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NORMA ELIETE entrevista

Wayne Bezerra
“A importância da Medicina Ortomolecular”

Norma Eliete – O que é Medicina Ortomolecular?
Wayne Leite – È uma técnica de tratamento que utiliza substâncias
naturais e nutrientes para tratar ou prevenir doenças.
NE- Na prevenção de quais doenças?
WL – Doenças degenerativas ligadas ao processo de envelhecimento,
stress e estilo de vida não saudável.
NE – Qual idade para procurar um médico ortomolecular?
WL – Qualquer idade, pois as formulações podem ser feitas em cápsulas, sachês ou xarope. O tratamento inclusive é recomendado para
crianças com autismo.
NE – Para que serve? Tem efeito colateral?
WL – Para tratar vários problemas de saúde como, obesidade, diabetes, câncer (como terapia de apoio) e estética.Como são substâncias
naturais, o nosso organismo lida melhor com elas, sendo mínimos os
efeitos colaterais.
NE – Na área de estética como é usada?
WL – Esteticamente melhora o aspecto da saúde
como todo, melhorando pele, cabelo, unha,sendo
um tratamento de dentro para fora.
NE – È possível emagrecer com Ortomolecular?
WL – Sim, aliás uma das grandes indicações,sendo
que se tornou conhecida no inicio através desse
tratamento.
NE – O que pode melhorar com o tratamento Ortomolecular?
WL – Qualidade da pele, funcionamento de órgãos
internos, cabelo e unhas, celulite,estresse cansaço
e ânimo.Qualidade de vida.
NE – Pode ser usada para tratar problemas de Impotência sexual ou Disfunção sexual?
WL – De um modo geral, a Ortomolecular melhora
a saúde, como um todo, sendo inclusive indicado
para esses casos através da reposição hormonal
(hormônios bioidênticos). Tanto para o homem
como para a mulher.
NE – É um tratamento caro?
WL – Hoje em dia não, olhando o custo e o benefício, torna-se muito mais acessível. Qualquer pessoa
pode fazer esse tratamento pois já está disponível
em Vitória da Conquista, na Clínica VALVERDE.
Av. Otávio Santos, nº 327 – Centro - Fone: (77)
3427-8700.
NE- Deixe um conselho.
WL- Evite frituras, açucar refinado, refrigerantes,
alimentos industrializados e dar preferência aos
alimentos orgânicos! Além disso beber água mineral de boa qualidade e evitar o sedentarismo mas
também lembrar que o excesso de atividade física
também pode trazer danos a saúde!

