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Espaço para demonstar as mídias para parceiros e imprensa, demonstrando 
que estamos presentes em praticamente todos os meios de comunicação. 
Parte que pode suprimida ou enaltecida. 

Por exemplo, pode ser suprimida em um release para imprensa direcionada, 
ou enaltecida quando em busca de parceiros e barganhas.

Espaço para demonstar as mídias para parceiros e imprensa, demonstrando 
que estamos presentes em praticamente todos os meios de comunicação. 
Parte que pode suprimida ou enaltecida.

MÍDIAS



Além de assessoria de imprensa e mídias ligadas aos patrocinadores e apoiadores.



Avestruz - O animal. Aspectos físicos e fi siológicos.

 MÓDULO I - INTRODUÇÃO 

O avestruz (Struthio camelus) é uma ave não voadora, originária da África e é 
considerada a maior espécie viva de ave.

As pequenas asas vestigiais são usadas por machos como exibição para fi ns de 
acasalamento.

As penas são macias e servem como isolante térmico e são bastante diferentes das 
penas rígidas de pássaros voadores. Possui duas garras em dois dos dedos das asas, 
sendo a única ave que possui apenas 2 dedos em cada pata. 

Na mitologia popular, o avestruz é famoso por esconder sua cabeça na 
areia ao primeiro sinal de perigo. 

O mito pode ter surgido do fato de que, de uma certa distância, 
quando avestruzes se alimentam eles parecem estar enterrando 
sua cabeça na areia pois eles deliberadamente engolem areia
e pedras para ajudar a esmagar sua comida. 

Na mitologia popular, o avestruz é famoso por esconder sua cabeça na 

O mito pode ter surgido do fato de que, de uma certa distância, 
quando avestruzes se alimentam eles parecem estar enterrando 
sua cabeça na areia pois eles deliberadamente engolem areia



Quando deitados ou se escondendo de predadores, eles são conhecidos por deitar 
sua cabeça e pescoço rente ao chão. Quando ameaçados, avestruzes fogem, mas 
podem também ferir seriamente seus inimigos através de coices por meio de suas 
poderosas pernas.

Embora não voe, por ter asas atrofiadas, as longas, fortes e ágeis pernas, permitem 
uma resistência impressionante, podendo viajar a 70 km/h durante 30 minutos. Tem 
o pescoço longo e cabeça pequena.



As pernas fortes do avestruz não possuem penas. Suas patas têm dois dedos, sendo 
que apenas um tem unha enquanto o maior lembra um casco. Seu aparelho diges-
tivo é semelhante ao dos ruminantes e seus olhos, com suas grossas sobrancelhas 
negras, são os maiores olhos das aves terrestres.

 INTRODUÇÃO 

SEUS HÁBITOS ALIMENTARES: 

São onívoros, o avestruz come 
ervas, folhagem de árvores, 
arbustos e todo pequeno 
vertebrado e invertebrado 
que consiga capturar.

Comportamento:

Avestruzes vivem em grupos nômades de 5 a 50 aves que frequentemente viajam 
juntos com animais ruminantes (zebras e antílopes) no entanto, a avestruz é um 
monogástrico. 

Como não possuem dentes, eles engolem pedrinhas que ajudam a esmagar os 
alimentos engolidos no papo. 

Com visão e audição aguçadas, eles podem detectar predadores tais como leões de 
uma grande distância.

Características:

São aves não migratórias. Adaptam-se com facilidade e vivem em áreas montanho-
sas, savanas ou planícies arenosas desérticas. 



 INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO 

Reprodução:

Os Machos tipicamente usarão assobios e outros sons para lutar por um harém de 2 
a 5 fêmeas. O vencedor destas lutas cruzará com todas as fêmeas em uma área mas 
só formará uma ligação com uma, a fêmea dominante. 

Avestruzes são ovíparos. As fêmeas porão seus ovos fertilizados em um único ninho 
comunitário. O ninho pode conter de 15 a 60 ovos, com um ovo médio tendo. Eles 
são brilhantes de esbranquecidos. 

Os ovos são chocados pelas fêmeas de dia e pelo macho à noite, aproveitando as 
cores diferentes dos dois sexos para melhor camufl agem.
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Desafio 01:



 ÔMEGA 6

Os Benefícios de cada ômega nós conhecemos de cor, mas você 
conhece os benefícios combinados do nosso Mix de ômegas?

 MÓDULO II - Mix de ômegas 

 ÔMEGA 3

O cérebro é formado 60% por gorduras, 
onde 20% destas, são Ácidos Graxos 

Essenciais (Ômegas 3, 6,7 e 9).

Auxilia no combate a doenças 
neurodegenerativas como Mal de 

Alzheimer e Parkinson, Síndrome de 
Down e autismo,assim como 

hiperatividade, atenção e problemas 
emocionais em adolescentes e crianças.

+ +
Vitaminas A & E

Atuam no sistema circulatório no 
controle da pressão, membranas celu-
lares, transporte de substâncias pelo 

corpo, e efeitos antioxidantes.

Auxilia na melhora do metabolismo
e cicatrização, além de diversos 

benefícios isolados que veremos mais 
detalhadamente no Módulo: 

“benefícios dos ômegas”.



 ÔMEGA 7  ÔMEGA 9+ +
Vitaminas A & E

Ômegas 3, 6 e 9, atuam de forma 
combinada para nos auxiliar na 
manutenção da forma e saúde. 

Atuam nos neurotransmissores do 
apetite, auxiliando na diminuição do 
consumo de alimentos, células adipo-
sas da parede abdominal, reduzindo 

medidas e no metabolismo (consumo 
de energia e substâncias).

Ômegas 6, 7 e 9, auxiliam a manter 
uma pele saudável pois:

Possuem ação anti-infl amatória, 
regenerativa, hidratação cutânea, 

auxilia de forma bastante efi caz na 
cicatrização da pela e possui ação anti-

oxidante e muito mais...



MIX DE ÔMEGAS

Vamos iniciar pelo Sistema Nervoso Central:

A “Bainha de Mielina”, que é alvo de doenças neurodegenerativas como o Mal de 
Alzheimer e Parkinson por exemplo, é responsável por aumentar a velocidade de 
condução dos sistemas elétricos e conservar energia (seria como a capa plástica que 
cobre e protege um fi o de cobre). Cerca de 75% dela é constituída por gorduras com 
quantidade substancial proveniente dos Ácidos Graxos.

A perda da Bainha de Mielina tem relação direta com o aparecimento de doenças 
degenerativas, pois esta auxilia no desencadeiaento de estímulos e portanto, ações 
ligadas ao crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso que percorre todo o 
corpo humano.

Os Ômegas 3 e 6, são muito especiais pois são necessárias para manter sob condições 
normais as Membranas Celulares, Funções Cerebrais e a Transmissão de Impulsos Ner-
vosos como explicamos anteriormente.  



MIX DE ÔMEGAS MIX DE ÔMEGAS

A falta dos ômegas 3 e 6, sugere o surgimento de síndromes de atenção como dis-
persão e hiperatividade, assim como autismo e síndrome de down.

Estudos internacionais mostram ainda efeitos cognitivos como  aumento da atenção e 
melhora nos problemas emocionais em crianças e adolescentes. Melhoras no sistema 
Cardiovascular também foram encontradas em pesquisas de instituições importantes 
como Havard e outras instituições respeitadas mundialmente estudam benefícios ós-
seos, inflamatórios, cardiovasculares, cognitivos e renais.

Ômegas 6 e 9, associados, possuem características que podem auxiliar no processo de 
queima de gordura, portanto, se associados a uma dieta balanceada e personalizada, 
auxiliam no emagrecimento e redução de gordura abdominal

A ação do Ômega 6 tem o poder de reduzir inflamações e é potencializada pelo 



MIX DE ÔMEGAS

ômega 3 e chegou até a ser mal interpretados por escritores e médicos. Entenda porquê:

É verdade que uma dieta sobrecarregada com ácido linoleico ômega 6 (LA) proveniente 
de óleos vegetais encontrados em biscoitos, batatas fritas, bolachas e bolos altamente 
processados  são altamente prejudiciais a saúde. 

No entanto, a boa saúde também depende do ácido linolênico ômega 6 (GLA). Este 
composto está associados ao tecido mucoso saudável e fi rme. Combinado ao EPA (Áci-
do Eicosapentaenóico), derivado do ômega 3, bloqueia a conversão do DGLA, derivado 
do ômega 6, em ácido aracdônico, inviabilizando a síntese de Eicosanoides pró-in-
fl amatórios por essa via, como PGE2 (prostaglandina E 2). 

Ou seja, a combinação dos ômegas 3 e 6, potencializam ações anti-infl amatórias.

NOSSO CÉREBRO: 
Representa 2% do peso corporal 
e consome 25% de todo oxigênio. 
É formado 60% por gorduras, onde 
20% destas, são Ácidos Graxos 
Essenciais (Ômegas 3, 6,7 e 9).

 ÔMEGA 6 ÔMEGA 3  ÔMEGA 7  ÔMEGA 9+ + +



MIX DE ÔMEGAS MIX DE ÔMEGAS

Diabetes é uma prioridade: Você sabia que esta é a maior causa de 
mortes no Brasil?
O Ômega 3 associado à Vitamina E, auxilia na redução do 
colesterol e triglicerídeos, reduzindo a possibilidade de 
surgimento dos problemas cardiovasculares em diabéticos. 
Melhoram o metabolismo da Glicose e concentrações de 
gordura em pacientes renais crônicos em Hemodiálise.

Diabetes é uma prioridade: Você sabia que esta é a maior causa de 

Juntos por uma pele saudável:

Ômega 6: Ação anti-infl amatória, mediada pela liberação de prostaglandina

Ômega 7: Atua na derme, colabora no processo de regeneração celular, e é efi caz no 
combate a infl amações cutâneas e ao envelhecimento celular prematuro.

Ômega 9: Anti-infl amatório, anti-oxidante, além de agir nos depósitos de gordura em 
nosso organismo, conseguindo reorganizá-los, e, dessa forma, as células adiposas en-
contrarão difi culdade de fi xarem-se na região abdominal.

A ação do Ômega 6 tem o poder de reduzir infl amações e é potencializada pelo ômega 
3 e chegou até a ser mal interpretados por escritores e médicos. Entenda porquê:

É verdade que uma dieta sobrecarregada com ácido linoleico ômega 6 (LA) proveniente 
de óleos vegetais encontrados em biscoitos, batatas fritas, bolachas e bolos altamente 
processados  são altamente prejudiciais a saúde. 



MIX DE ÔMEGAS

No entanto, a boa saúde também depende do ácido linolênico ômega 6 (GLA). Este 
composto está associados ao tecido mucoso saudável e fi rme. Combinado ao EPA (Áci-
do Eicosapentaenóico), derivado do ômega 3, bloqueia a conversão do DGLA, derivado 
do ômega 6, em ácido aracdônico, inviabilizando a síntese de Eicosanoides pró-in-
fl amatórios por essa via, como PGE2 (prostaglandina E 2). 

Ou seja, a combinação dos ômegas 3 e 6, potencializam ações anti-infl amatórias.

Como assim auxilia no emagrecimento? 

A obesidade, está relacionada com uma dieta rica em ácidos graxos saturados, que 
ativam a sinalização celular através no hipotálamo, resultando na resistência local à 
insulina e leptina. A perpetuação da resposta infl amatória resulta, ainda, na perda de 
neurônios.

Ômega 3: interrompe infl amação do Hipotálamo e favorece a proliferação de neurôni-
os POMC, que diminuem os receptores glicosensíveis gerando saciedade.

Como assim auxilia no emagrecimento? 



MIX DE ÔMEGAS MIX DE ÔMEGAS

Ômega 9: auxilia a afinar a cintura, pois age nos depósitos de gordura em nosso or-
ganismo, dessa forma, as células adiposas encontrarão dificuldade de se fixarem na 
região abdominal.

A perda de peso não deve-se apenas à recuperação do controle da fome, mas também 
porque tais substâncias aumentam o gasto energético. Quando infundido diretamente 
no hipotálamo, ou mesmo via oral, ambos ômega 3 e 9 aumentam a expressão (pela 
ativação do gene STAT 3) de uma proteína chamada de UCP-1 (termogenina) no 
tecido adiposo branco (o convertendo em marrom), proteína  responsável pelo desa-
coplamento da cadeia mitocondrial, resultando num aumento da termogênese. 

A atividade das proteínas da via da insulina e da leptina são restauradas, tornando 
mais tolerante à glicose e sensível às ações da insulina, antes prejudicada pela obe-
sidade.

Ômega 6: regula o metabolismo de maneira global, estimula aumento da massa mus-
cular, acaba auxiliando na queima de gordura corporal.
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MIX DE ÔMEGAS

SIM EU POSSO!
Para alcançar resultados significa-
tivos, é preciso uma ingestão 
contínua desses ômegas, somada à 
descontinuidade da ingestão 
elevada de alimentos ricos em 
gordura saturada e é recomendável 
fazer exercícios físicos.

Longevidade: 

O Mix de ômegas, se desdobra em 33 SUBPRODUTOS onde a absorção varia de pessoa 
a pessoa, pois nosso organismo tem mais facilidade em absorver aqueles nutrientes 
que está precisando mais ou em menor quantidade. 

Os efeitos benéfi cos do nosso Mix de ômegas será observado em pessoas com maior 
idade, como por exemplo o aumento da disposição, crescimento de cabelos, diminuição 
de taxas levando à redução de remédios, etc. (sempre com acompanhamento médico, 
pois esse profi ssional, através dos resultados de exames que deverá ministrar os me-
dicamentos para cada tipo de problema).  



MIX DE ÔMEGAS MIX DE ÔMEGAS

“A saúde que nos 
brinda a natureza”

Complete 
os Desafios e 
ganhe pontos 

extra! 

Desafio 04:



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

Como falamos anteriormente, o Mix de ômegas dos produtos comercializados pela 
Amazon Origin, como o óleo de Avestruz Amazon Struthio, se desdobra em 33 
SUBPRODUTOS e suas combinações geram várias substâncias que potencializam 
diretamente o sistema imunológico bem como corrigem toda a cadeia funcional 
do seu corpo.
 
Veja como isso acontece com os ômegas 3 e 6 por exemplo:



O Ômega 6 sozinho, após a quebra de suas substâncias dá origem entre outras 
substâncias, o Ácido Arachidonico (AA), que por sua vez, gera 2 substâncias 
INFLAMATÓRIAS. 
 
Aliado ao Ômega 3 por outro lado, ao invés de gerar  substâncias INFLAMATÓRIAS, 
gera ANTIINFLAMATÓRIOS. Ao bloquear o Ácido Arachidonico (AA), o Ômega 3 
mantém o PGE1 antiinfl amatório do Ômega 6, enquanto gera o PGE-3 e LBT-5, que 
são substâncias ANTIINFLAMATÓRIAS.

Importância dos Ácidos Gráxos essenciais: 
 
A mais recente tendência nutricional preconiza uma alimentação saudável, com 
ingestão de muita fi bra e pouca gordura e colesterol. 

Nesta linha, e associando a mudança do estilo de vida a hábitos alimentares mais 
saudáveis, surgiram os alimentos funcionais. São compostos que, além de nutrir, 
apresentam propriedades fi siológicas específi cas.

O ser humano, assim como os demais mamíferos, é capaz de sintetizar certos áci-
dos graxos saturados e insaturados, porém essa capacidade é limitada quando se 
trata de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), sem os quais nosso organismo não 



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

funciona adequadamente. Por essa razão, estes ácidos graxos são chamados de 
“essenciais” e devem ser incluídos na dieta alimentar.
 
A importância destes ácidos graxos está na sua capacidade de se transformar 
em substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais no equilíbrio 
homeostático, e em componente estrutural das membranas celulares e do tecido 
cerebral e nervoso.
 
Na atualidade, uma das grandes preocupações em saúde pública é a elevada mor-
talidade causada por doenças cardiovasculares. Estas doenças têm uma etiologia 
multifatorial, e sua origem remonta a uma combinação de diversos fatores de 
risco. Porém, vários destes fatores de risco podem ser positivamente modifi cados 
pela ação de ácidos graxos essenciais.

FONTE: Instituto de Pesca - www.pesca.sp.gov.br



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

Ácidos graxos essenciais, possuem 
proteína de alta qualidade, ótima 
digestibilidade e baixo teor calórico. 
São ótimos para gestantes e 
lactentes, pois influem no 
desenvolvimento do cérebro e do 
sistema nervoso da criança.

Ômega 7 - Ácido Palmitoleico e a síntese deste presente da natureza ao nosso 
sistema orgânico:
 
Estudos nacionais e internacionais reconhecem os benefícios e a importância para 
a saúde do Ácido Palmitoleico, responsável pela derme. 
Colabora com o processo de regeneração celular e está presente em nossas 
secreções sebáceas naturais.

Depósito de Gorduras



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

Protege conta diabetes tipo II, pela redução da taxa de glicose e combate à re-
sistência à insulina. Promove a  redução de infl amação e dor crônica no corpo, 
e começa a ser utilizado com sucesso em fórmulas nutricionais para combater 
infl amações cutâneas, envelhecimento celular prematuro, e o aparecimento de 
rugas. 

Além disso,  atua na recuperação da lubrifi cação da mucosa vaginal, dentre outras 
funções.



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

A função endotelial que governa a circulação sanguínea nas nossas artérias é 
positivamente afetada pela ingestão de ómega-7 e a placa de ateroma é 47% mais 
baixa em quem consome este óleo. 
Diminui os biomarcadores da infl amação persistente, como a proteína C reativa, a 
qual está associada a enfarto e e AVC (trombose cerebral).
 
Riquíssimo em antioxidantes, contém dois ácidos “berries”, ainda em estudo, com 
possível ação cerca de 12 vezes mais intensa do que a vitamina C.

À medida que envelhecemos, Ômega7 diminui (devido a redução da atividade da 
enzima stearoyl-CoA). Nesse caso, é bastante interessante fazer uso de cosméticos 
que o contenham em sua formulação e alimentos que apresentem este produto 
em sua composição.

enzima stearoyl-CoA). Nesse caso, é bastante interessante fazer uso de cosméticos 
que o contenham em sua formulação e alimentos que apresentem este produto 
em sua composição.

enzima stearoyl-CoA). Nesse caso, é bastante interessante fazer uso de cosméticos 
que o contenham em sua formulação e alimentos que apresentem este produto 
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SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

Ômega 9. Ácido Oléico. Um brinde da natureza. Principalmente para as mulheres.
           
É Essencial para a nossa saúde pois participa do metabolismo, desempenhando 
papel fundamental na síntese dos hormônios, e por esse motivo, deve estar presente 
na rotina alimentar de mulheres com menopausa, e também das que sofrem com o 
desconforto da TPM. 

A boa notícia: a inclusão desse ômega pode ajudar a afi nar a cintura!!!
Reduz a oxidação através da inibição da peroxidação dos lipídios, fator que está 
envolvido nas doenças coronarianas, no câncer e no envelhecimento…

Atua na recuperação da lubrifi cação da mucosa vaginal, dentre outras funções.



SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS SÍNTESE DOS ÁCIDOS GRAXOS

Diminui os biomarcadores da infl amação persistente, como a proteína C reativa, a 
qual está associada a enfarto e e AVC (trombose cerebral).
 
Riquíssimo em antioxidantes, contém dois ácidos “berries”, ainda em estudo, com 
possível ação cerca de 12 vezes mais intensa do que a vitamina C.



Os ômega 3 são essenciais para o funcionamento de dois órgãos importantíssimos, 
o coração e o cérebro:

ÔMEGAS 3, 6, 7 E 9. VITAMINAS A & E.

Ômega 3: Ácido Linolênico. Aspectos físicos e fi siológicos



Possui funções anti-inflamatórias, redução de colesterol e triglicerídeos. Está liga-
do ao diabetes por combater a resistência à insulina e ajuda no tratamento tanto 
do hipo, quanto do hipertireoidismo.

Combate à  osteoporose, auxilia na prevenção de doenças cardíacas, câncer e 
problemas articulares. Ativa as funções cerebrais e evita doenças autoimunes.

Devido ao seu alto poder de oxidação, o consumo de ômega 3, associado à in-
gestão de vitaminas antioxidantes (como suco de frutas cítricas), é recomendado, 
por preservar a integridade química do ômega 3.

Lembram das associações?

Os ômegas 3 e 6 são necessários para manter sob condições normais as: mem-
branas celulares, funções cerebrais e a otimização das transmissões de impulsos 
nervosos.

Doenças associadas à Falta de Ômega 3:

*Fibromialgia.
*Artrite.
*Cardiovasculares.
*Doenças de Pele.
*Alzheimer e perda da memória.
*Obesidade.
*Depressão pós parto.
*Câncer.
*Alergias.
*Ansiedade, depressão e transtorno Bipolar.



ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E

Os alimentos ricos em ômega 3 são excelentes para melhorar a memória, sendo 
favorável aos estudos e ao trabalho. 

O ômega 3 é encontrado em grande concentração no Óleo de Avestruz e pode ser 
encontrado facilmente nos peixes, mais precisamente na pele dos peixes e, por isso, 
esta não deve ser retirada. 

Ômega 3 na Natureza:



ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E

Lembrando alguns dos diversos
benefícios do Ômega 3:
   Diminuir o colesterol;
   Melhorar a capacidade de 
   aprendizagem das crianças;
   Melhorar o rendimentos dos atletas 
   de alta performace;

Para garantir a presença do ômega 3 é importante que o alimento não seja 
confeccionado em altas temperaturas, nem seja frito.

O óleo de Avestruz, é uma excelente fonte de ômega 3, pois além deste presente da 
natureza, também contém os ômegas 6, 7 e 9, que desenvolvendo diversas sínteses 
e subprodutos benéfi cos à nossa saúde. 

Até 1 ano…………………..........…..............    0,5g por dia

Entre 1 e 3 anos…….....................……....  40mg por dia

Entre 4 e 8 anos…….....................……....  55mg por dia

Entre 9 e 13 anos…….....................….....  70mg por dia

Entre 14 e 18 anos….....................……..125mg por dia

Homens adultos………....................…....160mg por dia

Mulheres adultas……...................……...  90mg por dia

Mulheres na gravidez…..........…..........125mg por dia

Dose diária recomendada de ômega 3:



ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E
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O óleo de Avestruz e Mix de ômegas (Banha) são de extrema importância para 
suprir as necessidades de qualquer idade ou condição*. 

*Ministrar dosagem preventiva (metade do peso em gotas) ou corretiva (peso 
em gotas).

Alimentos como manteiga, leite, ovos e pães podem ser encontrados na versão 
enriquecida com ômega 3, e são uma boa forma de aumentar o consumo desse 
nutriente anti-infl amatório.



ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E ÔMEGAS 3, 6, 7 e 9. VITAMINAS A & E
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