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A sua linha direta de produtos naturais.
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1- Em geral, quem é muito magro não consome grandes 
quantidades de alimentos, assim, deve se lembrar que o 
ideal é realizar pelo menos seis 
refeições diárias.

2- O café da manhã é a 
principal refeição do dia, por 
isso, precisa ser bem 
caprichado. A inclusão de 
proteínas é essencial, podendo 
ser na forma de ovos cozidos, 
presunto magro, peito de peru, queijos brancos, aveia e 
leite desnatado. Frutas e cereais integrais também são 
ótimos.

3-Entre o café e o almoço, nozes, castanha-do-pará e 
gelatina são boas opções.

4- O almoço é bem importante e deve conter alimentos de 
todos os grupos. O principal não é a quantidade e sim a 
qualidade. As melhores opções são: arroz integral, milho 
cozido e feijção, saladas de folhas verdes-escuras 
temperadas com azeite, brócolis, couve-flor, legumes em 
geral e carnes brancas cozidas ou grelhadas (peito de 
frango e peixes).

5- Carne vermelha contém bastante proteína, mas gordura 
também, por isso consuma com moderação.
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6-Nas sobremesas, prefira frutas a doces. Elas contém a 
glicose necessária para o bom funcionamento do 
organismo, enquanto o excesso de açúcar pode ser a 
causa de muitos problemas, como diabetes.

7- Refrigerantes e sucos industrializados devem ser 
evitados, sempre. Além do açúcar, em geral, contém 
sódio, que pode elevar a pressão arterial e causar 
retenção de líquidos.

8- Faça musculação sob orientação, para evitar lesões 
musculares. Exercícios de força aumentam os músculos, 
mas feitos de modo inadequado podem prejudicar as 
articulações. Já corrida e natação ajudam a perder 
peso.

9- Cuide do sono. Dormir de 7 a 8 horas por noite repõe 
as energias e equilibra o metabolismo. O sono durante o 
dia não é igual ao da noite, uma vez que há substâncias 
que necessitam de escuridão para serem secretadas.

10- Mantenha o corpo hidratado, ingerindo pelo menos 
8 copos de água por dia. Não vale incluir refrigerantes, 
sucos e cerveja na conta.


