
Existem várias razões pelas quais você pode ter que mudar sua dieta.  
Quer pretenda aumentar a sua imunidade, perder alguns quilos ou "simplesmente" sentir-se melhor, 

terá sucesso com uma alimentação de qualidade, uma ingestão equilibrada de nutrientes e a aquisição 

de hábitos saudáveis.propagandaDê o primeiro passo para uma perda de peso bem sucedida hoje. 

Marque uma consulta não vinculativa com um nutricionista para obter:    Diagnóstico corporal em um 

dispositivo InBody / Tanita    Revisões da dieta e dicas sobre como ajustá-la para manter seu peso baixo    

Recomendações sobre o que fazer para uma melhor saúde e condição    Motivação e desenho de um 

procedimento para perda de peso bem sucedida e permanente   . 

• Marque uma consulta hoje e ganhe 2 livros de receitas cheios de receitas saudáveis de graçaO 

verão está chegando. Nós vamos colocar você em forma na hora!  

• Como milhares de pessoas antes de você.Você está procurando uma dieta de caixa saudável? 

Então vá aqui.Conteúdo do artigo:Por que comer melhor? 

• Um estilo de vida saudável lhe trará equilíbrio mental, peso corporal ideal e vitalidade geral. De 

acordo com a pesquisa, uma dieta equilibrada suporta a função cerebral e também melhora a 

saúde mental. 

De acordo com outro estudo estrangeiro, uma dieta saudável 

reduz significativamente o risco de desenvolver doenças 

cardíacas e câncer.7 princípios de uma alimentação 

saudávelRegularidade e intervalo de tempo entre as 

refeiçõesVocê quer manter seu metabolismo funcionando sem 

problemas? Divida a comida em 3-5 porções, de acordo com 

suas necessidades.  

Algumas pessoas gostam de comer 5 vezes ao dia, outras 

gostam de comida dividida em 3 porções médias. 

O principal é conseguir uma certa regularidade para uma digestão mais eficiente, redução das reservas 

de gordura e prevenção da sensação de fome.Além do número de porções, o intervalo de tempo entre 

as refeições também é importante.  

Coma regularmente após 2-4 horas para que o corpo tenha tempo suficiente para digerir os alimentos e, 

ao mesmo tempo, não haja fome.Isso agilizará os processos metabólicos no corpo, manterá os níveis de 

açúcar no sangue normais, ganhará mais energia e manterá um peso saudável.Existem também várias 

direções alternativas na alimentação, como o chamado jejum intermitente, que, ao aderir à 

regularidade, prolonga os intervalos entre as refeições. 

• Por exemplo, você não come nada por 16 horas por dia e nas 8 restantes você recebe sua 

ingestão calórica recomendada.  

• Este procedimento tem suas vantagens e riscos. 

 Portanto, não é adequado para iniciantes em alimentação saudável.propagandaNós 

recomendamoscasa naturalPerca peso de forma saudável, permanente e com respeito ao seu corpo.A 



consulta gratuita inclui: medição da % de gordura subcutânea, gordura de risco do órgão, idade 

metabólica, etc.  

O nutricionista discutirá seus hábitos alimentares com você, elaborará uma dieta e dará dicas específicas 

para perda de peso.Marque uma consulta hoje [current_date format = 'j.n.o'] e você também receberá 

gratuitamente 2 livros de receitas cheios de receitas saudáveis.Ver alterações do cliente [mks_icon icon 

= "fa-angle-right" color = "# 009cff" type = "fa"]TemperançaOutra regra importante é a temperança. Ele 

vai te salvar de comer demais. 

 Observe por si mesmo em que momento você se sente cheio, mas ao mesmo tempo não está comido 

demais.Se você achar que mesmo depois de comer sua porção, ainda está com fome e seu corpo está 

exigindo mais comida, pode haver um erro na má distribuição de nutrientes em sua dieta.Certifique-se 

de ter uma proporção ideal de nutrientes e consumir proteína suficiente, gorduras saudáveis e 

carboidratos complexos, incluindo fibras. 

Como devem ser as porções ideais de comida?  

Veja as dicas das consultoras de nutrição do projeto Sei o que como:VariedadeTodos os dias, tente 

suprir o corpo com a maior variedade possível de alimentos, desde legumes e carnes magras, ovos, 

frutas, legumes, nozes, sementes e laticínios, até especiarias e ervas.Você obterá aminoácidos, 

polissacarídeos, vitaminas e minerais suficientes.  

Observe também as cores do seu prato.  
Os antioxidantes contidos nos corantes naturais apoiam o sistema imunológico e o sistema hormonal e 

previnem o envelhecimento prematuro.Então mime-se com pimentões coloridos, tomates, saladas 

verdes, framboesas, mirtilos e outras frutas e legumes variados.Naturalidade e frescor    A dieta natural 

é representada por todos os alimentos em sua forma original fornecida pela natureza, ou são 

modificados apenas minimamente sem adição de aditivos e sabores artificiais. 

 Alimentos artificiais, por outro lado, são todos os alimentos 

que surgem quando isolamos certas partes dos alimentos 

naturais originais, que complementamos com cores ou sabores, 

adoçamos e graxa,Margit Slimáková explica em seu blog. 

Portanto, construa a maior parte de sua dieta com ingredientes 

naturais e, inversamente, reduza significativamente a oferta de 

produtos processados industrialmente. Alguns alimentos devem 

ser removidos completamente da sua vida. 

São principalmente doces, salgadinhos, pratos instantâneos, produtos semi-acabados, frios e frituras.  

Eles escondem um grande número de calorias e, ao mesmo tempo, têm apenas um valor nutricional 

insignificante.Para evitar a perda de substâncias valiosas, guarde os alimentos o mais curto possível e 

compre com mais frequência.LocalidadeAo consumir matérias-primas locais, você apoia os agricultores 

domésticos, reduz sua pegada de carbono e contribui para a proteção da natureza.  

Além disso, você pode ter certeza de que frutas e legumes são colhidos na hora certa e não percorrem 

milhares de quilômetros em seu estado imaturo.As matérias-primas locais contêm o máximo de 

nutrientes valiosos e trazem excelente sabor e boa sensação do suporte da produção doméstica. 



Planejamento 

Planeje o café da manhã, almoço, jantar e lanches com antecedência. Em caso de fome ou apetite 

súbito, você terá à mão alimentos saudáveis e será mais fácil evitar as armadilhas na forma de biscoitos, 

chocolates e fast food.Se não tem tempo para cozinhar todos os dias, coma em locais que sabe cozinhar 

ou venda comida de qualidade, fresca e saudável. 

Acalme-se para comerNunca coma com pressa ou mesmo enquanto caminha. Como a digestão começa 

na boca, mastigue bem cada mordida e aproveite a comida. Ao comer em silêncio, o corpo digere 

melhor os alimentos. Isso irá ajudá-lo a se sentir mal do estômago e se sentir mal depois de comer. Ao 

mesmo tempo, você tira o máximo proveito de sua comida. 

Manter a proporção correta de nutrientesCuide dos mais e menos e da proporção ideal de 

macronutrientes básicos - carboidratos, proteínas e gorduras. 

 As pessoas que não têm problemas de peso e querem apenas manter um estilo de vida saudável devem 

comer cerca de 55-60% de carboidratos, 25-30% de gordura e 10-15% de proteína.Se você está acima do 

peso, você pode aumentar sua proteína e reduzir seus carboidratos e gorduras (especialmente gorduras 

animais).  

Mantenha a proteína em cerca de 30%, os carboidratos em cerca de 50% e as gorduras em 20%.Um 

nutricionista experiente lhe dará instruções exatas.Fontes adequadas de nutrientes para uma dieta 

saudávelCarboidratos    Cereais - arroz integral, espelta, centeio, milho, trigo sarraceno, quinoa, 

amaranto    Pão integral - de preferência de centeio e espelta    Vegetais    Fruta 


