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Realizou um per� l IoMET, o resultado mostra que o seu terreno dominante é o terreno A . Este relaciona-se com 
uma incapacidade do organismo em neutralizar o excesso de ácidos e uma carência em vitaminas e minerais. É possível 
reequilibrar este terreno adaptando a sua alimentação e hábitos de vida.

Quais são as causas possíveis do meu terreno?

O terreno A está essencialmente ligado à alimentação, especialmente ao:

  excesso de consumo de alimentos acidi� cantes (carnes, queijos, açúcares...)

  uma carência em vitaminas e oligoelementos

Há outros factores que também favorecem este terreno, como : 

 falta ou excesso de actividade física

 o stress, o excesso de trabalho e a falta de sono

 a perturbação da � ora intestinal

 uma eliminação insu� ciente (urinas, suores, respirações…)

 a hereditariedade, patologias crónicas

 o ambiente

Quais são os efeitos associados ao meu terreno ?

O terreno A pode ter um impacto sobre todas as 
células do corpo, sendo os mais frequentes :

O SEU TERRENO A
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O que é o terreno A?

Para um funcionamento ótimo, todos os tecidos (músculos, 
mucosas...) e líquidos (sangue, urina) do nosso organismo 
devem manter um pH constante e próximo da 
neutralidade. O pH permite medir a quantidade de ácidos 
num tecido ou num líquido.
No caso de um terreno A, a acidez não diz respeito ao pH 
sanguíneo mas ao pH dos tecidos.
Regularmente, o nosso corpo está sujeito à formação de 
ácidos,  devido às células que  utilizam os nutrientes e à 
degradação das proteínas. 

Para reequilibrar esta acidez, o organismo utiliza um sistema  de 
neutralização graças aos sais e minerais básicos (citrato, carbonato, 
magnésio, cálcio,  potássio….) que tira da alimentação e depois, das suas 
reservas alcalinas (ossos e tecidos). 

Esta neutralização forma compostos neutros (nem ácidos, nem básicos) 
que serão eliminados principalmente pela urina e também  pela 
transpiração. 
O excesso de ácido pode dar lugar a uma pilhagem de sais e minerais 
básicos e, portanto, a uma desmineralização do organismo.

De onde provêm os minerais básicos que neutralizam os ácidos?

Os sais e minerais básicos solicitados pelo organismo para neutralizar os ácidos provêm principalmente da alimentação. 
Se este contributo for insu� ciente, este último pode recorrer aos tecidos de reservas como por exemplo os ossos, os 
músculos, as mucosas ….
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