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Para uma leitura melhor
vire o celular na posição

horizontal
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No 6° e no 13° dias, seu corpo irá se desintoxicar com mais eficiência 
ao mesmo tempo em que dará a você um estímulo extra.

Cafés da manhã à prova de balas (ver arquivo)
Escolha uma opção para comer assim que acordar ou no horário 
em que estiver acostumado a tomar o café da manha.

·Café a prova de bala

·Chá verde misturado com manteiga e óleo TCM ou de coco
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Almoços e Jantares à prova de balas (ver arquivo – receitas para os dias 
de jejum de proteínas) – Dias 6 e 13
Almoç0: Escolha uma opção para comer de 15 a 18hs após o jantar da véspera.
Jantar: Escolha uma opção para comer cinco a seis horas após o almoço
Sobremesa: Escolha uma das sobremesas do arquivo de sobremesas 
(exceto o sorvete cremoso)
+ uma Receita de Acompanhamentos de Hortaliças (Arquivos já enviados) no 
almoço e no jantar 

· Caldo de couve-crespa

· Guacamole aprimorado com aipo e/ou fatias de pepino

· Sopa de batata doce com gengibre

· Salada americana aprimorada com palitinhos de cenoura assados

· Salada americana aprimorada com arroz de limão siciliano

· Sopa de cenoura e erva-doce com arroz
    Arroz de limão siciliano

· Batatas-doces assadas com guacamole aprimorado



Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. Graduei em 
Administração no ano de  2002, desde lá me sen�a um pouco 
frustrada, pois no fundo sabia que poderia contribuir 
diretamente na vida das pessoas, foi onde desis� da carreira 
de bancária na época já bem estabilizada para encarar 
novamente outra faculdade. Graduei em Nutrição no ano de 
2009, e no mesmo ano me especializei em Nutrição Funcional 
seguida de Nutrição Espor�va. Atendo em consultório 
par�cular desde 2009, onde já atendi mais de 5000 pacientes, 
hoje sou completamente realizada em meu trabalho, e busco 
incansavelmente estar me atualizando para oferecer o que 
tem de melhor ao meu paciente.

Minha missão...

O que mais quero é ofertar um serviço de alta qualidade por 
meio de informação atualizada e atendimento personalizado. 
Resgatar a saúde, autoes�ma e autoconhecimento dos 
pacientes são minhas metas.

Espero de coração contribuir de alguma maneira na sua 
jornada!

www.nutrianapaula.com.br
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