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Sou formado em medicina, em fisioterapia e Mestre nas Arts 

of Coach pela Florida Christian University. Essa junção de 

experiências me conduziu a ser Trainer de alta performance para 

aqueles que buscam saúde plena em todos seus aspectos.

 

Dedico parte da minha vida em produzir conteúdo para ajudar 

as pessoas que sofrem com obesidade, diabetes e outras tantas 

doenças. Como as empresas são constituídas essencialmente 

por pessoas, impacta-las transforma seu resultado, fato que me 

fez ingressar no doutorado em Business Administration nos EUA 

para continuar minha formação. 

Ser diagnosticado com uma doença autoimune transformou 

minha vida, a doença celíaca na verdade foi uma dádiva. Isso 

mesmo, uma dádiva! Muitas pessoas encaram esse diagnóstico 

como um problema, mas para mim foi uma possibilidade de 

reconexão plena com a vida. 

Olá, eu sou Juliano Pimentel

https://www.youtube.com/watch?v=hpRgbqu7whk


Hoje moro com minha esposa que conseguiu eliminar 43 kg, nosso 

filho e nosso Bulldog Frânces e estou cada vez mais focado no poder 

da alimentação de verdade e na expansão da ação consciente. O 

meu maior objetivo agora é compartilhar a minha vivência e meus 

conhecimentos com o maior número de pessoas, pois vivemos 

em um sistema de desinformação. Por esse motivo escrevi livros, 

ministro cursos e palestras, no Brasil e no mundo, para tornar esse 

conhecimento acessível para todos que precisam.

Já ministrei cursos presenciais no Brasil, Japão e EUA. Atualmente 

nossos alunos estão presentes em mais de 52 países pelo mundo, 

totalizando mais de 65 mil famílias diretamente impactada pelos 

nossos treinamentos. 

Sempre busco elevar a compreensão do público sobre 

comportamento humano e abordando a saúde através da conexão 

com uma vida plena, conectado o aspecto corpo, mente e espírito. 





























https://www.youtube.com/watch?v=hpRgbqu7whk&t=00s


https://www.youtube.com/watch?v=hpRgbqu7whk&t=00s






Nossos cursos e livros são possibilidades de transformação na vida de mais de 65 mil famílias em 52 países no mundo.
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