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EMAGRECER É UMA

LUTA CONSTANTE

Emagrecer não é um processo fácil é preciso ter em mente 
que não depende apenas da alimentação ou da prática de 
uma atividade física, mas sim de VOCÊ em geral. 

Para alcançar os seus resultados você precisa ter em mente 
que terá de mudar seus hábitos, mudar a sua maneira de 
agir e de pensar. Sei muito bem que é difícil, é muito melhor 
e mais gostoso ter um tempo livre para descansar, assistir 
Netflix, acessar as suas redes sociais, sair para curtir com os 
amigos, comer um docinho que está guardado na despensa. 
Mais se você só fizer isso da sua vida em suas horas vagas, 
como vai ficar a sua saúde? Como o seu corpo vai reagir a 
isso? Nem preciso responder né? Você já sabe e está 
louca/o para melhorar a sua qualidade de vida. Não estou 
dizendo que precisa tirar o seu lazer da sua rotina, só estou 
te alertando que o tempo passa rápido e pode ser que um 
dia seja tarde de mais. Você precisa estabelecer metas na 
sua vida, criar uma rotina e dividir o seu tempo, para cuidar 
da sua saúde e bem estar!

Mudança de hábito/rotina é o principal fator de muita gente 
tentar não conseguir ou até mesmo desistir.
Você precisa ser forte, estabelecer metas e lutar contra o 
que te encomoda (peso, roupas que não servem mais, 
compulsividade por comida, desânimo....) Se você não tiver 
disposiçao para mudar o seu estilo de vida você não irá 
conseguir atingir os seus objetivos!

Fique atenta/o as promessas de uma dieta milagrosa que 
irá fazer você perder peso de maneira rápida! nem sempre 
são cumpridas ou quando são, prejudicam outros aspectos 
da saúde.
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Quando se adota novos hábitos de vida, a primeira 
mudança que se deve fazer é repensar as decisões que se 
toma, tais como, fazer uma atividade física no lugar de sair 
para um happy hour ou preferir uma salada em vez de 
alguma refeição mais gordurosa. São pequenas atitudes que 
farão com que o processo de perda de peso seja duradouro 
e menos sofrido do que quando se faz uma dieta de 
restrição extrema.

Não quer dizer que não pode fugir da dieta de vez 
enquando, você pode sim continuar a sair com seus amigos 
e comendo comidas SABOROSAS, porém com um pouco 
mais de restrição. O processo de emagrecimento tem que 
partir da mente e todos nós sabemos que uma mudança 
drástica não lhe cai bem. Então mude seus hábitos aos 
poucos, sem pressa, o mundo não vai acabar amanhã. Viva 
sua vida seja feliz, mude pequenas coisas e conforme o 
tempo vai passando você irá achar um equilíbrio em uma 
rotina onde irá ter seus prazeres e ainda assim ter um corpo 
saudável. Você irá perceber que com o tempo e rotina 
diárias de exercícios sua mente vai achar errado você comer 
besteira todos os dias, seu próprio subconsiênte não irá 
deixar você atrapalhar o seu processo de emagrecimento.

É preciso ter em mente que o processo de perda de peso 
demanda tempo e esforço, mas que no final valerá a pena 
cada momento, pois você terá alcançado o seu objetivo. 

Preparei este e-book para você encontrar diversas dicas e 
informações para fazer com que o seu emagrecimento seja 
duradouro e não tão sofrido. Confira:



PRECISO 
EMAGRECER

E AGORA?



EU VOU TE AJUDAR

PASSO A PASSO

Se você percebe que está acima do peso, que as suas 
roupas não estão cabendo ou ficando como você gostaria, 
chegou o momento de iniciar um processo de 
emagrecimento. 

Antes de qualquer coisa, saiba que é de suma importância 
que tenha a cabeça forte e muita força de vontade. 

Caso já tenha tentado emagrecer anteriormente, sabe que 
o mais difícil é manter aquele entusiasmo que aparece nos 
primeiros dias e manter firme até alcançar seus objetivos.

O primeiro passo é saber que não obterá os resultados que 
espera do dia para a noite, e que o seu corpo precisa de um 
tempo para se adaptar as mudanças que você está 
realizando. Ao ter a clareza de que tudo leva um tempo para 
que os resultados sejam duradouros, você se sentirá mais 
tranquilo/a e não colocará tanta pressão em si mesmo/a.

O segundo passo é escolher uma atividade diferenciada que 
não te desmotive com muita facilidade, busque algo que 
seja dinâmico e não se repita muitas vezes.

Terceiro passo é treinar com um profissional de confiança e 
competência. Confira o histórico do seu treinador antes de 
comerçar a criar uma rotina com ele.

Quarto e último passo é cuidar da sua alimentação, procure 
saber mais sobre o que você come, confira a tabela 
nutricional dos alimentos ou se achar melhor procure um 
profissional para te orientar.



O QUE FAZER 
PARA 

EMAGRECER?



FAÇA CONTAS 

E ELIMINE 

PESO RÁPIDO

Emagrecer é uma formula fácil porém dificil de aplicar!
Para você emagrecer você tem que gastar mais do que você 
consome.

Dai você me pergunta, como vou consumir menos se em 1 
hora de esteira só gasto 500kcal?
Muita calma, você não gasta calorias somente quando está 
treinando. Toda a sua rotina diária conta como gasto 
calórico, você sabia que até mesmo dormindo está 
queimando calorias? Pois é você precisa controlar tudo o 
que você faz, quantas horas dorme, quantas horas fica em 
pé, quantas horas passa sentado em uma cadeira, quantas 
horas você faz caminhadas e tudo o que se engloba em sua 
rotina. Precisa descobrir seu gasto metabólico basal e fazer 
o balanço energético.

GASTO METABÓLICO BASAL 
É a quantidade mínima de energia (calorias) necessária para 
manter as funções vitais do organismo em repouso 
(McARDLE e col., 1992 ). Essa taxa pode variar de acordo 
com o sexo, peso, altura, idade e nível de atividade física.

BALANÇO ENERGÉTICO
Quando a quantidade de energia (calorias) ingerida através 
dos alimentos é maior do que aquela que o organismo gasta 
com seu metabolismo basal somado às atividades físicas 
diárias diz-se que há um balanço energético positivo e a 
pessoa acumula gordura corpórea Caso isso ocorra por um 
período longo de tempo, instala-se a obesidade.
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CONCLUSÃO



REFLITA

Para alcançar seu objetivos você deve traçar uma meta 
e seguir até o fim. Seja forte, perseverante e acredite 
em você mesmo. A decisão inicial deve partir de você 
ao se entir entusiasmada/o a iniciar uma rotina nova 
em sua vida, procure profissionais qualificados para te 
ajudar. Mude completamente a sua vida e se torne uma 
pessoa mais saudável e com maior disposição, sei que 
no começo é díficil, mais após seguir o meu passo a 
passo tenho certeza que irá me chamar no particular e 
me agradecer por estar tendo uma vida melhor.

Eu acredito em você, sei que vai conseguir atingir seus 
objetivos, que após ler esse Ebook irá correr atrás de 
tudo o que te passei aqui, vai fazer a sua lição de casa e 
em pouco tempo terá um retorno espetacular!
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