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Comentário da Administração

Destaques dos últimos 3 meses

● Lançamento do site para o produto InYou;
● Refino do novo produto InYou;
● Definições de parcerias de conteúdo;
● Desenvolvimento do plano de lançamento;
● Resolução de pendências das ressalvas dos reports.

1. Carta da CEO
Caros Acionistas, Investidores e Stakeholders
A ADH desenvolveu o primeiro aplicativo de assistência pessoal que traz conteúdos
de nutrição, equilíbrio emocional e atividade física em conjunto. O aplicativo irá
ajudar seus usuários 24h, nos 7 dias da semana ‒ com aconselhamento e
motivação, através de programas assinados por especialistas ‒ a mudarem seus
hábitos e se tornarem a melhor versão de si mesmos.
O aplicativo tem um valor real em sua nova versão e será lançado em agosto de
2019.
Estamos com o produto pronto na parte técnica, passando agora por um foco no
conteúdo que estará dentro da plataforma, incluindo vídeos, áudios, podcasts, cards
e trívia, que fazem o diferencial do produto enquanto assistente pessoal.
Além do lançamento, a ADH está comprometida para o desenvolvimento de novos
features dentro do aplicativo e futuramente, novos mercados.
Na parte administrativa, é com muito orgulho que anuncio que conseguimos resolver
mais de 50% das ressalvas dos últimos relatórios, em um empenho louvável da
equipe financeira da ADH, que junto com a equipe de produto e conteúdo, começa a
construir a cultura e o propósito da empresa para os próximos anos.

Caroline Schiaffino Andreis
CEO

2. Vídeo Tutorial do novo aplicativo

A companhia compartilha junto com o ITR um vídeo tutorial do aplicativo que será
lançado em breve.
Temos uma abordagem de experiência de usuário de acordo com as teorias mais
contemporâneas sobre educação e mudança de hábito e estamos produzindo um
conteúdo exclusivo e forte, que tende a ficar cada vez mais interessante com o
crescimento do aplicativo: http://bit.ly/InYouTutorial

Caroline Schiaffino Andreis
Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores
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Highlights from last 3 months:

-

Launch InYou website;
Refining of the new InYou product;
Definitions of content partnerships;
Development of the launch plan;
Resolution of notes from the last reports.

1. Letter from CEO
Dear Shareholders, Investors and Stakeholders,
ADH has accomplished the development of the first true virtual personal for mobile
use anywhere. The InYou app will support all users 24/7 with advise, help, motivation
from industry experts to change and improve the individual personal lifestyle to
become the best version of yourself. The InYou app delivers a unique experience
helping users to make the right choices in nutrition, meditation and fitness
applications to improve well being.
The InYou app truly delivers a valuable experience and will launch in August 2019.
We have completed technical development of the Inyou app, now focusing on the
content that will be within the platform; including videos, audios, podcasts, cards, and
trivia that set the product apart as a personal assistant and delivers and unique

experience to the user
The InYou app is launching this month and ADH is committed to ongoing
development and additional features and markets .
At the administrative level, I am very proud to announce that we have been able to
solve over 50% of the notes from latest reports, in a commendable commitment from
ADH's finance team who along with the product and content team begins to build the
company's culture and purpose for years to come.

Caroline Schiaffino Andreis
CEO

2. New app tutorial video

The company shares with ITR a video tutorial of the upcoming application.
We have a user experience approach in line with the most current education and
habit change theories and we are producing strong and unique content that tends to
get more and more interesting as the app grows: http://bit.ly/InYouTutorial

Caroline Schiaffino Andreis
CEO and IR Directos
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