
P ROT E JA - s e

DURANTE ESTAS VEZES, É IMPORTANTE MANTER-SE PROTEGIDO, AQUI ALGUMAS DICAS 
PARA MANTÊ-LO SEGURO

1. Beba muitos líquidos quentes. Sopas, chás, café etc. Tome um gole de água morna a cada 20 minutos para 
lavar qualquer vírus e mandar para o estômago, onde os sucos gástricos o dissolvem antes que ele chegue aos
pulmões.
2. Gargareje com água morna e anti-séptica como vinagre, sal ou limão todos os dias, se for possível.
3. O vírus se prende ao cabelo e às roupas, detergente ou sabão o mata. Você deve tomar um banho toda vez
que você chegar da rua, evitar sentar em qualquer lugar e ir direto ao chuveiro. Se você não pode lavar suas
roupas diariamente, pendure-as na luz solar direta, o que também neutraliza o vírus.
4. Lave as superfícies metálicas com muito cuidado, pois o vírus pode permanecer nessas superfícies por até 9 
dias. Tome nota e esteja atento a tocar nos corrimãos e maçanetas das portas, etc. Em sua própria casa, 
certifique-se de mantê-los limpos e lavando-os regularmente.
5. Não fume
6. Lave as mãos a cada 20 minutos com água morna e sabão durante 20 segundos.
7. Coma frutas e vegetais, tente elevar seus níveis de zinco e não apenas seus níveis de vitamina C.
8. Os animais não espalham o vírus para as pessoas, é só transmitido de pessoa para pessoa.
9. Tente evitar a gripe comum porque ela enfraquece seu sistema e evita comer e beber coisas frias.
10. Se sentir algum desconforto ou dor na garganta, ataque-a imediatamente, usando os métodos acima. O vírus
entra no sistema dessa maneira e permanece por 3-4 dias na garganta antes de passar para os pulmões.

Aviso Legal: Nós não somos médicos, portanto, não podemos dar conselhos médicos. As informações aqui apresentadas não são apresentadas com a intenção de diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Esta informação é apenas para fins educacionais. 
Nenhuma responsabilidade é assumida pelo autor nem por qualquer pessoa conectada a este site pelo uso dessas informações e nenhuma garantia de qualquer espécie é feita pelo desempenho ou eficácia das recomendações fornecidas.



F A Ç A  T O D O  O  P O S S Í V E L  P A R A  F O R T A L E C E R  S E U  S I S T E M A  I M U N O L Ó G I C O  E  R E D U Z I R  O S  R I S C O S .

Remédios naturais PARA SE PROTEGER 
C O N T R A  O  V Í R U S  D E  C O RO N A

1 .  Ó L E O  D E  O R E G A N O
Este óleo contém o composto carvacrol, que está ligado no combate dos viroses de nível farmacêutico. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do 
Departamento de Ciências do Solo, da Água e do Meio Ambiente da Universidade de Arizona, publicado no Journal chamado Applied Microbiology, "o carvacrol 
reduziu a atividade do norovírus murino (MNV) em 15 minutos após a exposição". O óleo de orégano pode ser tomado debaixo da língua ou misturado em uma
pequena quantidade de água duas a três vezes por dia. Os efeitos colaterais podem incluir um sabor picante e arrotar um leve sabor de orégano.

2 .  A L H O
Não deixe de lado um remédio de alho só por achar que ele vai deixar um cheiro na sua respiração ou no corpo. Muitas empresas oferecem cápsulas de alho com 
o composto que causa a remoção do perfume ofensivo. Dito isto, o alho é um participante importante no combate às cepas de vírus. A Healthline relata que: “Em
um estudo em 23 adultos com verrugas causadas por papilomavírus humano (HPV), a aplicação de extrato de alho nas áreas afetadas duas vezes ao dia eliminou
as verrugas em todas elas após 1 a 2 semanas ... Estudos em animais e em tubos de ensaio indicam que o alho melhora a resposta do sistema imunológico, 
estimulando as células imunes protetoras, que podem proteger contra infecções virais. ” Tome cápsulas de alho diariamente seguindo as instruções de dosagem e 
adicione alho à sua cozinha para obter proteção adicional.

3 .  M O R A N G O  P R E T O  ( S A M B U C U S )
Esta baga levemente adocicada oferece uma poderosa força contra as cepas virais. Os vírus usam o que é conhecido como picos de hemaglutinina, capazes de 
permitir que a célula viral passe para uma célula saudável e assuma o seu funcionamento. O Elderberry demonstrou a capacidade de impedir que esses picos se 
repliquem dentro de uma célula deixando o
vírus ineficaz. O Pharmacy Times relatou os efeitos benéficos do sabugueiro preto em estudos de laboratório. "Os pesquisadores também descobriram que pessoas
que tomaram as bagas de sabugueiro têm níveis mais altos de anticorpos contra o vírus influenza, mostrando que a baga pode não apenas ser capaz de tratar os
sintomas da gripe, mas também prevenir a infecção por influenza". “Em um estudo duplo-cego controlado por placebo, conduzido pela virologista israelense, a 
Dra. Madeleine Mumcuoglu, 93,3% das pessoas que tomavam uma preparação de sabugueiro relataram melhora significativa nos sintomas da gripe dentro de 2 
dias após o início, em comparação com os 6 dias necessários para o tratamento do grupo placebo para ver melhorias. Tome cerca de 60 ml de xarope, tintura, 
cápsulas ou pastilhas de sabugueiro por dia para obter uma proteção imunológica geral.

4 .  A S T R A G A L U S
Esta planta perene de floração nativa da Ásia Central e Ocidental, particularmente China, Coréia e Taiwan, tem sido usada como remédio antiviral há centenas de 
anos. É conhecido como um adaptógeno que são remédios baseados em plantas encontrados na natureza que fortalecem a resistência e a resistência do seu corpo
quando confrontados com comprometimentos biológicos, como intrusos virais. Um estudo chinês publicado no Journal of Animal Science and Biotechnology concluiu
que “o APS [polissacarídeo Astragalus] pode reduzir drasticamente a proliferação do vírus H9N2 [influenza aviária] ... No geral, o APS tem o potencial de diminuir
a progressão da doença no H9N2 galinhas infectadas e seu uso poderia fornecer estratégias alternativas para o controle da infecção pelo vírus H9N2 AIV [vírus em
galinhas]. ” Tome astrágalo de acordo com a recomendação de dosagem. Esses 4 remédios naturais para protegê-lo contra o coronavírus são os aplicativos de 
primeira linha que oferecem ótimos resultados. Converse com seu médico holístico, médico naturopata ou fitoterapeuta licenciado para obter outros excelentes
remédios botânicos que irão impulsionar seu sistema imunológico e mantê-lo funcionando em todos os cilindros.

Aviso Legal: Nós não somos médicos, portanto, não podemos dar conselhos médicos. As informações aqui apresentadas não são apresentadas com a intenção de diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Esta
informação é apenas para fins educacionais. Nenhuma responsabilidade é assumida pelo autor nem por qualquer pessoa conectada a este site pelo uso dessas informações e nenhuma garantia de qualquer espécie é
feita pelo desempenho ou eficácia das recomendações fornecidas.
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CONHEÇA OS FATOS SOBRE O CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) E AJUDE A PARAR A DIFUSÃO DE RUMORES.

C o m p a r t i l h e F A T O S  S O B R E  C O V I D - 1 9  

1. AS DOENÇAS PODEM FAZER QUALQUER PESSOA FICAR DOENTE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA RAÇA 
OU ETNICIDADE.
O medo e a ansiedade em relação ao COVID-19 podem fazer com que as pessoas evitem ou rejeitem outras pessoas, mesmo que não
corram o risco de espalhar o vírus.

2. PARA A MAIORIA DAS PESSOAS, O RISCO IMEDIATO DE SER CONTAGIADO DO VÍRUS QUE CAUSA 
COVID-19 PODE SER MUITO BAIXO.
Idosos e pessoas de qualquer idade com problemas de saúde subjacentes, como diabetes, doenças pulmonares ou cardíacas, têm maior
risco de doença grave por causa do COVID-19.

3. ALGUÉM QUE TERMINOU A QUARENTENA OU FOI LIBERADO DO ISOLAMENTO NÃO TEM RISCO DE 
INFETAR OUTRAS PESSOAS.
Para obter informações atualizadas, visite o web site da doença de coronavírus 2020 do CDC.

4. EXISTEM COISAS SIMPLES QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR A MANTER A SI MESMO E AOS 
OUTROS SAUDÁVEIS.
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão pelo menos 20 segundos, principalmente depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;          
indo ao banheiro; e antes de comer ou preparar comida.
• Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sem lavar.
• Fique em casa quando estiver doente.
• Cubra a tosse ou espirre com um lenço de papel e depois jogue no lixo.

5. VOCÊ PODE AJUDAR A PARAR O COVID-19 CONHECENDO OS SINAIS E SINTOMAS:
•Febre
•Tosse
• Falta de ar Consulte um médico se você
• Desenvolver sintomas E
• Entrou em contato com uma pessoa com COVID-19 ou se você mora ou esteve recentemente em uma área com disseminação contínua
do COVID-19.

Aviso Legal: Nós não somos médicos, portanto, não podemos dar conselhos médicos. As informações aqui apresentadas não são apresentadas com a intenção de diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Esta informação é apenas para fins educacionais. Nenhuma responsabilidade é assumida pelo autor nem por 

qualquer pessoa conectada a este site pelo uso dessas informações e nenhuma garantia de qualquer espécie é feita pelo desempenho ou eficácia das recomendações fornecidas.



COMPRAR  MINHA C ASA V ir tua lmen t e

REUNIÕES VIRTUAIS - Faremos um vídeo e / ou conferência telefônica para descobrir quais são as 
necessidades das casas dos seus SONHOS.

OBTENHA UMA LISTA DIGITAL - Compilaremos uma lista de casas à venda que correspondem aos
seus critérios e as enviaremos por e-mail.

TOUR VIRTUAL DA PROPRIEDADE - Mantenha-se confortável de pijama enquanto assiste os vídeo
tours digitais das suas casas favoritas!

OFERTAS VIA EMAIL - Apaixone-se por uma? Faremos a oferta por escrito e enviaremos por e-mail.

ASSINATURAS ELETRÔNICAS - Depois que a oferta for aceita, outros documentos poderão ser 
revisados por e-mail e assinados eletronicamente.

INSPEÇÕES DA CASA - Um inspetor profissional da casa fornecerá um relatório detalhado sobre a 
condição da casa.

DIA DE FECHAMENTO - Vamos programar um notário ou agente certificado para encontrá-lo em
sua casa para finalizar sua compra.

BEM-VINDO A CASA - Entregaremos as chaves diretamente para você.



Virtual OPEN HOUSE
EM DREAM ESTAMOS FAZENDO "OPEN HOUSES", OPERAREMOS VIRTUALMENTE E AQUI EXPICAMOS NOSSO MÉTODO.

1. Fazemos un filme ou imagens 3D recorrendo a casa.

2. Anunciamos o Open House online e abrimos o registro para obter o link.

3. Editamos o vídeo ou fazemos um tour em 3D.

4. Enviamos um email aos interessados com o link do vídeo ao vivo via Zoom para fazer e 
responder perguntas da casa.

5. Faremos Open Houses em seções de 15 minutos, permitindo que os convidados venham
durante os horários de abertura da casa e recebam um passeio personalizado pela casa.


