Informe Publicitári

Obesidade vai além da estética,
é doença e preocupa

Hospital Christóvão da Gama, no ABC,
possui centro especializado com
profissionais e equipe
multidisciplinar
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funcionará direito".
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Dr. Rogério Krakauer
Cardiologista

Cuide bem da alimentação.
Quem come bem vive melhor.

Marisa Diniz Graça
Nutricionista

Evite alimentos multiprocessados. Dê preferência a frutas, legumes, grãos, carnes,
entre outros.

A hidratação é sempre
importante. Beba água
durante o dia, evite
sucos prontos, eles têm
açúcar em excesso.

Durma bem. O sono
repõe as energias e
capacita para
enfrentar o dia a dia.

Pratique atividades físicas.
O corpo humano não foi
criado para ser estático.
Movimento é a chave.

Procure sempre orientação médica. Os
profissionais da saúde
sabem como orientar e
otimizar os resultados.

Evite cigarro e bebidas
alcoólicas em excesso.

Cuide da alimentação
das crianças. Desenvolva
o paladar oferecendo alimentos saudáveis.
Rua Guilherme Marconi, 440, Vila Assunção Santo André-SP. (Próximo ao Pronto Socorro). Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h às 14h. Estacionamento no local.

