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QUAL É O MATCH PERFEITO PRA VOCÊ? 
 
Para nós é a dupla kombucha e atividade física! 
 
Seja antes ou depois do treino, se consumida com regularidade a
kombucha pode ser uma grande aliada para quem não dispensa a
prática regular de exercícios físicos. 
 
Veja abaixo algumas razões: 
 
1. a kombucha é um energizante natural - graças ao ferro e à cafeína
que estão presentes na kombucha o seu consumo traz a sensação de
mais energia; 
 
2. a kombucha tem propriedades antioxidantes - por ser rica em
antioxidantes a kombucha ajuda a prevenir ou reduzir os efeitos
causados pelo estresse oxidativo, que normalmente é gerado pela
prática de exercício físico intenso; 
 
3. a Kombucha ajuda a emagrecer - pra quem pratica atividade
física com o objetivo de perder peso, o consumo regular da
kombucha estimula o metabolismo e evita o acúmulo de gordura. O
ácido acético que está presente na kombucha também ajuda a
perder peso. 
 
Por esses e outros motivos a kombucha é uma ótima opção para
acompanhar você nos seus treinos. 
 
Acesse o nosso cardápio na bio e faça seu pedido.
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A IMPORTÂNCIA DE FAZER ESCOLHAS SAUDÁVEIS 
 
Sabemos que para ter um estilo de vida saudável devemos olhar
para vários aspectos da nossa vida e do nosso dia a dia. 
 
E sabemos também que a alimentação ocupa um lugar de destaque
entre eles. 
 
Estamos ganhando cada vez mais consciência em relação ao que
comemos e bebemos, e o quanto isso impacta na nossa saúde, bem-
estar e qualidade de vida. 
 
E nessa revolução as bebidas estão deixando seu papel de
coadjuvantes para ganhar um lugar de destaque como grandes
fontes de nutrientes. 

É nesse cenário que a kombucha vem se fortalecendo cada vez mais
como uma opção de bebida saudável: o que pode ser melhor do que
uma bebida cheia de vida, sabor e saúde? 
 
É por isso que somos apaixonados por ela: por que cada garrafinha
contém a combinação perfeita de ser saudável e saborosa ao mesmo
tempo. 
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OS PROBIÓTICOS E A SAÚDE DA MULHER 

Que os probióticos fazem bem à saúde não é mais nenhuma
novidade. 
 
Não é à toa que bebidas probióticas como a kombucha, por
exemplo, estão aumentando cada vez mais a sua popularidade. 
 
Já enumeramos seus vários benefícios, mas hoje vamos apontar
alguns que são específicos para a saúde da mulher. 
 
Por ajudarem a equilibrar a microbiota vaginal e intestinal,
aumentando a população de micro-organismos "do bem" e
diminuindo a proliferação daqueles que são patogênicos, eles
contribuem para a prevenção de doenças como a candidíase e
infecções urinárias, tão comuns e recorrentes entre as mulheres. 
 
Estudos também apontam que os probióticos ajudam a minimizar a
perda óssea nas mulheres após a menopausa, prevenindo o
aparecimento da osteoporose. 
 
Sem falar que o consumo regular dos probióticos ajuda a manter o
bom funcionamento do intestino, o que garante uma pele mais
bonita e saudável, o desejo de praticamente todas as mulheres.  
 
Lembrando que eles não funcionam como um tratamento, e sim
prevenção, e devem ser aliados a outros bons hábitos como a
alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. 
 
Para conhecer todos os nossos sabores ou fazer seu pedido é só
clicar no link da bio. 
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A VOLTA DOS ALIMENTOS FERMENTADOS 

Você sabia que a Kombucha faz parte dos alimentos denominados
fermentados? 
 
São alimentos que envolvem no seu processo o crescimento e
atividade de microrganismos, como as bactérias e leveduras, e que
trazem vários benefícios à saúde, o que vem sendo comprovado por
vários estudos. 
 
Muitas vezes não lembramos disso, mas nós já temos na nossa rotina
diversos alimentos que são fermentados como os pães, queijos, vinhos
e iogurtes. 
 
Mas há outros alimentos que, apesar de serem milenares, ficaram
esquecidos durante algum tempo. Em primeiro lugar por envolverem
processos lentos e artesanais e, em segundo, devido ao avanço da
indústria alimentícia e dos produtos industrializados, que passaram a
predominar na nossa mesa. 
 
Mas a boa notícia é que esses alimentos estão voltando a ser
apreciados por um número cada vez maior de pessoas. Os melhores
exemplos são a kombucha e o kefir.  
 
Os benefícios dos alimentos fermentados são os mesmos que já
citamos em nosso perfil em relação à kombucha: fortalecimento do
sistema imunológico, melhora do processo digestivo, melhora do
funcionamento do intestino, são excelentes fonte de nutrientes como
vitaminas e minerais, entre tantos outros. 
 
Você já pensou na possibilidade de incluir estes alimentos e bebidas
na sua rotina?  Se a sua resposta é sim, clique no link da bio para
acessar nosso cardápio e conhecer nossos sabores.  
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O QUE SÃO PROBIÓTICOS? 

Nós já falamos várias vezes que a kombucha é uma bebida probiótica. 

Mas afinal, o que isso significa? 
 
Probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos
regularmente, trazem uma série de benefícios à nossa saúde. 
 
Eles promovem o aumento das bactérias "do bem" do nosso intestino,
ao mesmo tempo em que evitam o crescimento das bactérias "do
mal", aquelas que podem provocar doenças. 
 
Dessa forma eles ajudam a nossa "população bacteriana" a viver em
harmonia, colaborando para o melhor funcionamento não só do
sistema digestivo, como também do metabolismo e sistema
imunológico. 
 
A kombucha está entre os principais alimentos considerados como
fonte de probióticos. Se consumida regularmente ela só vai trazer
benefícios para a sua saúde.  
 
Para conhecer nosso cardápio clique no link da bio. 
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POR QUE É TÃO IMPORTANTE CUIDAR DA SAÚDE DO
INTESTINO 

Você já se perguntou porque é tão importante cuidar da saúde do seu
intestino? 
 
Ao contrário do que se pensa, o papel do intestino vai muito além de
apenas processar o que se come ao longo do dia. 
 
Cuidar da saúde intestinal é fundamental para a manutenção de uma
vida saudável. 
 
Isso porque ele ajuda a regular diversas funções do organismo, que
vão desde o funcionamento do sistema imunológico até alterações de
humor e apetite: 
 
-  um intestino saudável faz uma melhor absorção dos nutrientes
provenientes dos alimentos que você ingere; 
 
- quando seu intestino funciona normalmente a sua imunidade
aumenta e você fica mais protegido de doenças comuns como a gripe,
por exemplo; 
 
-  o bom funcionamento do intestino está relacionado inclusive à
saúde mental, influenciando o seu humor e estado de ânimo. Quando
há um desequilíbrio da flora intestinal você fica mais propenso a
variações de humor e a transtornos como ansiedade e depressão. 
 
Ter um intestino saudável melhora não somente a sua saúde, como o
seu bem-estar e qualidade de vida. 
 
Você já sabia o quanto essa parte do seu corpo é importante? Conte
aqui nos comentários.  
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