
10 PASSOS
Ser mais saudável hoje! 

Jà experimentou acreditar em você? 
Tente!

Você não faz ideia do que è capaz!

VANESSA LOPES

Esse e-book vai te auxiliar a iniciar  o processo 
de ter uma vida mais saudavel desde jà!  



          Nutricionista e adepta do estilo de vida saudàvel.
Minha   missão è ajudar pessoas que decidiram mudar
de vida em busca de uma alimentação mais saudàvel.
Meus atendimentos são focados em emagrecimento,
saùde, bem-estar, desempenho físico e
gestantes/tentantes. 

V A N E S S A  L O P E S

Amo meu trabalho e hoje tenho o
enorme prazer de te presentear com
este  e-book,  que tem como objetivo,  te
orientar para você dar os  primeiros
passos para mudanças de seus hàbitos.
Ter uma rotina mais saudàvel è para
todos. Quero te mostrar como passos
simples podem fazer muita diferença na
sua qualidade de vida. 

Nutricionista

Baseado em 
evidências

Amor por cada 
detalhe do 

trabalho

Vocação para
mudar vidas

nutrivanessalopes

https://www.instagram.com/nutrivanessalopes/


A importância de uma vida
saudàvel!

       Uma  vida saudàvel è seguramente o
maior desejo de todos nòs. Afinal, sem
saùde a vida altera radicalmente o seu
significado. O melhor caminho para se
sentir feliz, enèrgico e saudàvel no futuro
è levar uma vida feliz, enèrgica e saudàvel
no presente. Os benefìcios e os prazeres
produzidos são simultaneamente
imediatos e a longo prazo.
 
        Obviamente, a nossa atitude perante
a vida è um fator determinante para a
tornar mais saudàvel. 
 
 
      Então que tal  começar agora? Siga
 todos os passos abaixo. È simples e facìl!
Lembre-se, sua saùde depende totalmente
de você.
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    Produtos ultraprocessados como refrigerantes,

salgadinho, biscoitos, macarrão instantâneo, embutidos

como presuntos, atè mesmo de peru, salames, salsichas,

nuggets. Estes produtos são acrescidos de gorduras,

açùcares, sòdio e aditivos quìmicos (quìmica

completamente desconhecida para o nosso organismo) .

EVITE
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BEBA

       Bastante àgua. Sei que jà deve estar
cansado de ouvir isso, mas não tem como
escapar. Nosso corpo precisa de àgua para
funcionar corretamente. Seja para emagrecer
ou ganhar massa muscular.        Cada um tem
uma quantidade ideal para ser ingerida, o que
recomendo è prestar atenção na cor da sua
urina, quanto mais clara mais hidratado você
esta. Ande sempre com uma garrafinha e
contabilze atravès dela. 
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MEXA-SE

   A pràtica regular de determinada  atividade
fìsica reduz substancialmente o risco de morrer
de doença cardìaca coronària e diminui o risco
de infarto, câncer de còlon, diabetes, pressão alta
entre outras doenças. Adote 30 minutos de
atividade fìsica, seja ela em casa, caminhada,
academia, dança. Não existe um tipo de
atividade obrigatòria, existe a que te faz bem e
que   você consiga permanecer. 
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CONSUMA

No mìnimo uma verdura e um legume no
almoço e jantar;
Inclua de 4 a 5 porções de frutas ao dia (1 no
cafè da manhã, no lanche da manhã,
sobremesa do almoço, lanche da tarde)
Inclua sementes e cereais;
Oleoginosas (castanhas e amendoins)  
Alimentos anti-inflamatòrios (gengibre,
alecrim, cùrcuma, mamão, abacate, bròcolis,
repolho roxo, cogumelos, abòbora, alho).
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DIMINUA

    A ingestão de sal. Em excesso pode te fazer
mal agora ou futuramente. Para as pessoas
saudàveis, a dose màxima de sal recomendada
pelo Ministèrio da Saùde è de 5 g por dia
(2.000 mg de sòdio). Se uma pessoa ingerir
cerca de 9 g (mèdia da população brasileira è
ingerir 12g) de sal, o organismo retèm um
litro de àgua. Quando o sòdio è consumido
em excesso, o sistema cardiovascular poderà
ficar sobrecarregado caso a àgua não seja
eliminada com eficiência.
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PREFIRA

Manteiga ou òleo de coco 
Queijos magros (ricota, minas, requeijão
light)
Pães integrais 
Chocolates > 60% cacau 
Adoçantes:  stevia ou Xilitol 
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FAÇA

Tome cafè e sucos sem açùcar, sinta o
sabor real do alimento;
Desligue celular na hora de suas
refeições, pense na qualidade dos
alimentos que està ingerindo; 
Planeje suas atividades durante a
semana; 
Tente todos os dias e diga que você è
capaz.
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INCLUA

    Substâncias antioxidantes. Elas
bloqueiam a ação dos radicais livres no
organismo, prevenindo a oxidação das
cèlulas. Esses elementos são capazes de
prevenir o aparecimento de tumores, o
envelhecimento precoce e outras doenças.
Alimentos com cores fortes, como tomate,
goiaba, romã, cenoura, abòbora, manga, açaì,
berinjela, uva, folhas verdes, legumes e
bròcolis são ricos em antioxidantes
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PLANEJE

         Estabeleça metas para a semana. Que
tal começar planejando no domingo?? Anote
em agenda, planner , aplicativos, mas escreva
tudo o que você precisa fazer durante cada
dia da semana. Organize sua alimentação,
deixe os lanches intermediàrios separados,
higienizados e porcionados. Facilitando a
vida corrida que levamos e não colocando
mais nenhuma desculpa que não deu tempo.
Todo mundo tem 24 horas no dia, a questão
è que uns planejam e outros não. Comece
agora! 
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PERSISTA 

           Muito provavelmente a mudança para
uma alimentação adequada não ocorrerà do
dia para a noite. Você deverà provar
alimentos que não são de costume como
frutas, legumes e verduras. Aceite que o
paladar deverà ser estimulado. Desistir na
primeira tentativa è um erro. Todos os dias,
selecione alguns desses alimentos. Não
gostou? Prove novamente. Tudo bem se você
rejeitar, inicialmente. Mas desistir na
primeira tentativa è subestimar o seu poder
de mudança.



OBRIGADA

       Muito obrigada por ter chegado atè aqui! Acredito
que alimentação Saudàvel è aquela que està ao seu
alcance è aquela que você sente prazer e satisfação. Esta
è a Nutrição que eu prezo, trabalhando com a
individualidade e as dificuldades de cada um em busca
dos objetivos e da melhora da saùde.
 
Sei que as vezes pode ser difìcil para você mudar hoje
devido ao trabalho, ao cuidado com os filhos e as
responsabilidades do dia a dia. Não è fàcil !!
 
Mas quero que saiba que pode ser mais fàcil o processo
de mudança quando se tem ajuda profissional. Estou
aqui pra te ajudar e tenho certeza que você è capaz!
 
Quer saber mais sobre meu trabalho?
 
Me manda um WhatsApp: 31 97516 - 3449

nutrivanessalopes
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