
7 receitas de 

que vão melhorar 
sua saúde 

bebidas



Este Ebook de sucos, suchás, shots e chás 
funcionais foi elaborado especialmente para 
ajudar você a zerar as toxinas do corpo e 
começar bem um programa para perder peso 
e manter a forma. As vantagens de incorporar 
essas bebidas na rotina vão desde dar aquela 
turbinada na dieta e desintoxicar o organismo 
até desinchar o corpo, dar energia, melhorar 
a memória, regular o intestino, a digestão, a 
imunidade, a circulação e os hormônios.
Aproveite!

Escrito pela 
nutricionista 

Adriana Azank



 Ingredientes:
- ½ xícara de passiflora
- ½ xícara de capim limão
- ½ xícara de camomila
- ½ xícara de melissa

 Modo de preparo: 
Misture tudo em um recipiente de vidro com tampa.
Utilize 1 colher de sobremesa para cada xícara de chá 
(150 ml) de água fervente para fazer a infusão.

 Tempo de Preparo:
5 Minutos

  Rendimento:
1 Porção

 Observação:
Tome 1 hora antes de ir para 
a cama ou antes de dormir.

1 – Para Melhorar o Sono

CHÁ DE PASSIFLORA + CAPIM LIMÃO  
+ CAMOMILA + MELISSA



2 - Suchá Detox

 Ingredientes:
- 1 folha de couve
- ½ suco de limão
- ⅓ de pepino sem casca
- 1 maçã vermelha sem casca 
- 200ml de chá de Moringa (pronto)

 Modo de preparo: 
Coloque todos os ingredientes no liquidificador 
e bata até obter um líquido bem verde!

 Tempo de Preparo:
10 Minutos

  Rendimento:
1 Porção

 Observação:
Caso queira, coloque algumas pedras 
de gelo para deixá-lo mais refrescante.



3 - Suchá Diurético de Abacaxi

 Ingredientes:
- 200 ml de água quente
- 1 colher de sopa de cavalinha
- 2 rodelas de abacaxi
- 1 pedaço pequeno de gengibre

 Modo de preparo: 
Coloque a cavalinha (erva) na água quente e aguarde pelo 
menos 10 minutos. Coe e bata todos os ingredientes no 
liquidificador.

 Tempo de Preparo:
20 Minutos

  Rendimento:
1 Porção

 Observação:
Caso queira, coloque algumas pedras 
de gelo para deixá-lo mais refrescante.



4 - Pré treino

 Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de polpa de açaí sem xarope
- 1 tâmara sem caroço 
- 1 colher de chá de gergelim
- 1 colher de sobremesa de ginseng em pó

 Modo de preparo: 
Bata todos os ingredientes com mixer 
ou liquidificador em 250 ml de água 
gelada e beba em seguida.

 Tempo de Preparo:
10 Minutos

  Rendimento:
1 Porção

 Observação:
Caso queira, coloque algumas pedras 
de gelo para deixá-lo mais refrescante.

SHAKE ATIVADOR DO METABOLISMO 



5 - Para restaurar equilíbrio hormonal

 Ingredientes:
- 1 e ½ xícaras de morangos frescos
- 2 xícaras de leite vegetal de coco ou amêndoas
- 1 colher de sopa de pó de maca peruana
- 3 tâmaras sem caroço

 Modo de preparo: 
Bata todos os ingredientes e acrescente
gelo para uma consistência mais espessa.

 Tempo de Preparo:
20 Minutos

  Rendimento:
1 Porção

SHAKE DE MORANGO



6 - Leite Dourado

 Ingredientes:
- ½ xícara de chá de camomila, quente
- 1 xícara de leite vegetal de amêndoas, quente
- 2 colheres de chá de açafrão em pó
- 2 colheres de chá de óleo de coco extra virgem
- 1 colher de café de gengibre descascado e ralado
- 1 pitada de pimenta preta
- ½ colher de chá de canela em pó
- ½ colher de chá de noz-moscada em pó
- ¼ colher de chá de pó de cardamomo

 Modo de preparo: 
Em um mixer ou liquidificador bata todos os ingredientes 
até obter um líquido dourado e homogêneo e beba quente.

 Tempo de Preparo:
10 Minutos

  Rendimento:
2 Porções

 Observação:
Você pode adicionar 2 colheres de 
chá de mel orgânico. (Opcional).



7 - Coquetel Power Detoxificante

 Ingredientes:
- 1 cápsula de probiótico (abrir a cápsula e despejar o conteúdo)
- 1 colher de café de moringa (pó)
- 1 colher de café de ora pro nobis (pó)
- 1 colher de chá rasa de cloreto de magnésio
- 1 pitada de pimenta caiena
- 1 pitada de cúrcuma em pó
-  2 cápsulas de spirulina (abrir a cápsula e despejar o conteúdo)
- 20 gotas de extrato de própolis verde-solução alcoólica
- 3 cápsulas de chlorella
- 5g de glutamina
- ½ limão grande espremido

 Modo de preparo: 
Bata todos os ingredientes com mixer ou liquidificador 
em 250 ml de água gelada e sirva em seguida.

 Tempo de Preparo:
10 Minutos

  Rendimento:
1 Porção
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