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Olá, eu sou Isabel Amate, tenho 37 anos, sou casada
com um homem maravilhoso chamado Sérgio Amate,
que simplesmente é o amor da minha vida. 
Sou mãe de dois filhos e um deles está numa fase
complicada chamada adolescência. 
Sou gestora comercial e consultora da Dorca Plantas, e
estou aqui para partilhar contigo um pouco do
conhecimento que adquiri ao longe de um bom tempo! 
Estou pronta para te ajudar a clarificar as tuas ideias, e
aumentar o teu conhecimento sobre as frutíferas… 
Vamos a isso…..

Apresentação
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Este E-book foi projetado para te ajudar e te ensinar
a ter uma planta frutífera em casa, e saber conhecer
melhor do que ninguém, a tua princesa  

Os próximos passos destinam-se a ti! 
Se chegaste até aqui, é porque amas as plantas
frutíferas e queres saber mais sobre este assunto! 

Antes de avançar, permite-me te mostrar alguns dos
nossos clientes e a opinião deles sobre nós! 

Introdução
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Testemunhos
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"Simpatia, humildade,árvore com bom tamanho e
bem tratada"- Solange -Gondomar 

"A Isabel foi rápida e atenciosa e eu pretendo
voltar a comprar com a Dorca plantas. Muito
Obrigada! - Eva Monteiro- Maia



Agora sim!!! Estás preparado? 
A tua opção de ter uma planta frutífera em casa,
foi um passo a mais, para a tua felicidade! 
Mas… Como saber se consegues cuidar da planta
que desejas? 
Para isso estou aqui eu!  

Passo a Passo
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Como escolher a Planta?
1.O teu desejo
2.A curiosidade do fruto
3.Conhecer bem a tua área geográfica
4.Conhecer as necessidades da planta que
escolheste

1º Passo
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Saber se tens o espaço ideal para a nova princesa
da casa, tanto no verão como no inverno é
fundamental 
Já conheces a tua planta e sabes o que ela gosta e o
que não gosta?
Já recolheste informação suficiente para perceber
se a tua área geográfica se enquadra nas
necessidades dela?

2º Passo
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Se a tua resposta é SIM… 
Estás a um passo de ser um dono feliz e satisfeito 

Se a tua resposta é NÃO…
Não desistas, começa de novo.
Volta ao 1º Passo e analisa de novo…
Em qualquer dos casos, lembra-te… 
Eu estou sempre deste lado 

2º Passo
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Solo ou vaso? 
Se a planta que escolheste se enquadra na
área geográfica onde te encontras e não
irá sofrer danos tanto no verão, como no
inverno…
A resposta é SOLO! 

3º Passo
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Se queres muito ter aquela princesa e
estás disposto a todos os sacrifícios para a
ter, mesmo ela não sendo a melhor opção
na tua área geográfica…
Sou tua fã e acredita, vai valer a pena o
esforço! 
A Resposta é Vaso! 
 

3º Passo
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O tipo de substrato que ela mais gosta!
A primeira coisa a saber será, se ela gosta de
muita ou pouca água, e se gosta de um substrato
bem drenado e fofo ou mais areado!
Seja em solo ou vaso, escolhe um bom substrato,
rico em nutrientes.
Trabalha o substrato com mais nutrientes,
enriquece-o com alguns componentes importantes 
Dica Bonús: Nunca plantes a tua princesa com as
raízes diretamente na terra do teu jardim. 

 

4º Passo
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Existem plantas que sentem imenso o
transplante e podem acabar até por morrer. 

O ideal será, seguires à risca os conselhos de
plantação ou a manteres no vaso que te for
entregue… 

Investe na tua formação e aprende mais e mais
para proporcionares o melhor para a tua
princesa e ela vai te agradecer e te presentear
com lindas flores e saborosos frutos!  

 

5º Passo
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Chegou o momento! 
É hora de comprares a tua planta! 
Fizeste os primeiros 5 passos e correr tudo
muito bem? 
Então agora estás preparado para ser o novo
dono de uma princesa!
Dica Extra: Não te deixes enganar pela beleza à
primeira vista, por vezes a que está mais
“Feinha” será a que mais te vai dar retorno, e a
mais “bonitinha” pode não estar preparada a
100% para o desafio de mudar de espaço. 
  

 

6º Passo
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Chegou o momento! 
É hora de comprares a tua planta! 
Fizeste os primeiros 5 passos e correu tudo
muito bem? 
Então agora estás preparado para ser o novo
dono de uma princesa!

Conclusão
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Não te deixes enganar pela beleza à primeira
vista, por vezes, a que está mais “Feinha”, será
a que mais te vai dar retorno, e a mais
“bonitinha” pode não estar preparada a 100%
para o desafio de mudar de espaço. 

Dica Extra

16



Chegaste até ao fim do E-book!!!
Por teres chegado, tenho uma oferta para ti!!! 
Podes adquiri o nosso mini curso de "Como
cuidar de uma Frutífera" por apenas 7,99€
(PVP 29,99€)
O teu código de oferta é: 

Podes ser o primeiro a ter acesso!!!
Contata-nos e reserva já !!!
Lançamento será em Julho!!!

Obrigada
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www.dorcaplantas.pt

geral@dorcaplantas.pt
 

910982609 
Isabel Amate 
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https://dorcaplantas.pt/
https://www.instagram.com/dorca.plantas/
https://www.facebook.com/isabeldorcaplantas
https://www.youtube.com/channel/UCYJuLT0FUdNUXR2HqxNfHQQ

