
Doce de abóbora

href=https%3A%2F%2

19/06 - Dicas para compor o
visual de Giovanna Ewbank

18/06 - Moda online – um
segmento que promete

18/06 - Amor por interesse de
Ruth Cardello

14/06 - Diabulimia e
transtornos alimentares

14/06 - Sapatos para o inverno
2013

13/06 - Perfume para cabelo da
Eudora

13/06 - Grávidas correm mais
risco de ter varizes

12/06 - Calçados clássicos
preto e branco

11/06 - Os Benefícios da
Fisioterapia Aquática na
Terceira Idade

11/06 - Cris Guerra lança o livro
Moda Intuitiva

07/06 - Máscara caseira para
hidratar o cabelo

07/06 - Coleção Catherine para
Dia dos Namorados

06/06 - Dicas para uma noite
de sono tranquila

06/06 - Dicas para remover
manchas do dia-a-dia

05/06 - Realce lança kit de
esmaltes Mistérios do Oceano

05/06 - Drenagem linfática
ajuda a desintoxicar o
organismo

04/06 - Eefeito couro para o dia
dos namorados 2013

04/06 - Maquiagem para pele
negra

Novidades  

 

19 jun ( 14 horas atrás ) de 2013

Categoria:

Dietas 

Bunge Dieta Saudável

A novidade vem ao encontro do
compromisso sustentável da empresa
de, além de oferecer produtos saudáveis,
divulgar informações que contribuam para
o bem-estar das pessoas.

A Bunge Brasil acaba de lançar um
hotsite totalmente direcionado para a
alimentação saudável, sob a supervisão

de nutricionistas.

O endereço www.bunge.com.br/dietasaudavel traz, de forma interativa, sugestões
de receitas, dicas de alimentação, propostas de cardápios saudáveis e
ferramentas de avaliação, como o cálculo de Gasto Energético, do IMC (Índice
de Massa Corporal) e do IAC (Índice de Adiposidade Corporal), entre outras
novidades.

O tema Dieta Saudável é
de grande importância
para a Bunge e está
inserido em sua
plataforma de
sustentabilidade, assim
como agricultura
sustentável, mudanças
climáticas e redução de
resíduos. “Além do
compromisso de oferecer
produtos alimentícios
seguros e benéficos à
saúde, temos também o
papel de propagadores
de informações para a
conscientização das
pessoas sobre a
importância de se
manter hábitos saudáveis de alimentação”, afirma Michel Santos, gerente de
Sustentabilidade da Bunge Brasil.

No hotsite, os ícones Alimentação Saudável, Dicas de Alimentação e Fique por
Dentro trazem informações importantes e que podem fazer toda diferença para
se manter uma dieta saudável. Há dicas sobre métodos ideais de cozimento,
como evitar deslizes ao escolher os pratos no self-service, a mastigação correta
dos alimentos, a alimentação e o sono, entre vários outros temas. Além disso, o
hotsite Dieta Saudável se destaca por oferecer o canal “Fale com a
Nutricionista”. O internauta pode enviar suas dúvidas, as quais serão respondidas
por um profissional da área de nutrição.

Outro canal que vale a pena visitar é o de receitas. A página sugere pratos
especiais para cada momento do dia: café da manhã, almoço ou jantar. Há
também propostas para lanches e pratos específicos de saladas e legumes.

Para conhecer o hotsite Dieta Saudável e se cadastrar para receber novidades
acesse: www.bunge.com.br/dietasaudavel

Sobre a Bunge:

Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma das principais empresas de

agronegócio e alimentos do Brasil e uma das maiores exportadoras. Atua de

forma integrada, do campo à mesa do consumidor.
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