SOBRE MIM

Meu nome é Karine Nakatani, tenho 34 anos, casada.
Farmacêutica há 8 anos. Até meus 33 anos sofri com obesidade
e efeito sanfona, devido há má alimentação e desinformação.
Conheci o estilo de alimentação low carb/ paleolítica/ primal e
desde que apliquei esses conhecimentos, mudei minha vida
radicalmente, perdi 15 kg e ainda estou em emagrecimento. Mas
o mais importante é o quanto eu aprendi sobre alimentação
saudável e estratégias de emagrecimento. Meu objetivo é
repassar tudo o que aprendi e ajudar o máximo de pessoas
possível.
Website: http://vidafloridacomsaude.com
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O que é Low Carb?
Low Carb é uma estratégia de emagrecimento que consiste em baixar a
quantidade de carboidratos ingerida dos alimentos. Diminuir os
carboidratos contribui para o emagrecimento porque os carboidratos são
a principal fonte de energia do organismo, já que por meio deles é obtida
a glicose. Quando isto é realizado o corpo precisa retirar a energia de
outras fontes. A segunda opção é a reserva de gordura que o nosso
corpo possui. Quando esta reserva de gordura é queimada, a pessoa
emagrece.

Na low carb precisamos fazer escolhas alimentares de alimentos com
baixa carga glicêmica (baixa quantidade de carboidratos), muitas
fibras e nutrientes que vão dar saciedade, manter o intestino
funcionando e te manter saudável e gorduras boas que vão dar
saciedade por várias horas (gorduras naturais, não refinadas).
Já li em alguns lugares que low carb é dieta da proteína e isso está
muito equivocado, pois na low carb a quantidade de proteína no prato
não muda. O que muda é a quantidade de carboidratos, de gorduras e
de vegetais, afinal a BASE da low carb são vegetais (exceto os cereais)
e não carnes.
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O que é Low Carb?
A low carb é sobre comer uma grande variedade de legumes, verduras,
frutas. É sobre perder o medo da gordura natural dos alimentos e comer
carnes gordas, ovos, azeite de oliva, oleaginosas, manteiga, banha de
porco, óleo de coco, além de reduzir industrializados e carboidratos
refinados (resultado do refino do trigo e do açúcar).

É sobre fazer melhores escolhas nutricionais. Eu posso comer arroz,
mas considerando que esse cereal é pouco nutritivo, pois as vitaminas e
minerais ficam na casca, que é retirada durante o processo de polimento,
além de possuir um alto índice glicêmico (são absorvidos rapidamente
pelo corpo e aumentam a taxa de glicose no sangue) seria uma melhor
escolha se eu comer “arroz” de couve-flor, pois esse vegetal contém
muitas fibras e nutrientes. Agora se eu tiver que escolher entre comer
arroz e sopa de pacotinho, sem sombra de dúvida é melhor comer arroz. A
regrinha é simples, sempre coma COMIDA DE VERDADE! Todo alimento
que possui um rótulo com nomes que você nem sabe o que significa,
nomes impronunciáveis, não é comida de verdade é um produto
alimentício.
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Quanto é pouco carboidrato?
Não há uma definição exata do que é uma dieta com pouco carboidrato.
Esse “pouco” é relativo; o que é pouco para uma pessoa, pode não ser
para outra. A quantidade ideal de carboidratos por dia para um indivíduo
depende de sua idade, sexo, composição corporal, prática de atividade
física, preferência pessoal, cultura alimentar e saúde metabólica.
Pessoas que são fisicamente ativas e têm mais massa muscular
conseguem tolerar uma quantia de carboidratos muito maior que
pessoas sedentárias, por exemplo.

Normalmente, as pessoas que não fazem dieta comem em torno de 60%
das calorias em carboidrato, podendo ser de 300g, 400g ou muito mais que
isso de carboidrato, é uma quantidade muito elevada. Em low carb
diminuímos os carbos para menos de 30% das calorias aproximadamente.
A low-carb não zera os carboidratos, apenas reduz o seu consumo.
Carboidratos são necessários para o nosso organismo, e estão presentes
nos vegetais que são a base dessa dieta (exceto os cereais).
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Quanto carboidrato comer em low
carb?
◦ De 100 a 150 gramas por dia: Essa é uma quantidade moderada de
carboidrato por dia. É indicada para pessoas magras, saudáveis e ativas
fisicamente, que visam apenas manter o peso e a saúde metabólica. Nessa
faixa você consegue consumir uma variedade de frutas e raízes com alguma
moderação.
◦ De 50 a 100 gramas por dia: Essa é uma ótima quantia se você quer perder
peso sem muito esforço. Nessa faixa consegue consumir frutas e raízes com
moderação, isso pode ser benéfico para quem não quer ficar contando
carboidratos, mas quer emagrecer. E também pode ser benéfico para
pessoas com intestino sensível à redução de carboidratos. No meu caso
sempre acontece do meu intestino “trancar” se eu reduzir demais os
carboidratos.
◦ De 20 a 50 gramas por dia: É aí que os benefícios metabólicos irão
realmente aparecer. Essa é a quantidade ideal de carboidrato para pessoas
que querem perder peso rápido e que têm obesidade e diabetes. Nessa faixa
pode ser preciso controlar os carboidratos anotando o que se come ou
usando aplicativos para te ajudar, pois não é fácil comer menos de 50g de
carboidrato apenas de maneira intuitiva, mas é possível se você já faz a
dieta a bastante tempo. Nessa faixa deve-se comer as frutas menos doces
(abacate, coco, frutas vermelhas, kiwi, etc.) e raízes como cenoura e
beterraba. As outras frutas e raízes podem ultrapassar essa faixa,
dependendo da quantidade ingerida.
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Quanto carboidrato comer em low
carb?
◦ Abaixo de 20 gramas por dia: Uma dieta onde se ingere menos de 20g de
carboidratos ao dia, chamamos de DIETA CETOGÊNICA, pois coloca seu
corpo em um estado metabólico chamado cetose, em que a gordura fornece
a maior parte da energia para o corpo. Quando isso acontece, seu corpo
torna-se incrivelmente eficiente na queima de gordura. Ela também
transforma gordura em cetonas no fígado, que pode fornecer energia para o
cérebro. Apenas para que você compreenda, existem várias versões da dieta
cetogênica, incluindo:

> Dieta Cetogênica Padrão (SKD): Esta é uma dieta muito baixa em
carboidratos, moderada em proteínas e rica em gorduras. As refeições ficariam
montadas mais ou menos assim: 75% de gordura, 20% de proteína e apenas
5% de carboidratos.
> Dieta Cetogênica Cíclica (CKD): Esta dieta envolve períodos de
carboidratos e de restrição de carboidratos, tais como 5 dias cetogênicos,
seguidos de 2 dias de alta ingestão de carboidrato.
> Dieta cetogênica de alta proteína: Esta é semelhante a uma dieta
cetogênica padrão, mas inclui mais proteína. A proporção é muitas vezes 60%
de gordura, 35% de proteína e 5% de carboidratos.
No entanto, apenas as dietas cetogênicas padrão e de alta proteína foram
estudadas extensivamente. A dieta cetogênica cíclica ou é um método mais
avançados, usada principalmente por atletas.
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O que são vegetais?
Os vegetais são essenciais para a saúde. Eles são fontes de
vitaminas, minerais e fibras, e facilitam a digestão. Os Vegetais São:
>>VERDURA é um termo genérico usado para designar hortaliças ou
plantas folhosas. São aquelas em que a parte comestível são as folhas,
flores ou hastes: folhas (acelga, alface, agrião, couve, escarola,
espinafre, repolho, rúcula, etc), flores (alcachofra, brócolis, couve-flor,
etc), ervas (salsinhas, hortelãs, cebolinhas verdes, sálvia, mangericão,
orégano, etc).
>>LEGUMES são aqueles em que a parte comestível são frutos ou
sementes. Englobam um grupo maior: cereais (arroz, aveia, trigo,
cevada, centeio, painço, milho, quinoa, etc), oleaginosas (castanha-decaju, castanha-do-pará, nozes, amêndoas, etc), Frutos (abóbora,
berinjela, chuchu, ervilha em grão, jiló, maxixe, moranga, pimentão,
pepino, quiabo, tomate, etc), frutas (abacate, coco, limão, frutas
vermelhas, kiwi, banana, laranja, melancia, mamão, uva, maçã, etc),
leguminosas (feijões, amendoim, vagem, grão-de-bico, ervilha torta,
lentilhas, etc), caules (salsão, aipo e palmito, etc), raízes (batata-doce,
beterraba, cenoura, mandioquinha, mandioca, nabo e rabanete, etc),
tubérculos (batata inglesa, cará, etc), Bulbo (cebola, alho, alho poró,
etc), Rizomas (inhame e gengibre).

Quais alimentos devemos incluir e
excluir na low carb?
• Incluir: carnes, peixes, ovos, frutas (as menos
doces como abacate, coco, kiwi e frutas
vermelhas), vegetais (exceto cereais como
arroz, trigo, a cevada e centeio), gorduras
naturais (óleo de coco, azeite de oliva, banha
de porco e manteiga), produtos fermentados
(queijo, iogurte natural, leite kefirado - produto
da fermentação do Kefir, coalhada, manteiga).
• Excluir ou pelo menos reduzir o consumo ao
máximo: Açúcar (Lactose, frutose, sacarose,
mel, açúcar de coco, açúcar mascavo, demerara
e açúcar light, etc). Todos esses açúcares não
devem ser consumidos no contexto de uma
alimentação low carb. Carboidratos Refinados
(Farinha de trigo, nem integral, nem normal.
Preparações feitas com farinha de trigo como
bolos, macarrão, pães, pizza, biscoitos etc).
Bebidas com alto teor de carboidrato
(refrigerantes, cervejas, sucos de caixinha e
sucos naturais também, pois para fazer um suco
se utiliza muitas frutas) e Produtos
industrializados, principalmente os ultra
processados, inclusive gorduras como óleo de
soja, óleo de milho e margarina. Evite alimentos
com ingredientes e aditivos com nomes
impronunciáveis.
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Quais alimentos devemos incluir e
excluir na low carb?

• Comer com bastante moderação: Não é necessário excluir, mas podem
atrapalhar o emagrecimento se exagerar na quantidade desses alimentos.
Frutas doces (banana, melancia, laranja, abacaxi, pêssego, ameixa,
mamão, maçã, etc), leguminosas (como feijões e grão-de-bico) e
raízes/tubérculos/rizomas (batata doce, batata baroa, batata-inglesa,
mandioca, inhame), cereais (como arroz, milho e quinoa), leite (integral
ou desnatado), farinha de mandioca, goma de tapioca e farinha de
aveia.
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o que são carboidratos líquidos?
◦ Carboidratos Líquidos (carbs Net) são os carboidratos totais menos as
fibras. Embora as fibras também sejam carboidratos, elas não são digeridas
por nós, e também retardam a absorção de quaisquer outros carboidratos,
reduzindo picos de açúcar no sangue e liberação de insulina, logo não
engordam.
◦ Se um alimento contém 30 gramas de carboidratos e 10g de fibras, basta
subtrair 30-10 = 20 gramas de carboidrato líquido esse resultado é a
quantidade de carboidrato que seu organismo irá absorver. Mas para fazer
este calculo o alimento deve ser rico em fibras ou seja, deve conter mais que
5g de fibra!

Carbos
Totais

Fibras
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Carbos
Líquidos

Tabela com a quantidade
aproximada de macronutrientes de
alguns alimentos
Alimento

Calorias
(Kcal)

Proteína
(g)

Gordura
(g)

Carboidrato(
g)

Carbs
Net (g)

Arroz Branco (1
xícara)

203

4

0,40

44

44

Feijão Preto (1
xícara)

227

15

0,93

40,78

25,84

Purê de Batata
Doce (1
xícara)

283

4

10

45,60

38,71

Purê de
Abóbora (1
xícara)

180

3

10

22,70

17,76

Banana Prata
(1 unidade
Média)

58

0,7

0,20

15

15

Morangos
Picados (1
xícara)

53

1,1

0,5

12

12

Maçã (1
unidade
grande)

110

0,5

0,4

29,28

24,19
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Como faço para contar os
carboidratos?

◦ O FatSecret é uma ótima ferramenta para quem quer perder peso com a
alimentação low carb. No início é bem complicado acostumar o cérebro para
esquecer as calorias e prestar atenção nos carboidratos, afinal escutamos por
toda a vida em todos os lugares que para emagrecer era necessário comer
menos calorias e se exercitar mais. Usar o FatSecret, nem que seja apenas no
primeiro mês da dieta facilita muito o aprendizado.

◦ Além dos carboidratos líquidos, o FatSecret também mostra os carboidratos
totais, gorduras, fibras e proteínas. Para emagrecimento com a alimentação
low carb, contamos os carboidratos líquidos – carboidratos totais menos as
fibras, já que as fibras são carboidratos que não causam impacto no nível de
açúcar no sangue.
◦ Você pode acessar o FatSecret no seu computador através do endereço
www.fatsecret.com.br e também pode baixar o app para Iphone ou
smartphones Android. O cadastro é gratuito.
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Como usar o fatsecret?
•

Eu uso o FatSecret via aplicativo de celular. Você
pode baixar o aplicativo ou entrar no site
www.fatsecret.com.

•

Após baixar o FatSecret, cadastre seus dados
pessoais antes de começar a usar o aplicativo.

•

Após cadastrar seus dados, essa tela à esquerda
vai aparecer, caso não apareça essa tela, basta
selecionar

• Para configurar os macronutrientes que você quer
que apareça, clique em opções, alterar colunas e
selecione: Proteínas, carboidratos, gorduras e
Carbs Net.
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Como usar o fatsecret?
◦ Para adicionar suas refeições basta clicar em
e digitar.

◦ Na parte superior da tela, mostra a quantidade
de carbs Net, Gordura, Carboidrato Total,
proteína e calorias de todas as refeições do dia.
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Como usar o fatsecret?
• Para acompanhar o seu peso, clique no
botão
• Clique no sinal de + para adicionar seu peso.
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O que não é low carb?
1. Low carb não é comer pouco. Você
não precisa e não deve passar fome,
você só precisa aprender a fazer as
melhores escolhas na hora de se
alimentar.
2. Low carb também não significa
que você vai ficar fazendo
continhas para o resto da vida. O
FatSecret deve apenas servir como
instrumento para te ajudar a
entender o impacto de cada alimento
no seu corpo. Mas usar o aplicativo
pode deixar algumas pessoas
obsessivas, fazendo contas o tempo
inteiro. Se você se sentir assim,
deixe o aplicativo de lado.
3. Low carb não é dieta da proteína e
nem é dieta da gordura, a base da
dieta são VEGETAIS
4. Low carb não é dieta da moda,
explico a seguir.
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Por que a Low Carb não é uma
dieta da moda?
O primeiro livro de dieta para perda de peso de que sem tem notícia foi escrito
em 1863 por William Banting, “Carta sobre a Corpulência, Endereçada ao
Público”. Ele era um agente funerário inglês que não parava de engordar. Ele
relata todo seu sofrimento, e todas as dietas de fome e os exercícios que de
nada adiantavam, até que seu otorrinolaringologista receitou-lhe uma dieta
low carb:
“(...) Os itens dos quais eu deveria me abster tanto quanto possível eram:
pão, leite, açúcar, cerveja e batatas, que até então tinham sido os principais
elementos da minha existência.(...) Estes alimentos, disse meu excelente
médico, contém amido e “matéria açucarada”, tendem a produzir gordura, e
devem ser evitados completamente.”
Low carb é uma estratégia utilizada desde o século 19 no tratamento da
obesidade, cuja eficácia tem sido demonstrada por dezenas de ensaios
clínicos randomizados. Já low fat (dieta de hoje em dia onde se reduz gordura
para emagrecer), por outro lado, é uma MODA, que surgiu nos anos 1970.
Uma moda extremamente recente, portanto!

www.vidafloridacomsaude.com

Quais são os 3 erros mais
comuns na low carb?
1.

Encarar a low carb como dieta temporária: Tudo bem se você quiser
baixar a ingesta de carboidratos como estratégia pra atingir um objetivo.
Mas se você voltar a comer como antes depois disso, fatalmente voltará
a engordar. Se você se identificou com a low carb, encare como um
estilo de vida. Até porque estamos falando de uma dieta bem tranquila
(e deliciosa) de ser seguida a longo prazo, ao contrário das dietas
tradicionais em que estamos sempre famintos, contando calorias e
preocupados com a próxima refeição dali a 3 horas.

2.

Perder o medo da gordura, mas não desapegar do carboidrato:
Uma das premissas da low carb é perder o medo da gordura natural
dos alimentos. Isso significa comer aquele torresmo delicioso (sem se
entupir, obviamente, mas tem gente que perde o medo do torresmo,
mas continua comendo enquanto toma cerveja. Se você continuar
ingerindo alto carboidrato agora que ingere alta gordura, você VAI
engordar.

3.

Forçar a ingestão de gordura: É muito legal pensar na ideia de poder
comer a gordura natural dos alimentos, não precisar temê-la ou evitá-la.
Mas isso não significa que você precise “suplementá-la” no seu dia a
dia. Vejo muita gente fritando ovo na manteiga, com bacon e colocando
queijo pra “reforçar”. Não exagere na quantidade de gordura.
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Como evitar erros na low
carb e emagrecer mais
rapidamente?
A melhor maneira de iniciar a low carb de maneira correta, evitar os erros mais
comuns e consequentemente emagrecer de maneira mais eficaz é ter
conhecimento de como funciona a low carb, de quais alimentos vão te ajudar a
emagrecer e quais vão atrapalhar seu emagrecimento. Todos os que iniciam a
low carb demoram um tempão estudando, se informando, aprendendo com os
próprios erros e tudo isso demanda tempo e pode ser frustrante para algumas
pessoas, pois a própria low carb possui várias linhas: A cetogênica, Atkins,
Paleo/Primal e Slow Carb.
O que eu recomendo é que você se cerque de pessoas com o mesmo objetivo
que você, pois posso te garantir que sua família e amigos vão te chamar de
louco ao comer bacon e abacate na sua dieta e vão te incentivar a desistir.
Entre em grupos no facebook, leia o blog do Dr. Souto www.lowcarbpaleo.com.br e siga o meu blog www.vidafloridacomsaude.com.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?
1. Emagrecimento sem passar fome pois na low carb não restringimos a
quantidade de comida, você pode comer até que se sinta saciado. Basta
fazer as escolhas certas, se for repetir o prato, opte por repetir os
vegetais.

2. Emagrecimento de maneira definitiva, pois a low carb deve ser
levada como um estilo de vida para que você não volte a engordar.
3. Emagrecimento sem se matar na academia. Os 15 kg que perdi
até agora, foram perdidos sem prática de exercícios. É claro que
exercício é fundamental para saúde, mas não é essencial para
emagrecer.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?

4. Manter a dieta sem ter crises compulsivas. Eu sempre tive crises
compulsivas, de comer e daqui a meia hora comer de novo, e as vezes
passava o dia inteiro comendo. Na low carb isso acabou, o principal motivo
é que deixei de lado o vício em açúcar. Sim! O açúcar vicia, mas a maioria
de nós não percebe isso, jamais imaginaria que a fome que eu sentia, não
era fome e sim abstinência do açúcar! Os carboidratos geram picos de
glicose no sangue e consequentemente de insulina (hormônio responsável
pela regulação da glicose). A insulina retira o açúcar do sangue de maneira
rápida e eficiente. Os níveis de açúcar caem abaixo do patamar ideal, o
que provoca fome em seguida, numa espécie de rebote ou
compensação. Regular esse mecanismo (picos de insulina) é o ponto
principal em qualquer dieta para emagrecer.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?
5. Não preciso perder muito tempo programando as refeições, pois
se numa dieta convencional tínhamos que comer de 3 em 3 horas (6
refeições ao dia), na low carb devemos comer somente com fome. É
estranho falar isso, considerando que numa dieta tradicional sentimos
fome o tempo todo. Mas na low carb, ao diminuirmos a ingesta de
carboidratos, acabamos aumentando a ingesta de gorduras boas e
gorduras prolongam a saciedade por muito mais tempo, pois não
geram picos de insulina. Dá pra fazer só 2 ou 3 refeições no dia
tranquilamente!
6. Diminuição de crises alérgicas. A produção de muco no nosso
organismo ocorre devido a ingestão de carboidratos, sem excesso de
carboidratos, não produzimos muco suficiente para causar crises de
renite e sinusite. Eu sempre usei medicamentos para tratar as crises,
hoje não preciso mais deles.
7. Diminuição de resfriados. Como já expliquei, a base da low carb
são VEGETAIS e não proteína. E vegetais têm muitos nutrientes.
Quando passamos a nos alimentar de maneira mais completa em
termos de nutrientes, nossa imunidade melhora e consequentemente
temos raras crises de gripes e resfriados.
8. Evita episódios de candidíase vaginal: A candidíase é uma doença
causada por um fungo, a Candida albicans, que já vive na região genital
feminina. Quando ocorre algum desequilíbrio, ele pode se multiplicar e
ocasionar a candidíase. Um dos alimentos que mais influenciam no
metabolismo do fungo Candida são os carboidratos simples. Esses
alimentos são digeridos pelo organismo e liberam energia mais
rapidamente. As células da Candida Albicans precisam de glicose para
constituir suas paredes celulares e expandir suas colônias no organismo.
Na low carb, ao consumirmos menos carboidratos simples, podemos
evitar a proliferação do fungo que causa a cândida.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?
9. Melhora da Pressão Alta. A hipertensão leva, a longo prazo, a um
aumento do risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral
(AVC). Quanto maior a pressão arterial, maior o risco. A hipertensão é
muitas vezes tratada com medicamentos. No entanto, você também
pode baixar a pressão arterial com as mudanças simples no estilo de
vida. Uma pressão sanguínea elevada é muitas vezes o resultado da
chamada síndrome metabólica, especialmente em pessoas com
excesso de peso. Isto significa que você pode gerar grandes
benefícios para a sua saúde, reduzindo a ingestão de carboidratos.
Vários estudos sobre dietas pobres em carboidratos mostram
melhoria da pressão arterial e de uma forma muito melhor que em
outras dietas.

10. Melhora do Diabetes tipo II. O Diabetes é uma doença crônica que
afeta a forma como o corpo metaboliza a glicose. A pessoa com
diabetes tipo 2 pode ter uma resistência aos efeitos da insulina hormônio que regula a entrada de açúcar nas células - ou não produz
insulina suficiente para manter um nível de glicose normal. Quando
não tratado, o diabetes pode ser fatal. Uma dieta pobre em
carboidratos leva à perda de peso e melhoria dos níveis de açúcar no
sangue. Há muitos relatos de regressão do diabetes com a low carb.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?
11. Melhora do Triglicerídeos alto. Quando a pessoa constantemente
come mais calorias do que o necessário, principalmente através de
carboidratos, o nível de triglicerídeos aumenta. Isso pode causar
acúmulo de placas de gordura nas artérias que podem levar a um
ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica,
além de doença hepática e pancreatite. Diminuindo o consumo de
carboidratos vai ajudar a diminuir os triglicerídeos.
12. Melhora da Esteatose Hepática. Esteatose hepática, ou fígado
gorduroso, ou ainda doença não-alcoólica do fígado gorduroso é uma
condição fortemente associada à síndrome metabólica e diabetes tipo
2. Um número cada vez maior de pessoas é afetado por esta condição,
que relaciona-se fortemente com o risco cardiovascular. A melhor forma
de induzir esteatose, é consumir frutose em grande quantidade, no
caso, alto consumo de sacarose (açúcar). Da mesma maneira, reduzir a
frutose através de uma alimentação low carb, pode reverter a condição
do fígado.
13. Tratamento da SOP (Síndrome do Ovário Policístico). A SOP é um
distúrbio mais comum da função ovariana, caracterizada por
anovulação crônica ( o que dificulta a gravidez) e excesso de hormônios
masculinos. O aumento da insulina tem efeito direto sobre a produção
desses hormônios. A low carb facilita o controle dos níveis de insulina
colaborando para o tratamento da SOP.
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Quais são os principais
benefícios da Low Carb?
14. Melhora da Acne: Por baixar os níveis de insulina e por fazer você
comer menos açúcar ou alimentos processados, a dieta podem ajudar a
melhorar a acne.
15. Melhora da Enxaqueca. Enxaqueca é uma doença crônica, são crises
de dor de cabeça que duram de horas a dias, podendo vir com enjoo,
vômitos, sensibilidade à luz, barulho e cheiros. O quadro de enxaqueca
piora porque quando consumimos açúcar, muita insulina é liberada, o
que acaba desequilibrando os outros hormônios que afetam o sistema
límbico (sistema neural que é responsável por proporcionar emoções).
Ao reduzir o açúcar e carboidratos (que se transformam em “açúcar” no
sangue) acaba reduzindo as crises de enxaqueca.

16. Melhora da Gastrite.
Pessoas com gastrite sofrem episódios
frequentes de dores de estômago, barriga inchada, queimação e outras
dores. Os sintomas de gastrite pode ocorrer a curto prazo (gastrite
aguda) ou por muitos anos (gastrite crônica). Ao mudar sua alimentação
tirando industrializados e carboidratos refinados as crises vão reduzir
muito.
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Quais são os principais
benefícios da Cetogênica?
A dieta cetogênica se originou como uma ferramenta para o tratamento
de doenças neurológicas, como a epilepsia. Estudos têm agora mostrado
que a dieta pode ter benefícios para uma ampla variedade de condições de
saúde diferentes, além de todos os benefícios já citados na low carb, há
outros benefícios importantes como:
Câncer: A dieta pode auxiliar no tratamento vários tipos de câncer e
retardar o crescimento tumoral.
Doença de Alzheimer: A dieta pode reduzir os sintomas da doença de
Alzheimer e retardar a progressão da doença.
Epilepsia: A dieta pode causar reduções maciças na frequência de
convulsões em crianças epilépticas.
Doença de Parkinson: A dieta também ajuda a melhorar os sintomas da
doença de Parkinson.
Lesões cerebrais: A dieta pode reduzir as concussões e ajudar a
recuperação após uma lesão cerebral.

*Observação Importante: No caso de você ter sido diagnosticado com as
doenças citadas nesse EBOOK ou qualquer outra doença, é indispensável
que você consulte seu médico e nutricionista antes de iniciar a low carb/
cetogênica!!!
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Cardápios Low Carb e cetogênica
Os Cardápios são um passo a passo com 4 refeições diárias para
promover o emagrecimento através de uma alimentação com baixo
carboidrato (incluindo café da manhã, almoço, lanche e jantar).
Todas as refeições e lanches contêm apenas comida de verdade, natural,
sem conservantes, e foram testadas e aprovadas para garantir uma
melhora na saúde e na composição corporal das pessoas. Ou seja:
emagrecer.
Adicionalmente, os Cardápios acompanham um livro de receitas e uma
lista de alimentos permitidos - assim, você consegue saber o que e
quando adaptar, e vai ter a segurança de estar sempre comendo alimentos
que te façam bem.
◦ Cardápio Low Carb (Cardápio de 147 dias + Livro Sopas Low-Carb
Gourmet)

CLIQUE AQUI

◦ Cardápio Cetogênico (Cardápio de 147 dias)

CLIQUE AQUI
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Por que Low Carb é um estilo
de vida?

A low carb é facilmente manejável para se levar como estilo de vida pois
existe um conceito de “janela” muito difundido pela nutricionista Lara
Nesteruk. Esse conceito consiste em podermos abrir janelas sempre que
quisermos sair da dieta, no caso de um aniversário, um happy hour com os
amigos, um jantar a dois....afinal a vida não pára pra gente poder fazer dieta,
ela segue seu curso e temos que nos adaptar a isso.
Funciona da seguinte maneira, quando você for “jacar” (sair da dieta e comer
aquele bolo de aniversário, por exemplo) você não vai se desesperar e
abandonar a dieta. Isso acontece muito nas dietas tradicionais: “essa dieta
não é pra mim”, “eu não consigo resistir às tentações”, “Agora que já comi, só
vou resolver isso na segunda-feira” e esse é o grande erro que faz com que
você desista. Quando abrimos uma “janela” para sair da dieta, essa “janela”
deve ser fechada o mais rápido possível. Por exemplo: Comi um pedaço de
bolo, 2 coxinhas e 2 brigadeiros e pronto, fecha-se a janela, não significa que
você vai comer doce o dia todo, você precisa voltar para a dieta logo em
seguida! Assim você consegue administrar o impacto quando sair da dieta e
faz com que você não desista.
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PARA MAIS CONTEÚDO ACESSE:
www.vidafloridacomsaude.com
www.facebook.com/vidafloridacomsaude

Se você gostou desse EBOOK compartilhe o arquivo com seus amigos!
E não esqueça de deixar um comentário no meu Blog, quero muito saber sua
opinião!

