigindo. 
 
Mas para isso é preciso... TEMPO.
 
E eu estou te oferecendo ele de presente.
 
Para aceitá-lo você só precisa clicar no botão abaixo.
 
EU QUERO FAZER PARTE DO GUIA DA KOMBUCHA POR
DOIS ANOS
 
Vem logo!
 
Eu estou te esperando.
 
Um abraço.
Dani Lopes | Escola da Kombucha
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https://cursos.escoladakombucha.com.br/gka


Assunto: Kombuchas perfeitas em apenas um clique
             
Olá! Tudo bem com você?

Eu já estive exatamente onde você está.

Já tive todas as dúvidas e questionamentos que você tem.  

Também já tive esse desejo de aprender a fazer uma kombucha mais
saborosa e no ponto certo de acidez, carbonatação, saborização e
tantos outros aspectos que fazem parte desse processo.

Foram anos de prática, estudos e também aprofundamentos no meu
Mestrado e, agora, Doutorado.

É por já ter trilhado esse caminho que eu digo, com segurança, que
você não precisa passar pelo mesmo. 

Não precisa esperar tanto tempo (lá se vão 5 anos desde que eu
comecei), ficar sem saber onde procurar as informações corretas ou
estudar artigos científicos como eu tenho feito. Artigos que, em sua
maioria, não estão disponíveis em português e são de alta
complexidade.

Eu compilei todo esse conhecimento pra você.

E você pode ter acesso a ele com apenas um clique.

Clicando no link abaixo você pode fazer parte do Guia da
Kombucha Artesanal, onde você vai encontrar todas as informações
que está buscando hoje.
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EU QUERO TER ACESSO AO GUIA DA KOMBUCHA

Apenas um clique, e eu te encontro do lado de cá.

Um abraço.

Dani Lopes | Escola da Kombucha
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Assunto: 5 sinais de que você precisa do Guia da Kombucha

Olá! Tudo bem com você?

Hoje eu vou te mostrar 5 sinais de que você precisa do Guia da
Kombucha:

(1) Não acertou o ponto certo da carbonatação: faz kombuchas
muito carbonatadas, quando abre a garrafa perde boa parte do
líquido ou, o que é pior, ficam com pouco gás e sem bolhas;

(2) Produz bebidas muito ácidas: a acidez elevada faz com que seja
difícil consumir a bebida, muitas vezes perde lotes por este motivo;

(3) Não domina a saborização: sente dificuldade em usar os
ingredientes da forma certa e elaborar suas próprias receitas;

(4) As kombuchas apresentam sedimento e são turvas: gostaria que
sua kombucha fosse mais límpida e cristalina.

(5) Não tem estabilidade: durante a armazenagem sente que suas
kombuchas seguem fermentando, fazendo com que o sabor se
altere, a bebida fique amarga e explosiva.

Você já se imaginou com todos esses problemas resolvidos?

Já se imaginou experimentando a kombucha perfeita produzida por
ninguém menos do que VOCÊ MESMO?

E ainda poder oferecer aos seus familiares, amigos ou até mesmo
empreender em um mercado que se expande e consolida cada vez
mais?

8



Fala a verdade, passou um filme na sua cabeça, não foi?

Pois é tudo isso que eu estou te oferecendo no Guia da Kombucha
Artesanal.

Não é apenas um curso, mas a oportunidade de você vencer todos
os desafios que tem atualmente com a produção da kombucha, e a
satisfação (GARANTIDA) do seu desejo de produzir uma bebida
de alta qualidade. 

Para isso, você só precisa clicar no link abaixo.

EU QUERO PRODUZIR KOMBUCHAS DE ALTA
QUALIDADE

E nos vemos do lado de cá!

Um abraço.
Dani Lopes | Escola da kombucha
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Assunto: [Guia da Kombucha] Hoje é o último dia

Hoje é o último dia para você se inscrever no Guia da Kombucha
Artesanal. 

Sim, você tem até a meia-noite de hoje para decidir se quer ou não
produzir kombuchas com mais qualidade.

Como eu já disse antes, o meu maior objetivo é oferecer uma
oportunidade mais viável para você que não conseguiu fazer parte
da Escola da Kombucha.

Com um investimento que caiba no seu orçamento. 

Mas você tem apenas algumas horas para aproveitar essa oferta
especial:

ACESSO AO GUIA DA KOMBUCHA ARTESANAL POR UM
DOIS ANOS + ACESSO ÀS AULAS BÔNUS.

Se você está pronto para dar esse passo clica no botão abaixo agora
mesmo.

EU QUERO ME INSCREVER NO GUIA DA KOMBUCHA

Agradeço por você ter ficado ao meu lado nas últimas semanas, e
espero te ver nas aulas.

Um abraço.
Dani Lopes | Escola da kombucha
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Assunto: Você está satisfeito com a acidez da sua kombucha?
 
A acidez é uma característica natural da kombucha.
 
Ela é resultado dos ácidos que são formados durante a fermentação,
após o consumo dos açúcares pela cultura. Portanto, nunca
poderemos eliminá-la totalmente.
 
Mas, para que a bebida tenha um sabor agradável, é preciso que ela
esteja equilibrada.
 
E, ao contrário do que você pode pensar, esse não é um processo
que se baseia apenas na intuição.
 
É preciso ESTRATÉGIA para controlar esta etapa da produção.
 
E para toda boa estratégia é necessário CONHECIMENTO.
 
Você precisa entender que existem diversos fatores que afetam a
acidez da sua kombucha, e como eles afetam.
 
Enquanto você não dominar isso, sinto dizer, a sua kombucha vai
continuar ácida. 
 
Então, se você deseja:
 
- compreender a dinâmica do processo de fermentação da
kombucha;
 
- e melhorar o sabor e a qualidade da sua kombucha.
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Inscreva-se já na Live Especial - Como controlar a acidez da
kombucha. 
 
Nela eu vou te contar tudo o que você precisa saber para produzir
uma bebida menos ácida.
 
Será no dia 29 de novembro, às 20 h, no YouTube, e para participar
você só tem que clicar aqui.
 
Ao fazer isso você terá a garantia de que será avisado quando o
evento começar.
 
 
Quero aprender a controlar a acidez da kombucha (botão)
 
 
Eu garanto que você não vai se arrepender.
 
Te espero lá!
 
Abraço,
Dani Lopes | Escola da Kombucha
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Assunto: Sabe o que te impede de produzir uma kombucha melhor?
 
Olá!! Tudo bem por aí?
 
Alguma vez você já se perguntou por que não consegue produzir
uma kombucha melhor?
 
Ou o que está te impedindo de fazer uma kombucha com a
qualidade que você deseja?
 
Pois eu sei a resposta e hoje vim te contar qual é: achar que existe
uma receita que é única, definitiva e que deve ser seguida passo a
passo na produção de kombucha.
 
E provavelmente é isso o que você está fazendo.
 
Mas, com toda experiência que eu tenho, posso te garantir que cada
processo de fermentação é único. 
 
Tão único que é normal notarmos variações de cor ou de sabor em
cada lote de kombucha que produzimos, mesmo que tenhamos
seguido a mesma “receita” de sempre.
 
É por isso que, para produzir uma kombucha com mais qualidade,
você precisa ir além da receita e entender como funciona o processo
como um todo.
 
Entender que há vários fatores que determinam a qualidade da
bebida. 
 
Que alguns destes fatores você pode controlar, e outros não.
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Exatamente por isso é necessário que você saiba quais são esses
fatores: para se qualificar cada vez mais naqueles que você pode
controlar.
 
Assim você vai compensar os que não podem ser controlados, e terá
como resultado uma kombucha com mais equilíbrio em todos os
seus aspectos.
 
Esse é o “pulo do gato”.
 
Ficou curioso e quer saber mais?
 
Então se inscreve na Live Especial - Como controlar a acidez da
kombucha, onde eu vou falar sobre uma das etapas mais
importantes da produção de kombucha.
 
Será no dia 29 de novembro, às 20h, no YouTube.
 
Se você clicar aqui, vai garantir que será avisado quando o evento
começar.
 
Quero aprender a controlar a acidez da kombucha (botão)
 
Durante a live eu também vou abrir inscrições para o meu novo
curso, com certificação, onde você poderá esclarecer todas as suas
dúvidas.
 
Se o que você busca é qualificação, não pode ficar de fora!
 
Conto com a tua presença.
 
Abraço,
Dani Lopes | Escola da Kombucha
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