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O PROTOCOLO DE DUAS SEMANAS

Como vocês farão o jejum intermitente à prova de balas durante o protocolo de duas
semanas, todos os dias o seu café da manhã será o delicioso café à prova de balas, que 
lhe proporcionará saciedade.

Se ele for preparado com óleo Brain Octain TCM8, que é 18 vezes mais concentrado do 
que o óleo de coco comum, poderá ajuda-lo a entrar mais rápido no estado de cetose e 
queimar gordura, permitindo que você trabalhe com muito mais concentração e atenção até 
o almoço.

No restante do dia você se concentrará em fazer duas refeições com grandes quantidades
de hortaliças, muitas gorduras saudáveis, porções moderadas de proteína e, durante e 
após o jantar, pequenas quantidades de carboidratos. Uma vez por semana (no sexto e no 
13°dia), você devera fazer o jejum de proteína. Para promover uma completa limpeza de 
suas células que seja capaz de ajuda-lo a se sentir, parecer e pensar como uma pessoa 
muito mais jovem.

Se você sentir mesmo vontade de lanchar entre as refeições enquanto estiver seguindo o
plano de duas semanas, talvez porque esteja habituado a fazer uma pausa para comer, e
não porque esteja fisicamente com fome. Se isso acontecer, experimente dar um tempo no
trabalho. Faça respirações profundas ou caminhe por 10 minutos. Se isso não funcionar
muito bem, coma alguma coisa, mas assegure-se de que seja um alimento rico em gordura
capaz de deixa-lo saciado.
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As porções devem se basear no que seu corpo quer, e isso se autorregulará dependendo 
de como você dorme, do clima, das suas atividades naquele dia e do seu metabolismo. 

Coma até se sentir saciado.

A cada dia, você escolherá um item da lista de almoço, jantar e sobremesa. Sim, você
comerá sobremesa todos os dias se quiser.

O sexto e o 13° dias das duas primeiras semanas serão os de jejum de proteína. Nesses 
dias, simplesmente escolha refeições da lista de jejum de proteína *** e não da lista 
comum.

***Material será disponibilizado na próxima sexta-feira 
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