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Espaço Cultural Tangará Mirim - Imbassaí, Bahia

PANCHAKARMA
Primavera 2022

24 a 30 de setembro

 
“Como já se esgotaram as vagas para a data de 16 a 22/09,

é com alegria que informamos que teremos a semana
seguinte - 24 a 30/09 - para você, que não conseguiu se

inscrever para a primeira semana. 
Será uma alegria ter você conosco.”

 

https://www.pexels.com/pt-br/@lara-jameson/


E é também a época para dedicar uma semana inteira a um
programa personalizado de desintoxicação panchakarma,
desenhado para você: terapias corporais a quatro mãos,
alimentação balanceada, exercícios de yoga, meditação,
tranquilidade e bem-estar, usufruindo do melhor da
Ayurveda, para que seja mais fácil rejuvenescer o corpo, a
mente e o espírito.

A PRIMAVERA É A ÉPOCA ESPECIAL DE
REVITALIZAÇÃO DA TERRA
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A DESINTOXICAÇÃO
PANCHAKARMA

FOTO: ANETE LUSINA NO FREEPIK

‘Os tratamentos, na desintoxicação chamada
panchakarma,  formam juntos, na rica
tradição da Ayurveda, uma jornada única de
equilíbrio da saúde. Padrões e hábitos
crônicos que se formam durante meses e
anos são estimulados a deixar o corpo e a
mente, que ficam livres para a criação de
hábitos novos e saudáveis. Cada programa de
tratamento é desenhado individualmente,
com base nas necessidades de cada pessoa:
massagens, terapias especiais, calor,
aromaterapia, aplicação de óleos e refeições
cuidadosamente elaboradas. Usando práticas
simples de purificação, panchakarma  l impa e
rejuvenesce corpo e mente e sustenta o
espírito livre. Excessos são eliminados e as
habilidades naturais de rejuvenescimento do
corpo são despertadas. Neste processo
somam-se exercícios respiratórios e
meditação, proporcionando mais clareza,
leveza e conhecimento de como manter-se
saudável usando a sabedoria da Ayurveda’. 

Dra Ana Maria Araújo 
Médica, Master Teacher em Ayurveda

https://www.pexels.com/pt-br/foto/terapeuta-de-colheita-massageando-o-pe-do-cliente-5240677/


é mineira, 
médica formada pela UFMG e mestre em medicina pela
Santa Casa de Belo Horizonte. Master Teacher of
Ayurveda pela Wise Earth School of Ayurveda (WES),
especialista em Panchakarma; pesquisadora associada do
Centro de Estudos Indianos CEI/DRI/ UFMG; especialista
em Medicina Antroposófica pelo Goetheanum, Suíça. Pós-
graduada em Psicologia Analítica Junguiana pela PUC-MG;
Escritora, também em temas da Saúde da Mulher,
Ayurveda, Yoga, Medicina Antroposófica. Médica
voluntária da Prasad Foundation na Índia (1996),
trabalhando em vilas e comunidades; estudante da
filosofia e prática do Yoga. Foi assessora e consultora
técnico-científica do Ministério da Saúde do Brasil e da
ANVISA, para a política pública de medicinas não-
convencionais no SUS (1991 a 1997).

ANA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES 



O Espaço Cultural Tangará Mirim está
localizado no Litoral Norte da Bahia, em meio
à natureza, perto de praias, e do rio e da
cachoeira de Imbassaí. Nosso compromisso é
com a livre expressão de manifestações
culturais e iniciativas que fomentam a saúde,
o bem-estar e a arte.

Como chegar:
O Espaço situa-se na Zona Turística da Costa
dos Coqueiros, a 10 km da Praia do Forte. O
principal acesso é feito pela Linha Verde, que
liga Salvador às praias do Litoral Norte da
Bahia.



*Consulte nossa política de reembolso 

R$ 5.550,00 o pacote, por pessoa

Formas de pagamento: 
R$ 2.900,00 à vista
R$ 2.300,00 divididos em 2 vezes (30 e
60 dias após o sinal)

 
R$ 350,00 - Consulta individual online com
Dra. Ana Maria para a preparação do
programa personalizado, pagos no dia da
consulta. Deve ser agendada até 20 dias
antes do retiro. 

 
Inscrições até 28/08/2022 

FOTO ARQUIVO CEU AUM

INVESTIMENTO:

https://www.pexels.com/pt-br/foto/ceu-azul-ceu-de-brigadeiro-coqueiros-tomada-de-angulo-baixo-2852405/


- 6 diárias de hospedagem no Espaço Cultural 
Tangará Mirim.

- Alimentação apropriada para o panchakarma 
(café da manhã, almoço e jantar + lanches de 

acordo com o programa diário).

- Terapias e tratamentos individualizados do 
panchakarma.

O QUE ESTÁ INCLUSO:



Espaço Cultural Tangará Mirim 
Tel.: +55 (11) 3071-3842
Cel.: +55 (71) 98130-0990 (whatsapp)
e-mail: contato@ceuaum.org.br

 
www.ceuaum.org.br
www.espacotangaramirim.com.br
Instagram: @ceuaum

INFORMAÇÕES:
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https://www.ceuaum.org.br/en/noticias/panchakarma-primavera-2022
https://espacotangaramirim.com.br/
https://www.pexels.com/pt-br/@lara-jameson/

