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Primeiro de tudo quero lhe dar as boas vindas ao Intensivão do Emagrecimento, esse
será um evento 100% online e gratuito que vai acontecer dos dias 01 a 08 de maio.

Se você está me conhecendo agora, eu quero me apresentar brevemente à você. Meu
nome é Carol Borghesi eu sou nutricionista funcional. Em 2015 eu desenvolvi um
método de emagrecimento que tem como base um pilar central que chamo de
nutrição celular.

Quando o seu corpo consegue nutrir corretamente o seu corpo a um nível celular, ou
seja, quando suas células estiverem bem nutridas, seu corpo vai conseguir eliminar as
toxinas que travam o seu metabolismo, irá regular a produção hormonal e
consequentemente acelerar o funcionamento do seu metabolismo.

E o melhor de tudo é que com esse método você consegue emagrecer
sem deixar de comer as coisas que você gosta, você vai poder
continuar comendo ou bebendo de tudo que você gosta e mesmo
assim vai conseguir emagrecer.

Para ajudar a colocar esse método em prática eu
dividi as ações em 4 fundamentos, que digo
serem essenciais, para que a nutrição celular
aconteça.

Mas esses fundamentos eu vou deixar para te
ensinar, e te ajudar a colocá-los em prática a
partir do dia 01/05 no Intensivão do
Emagrecimento.

Todas as vezes que faço um evento como esse,
centenas de mulheres me enviam mensagens
dizendo que apenas na semana do evento
emagreceram de 1 a 5kg. Apenas na semana do
evento GRATUITO.
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E você também pode apertar no botão abaixo para criar
um lembrete na agenda do seu celular, é só apertar nesse
botão aqui embaixo:

Por isso, se você de fato se preocupa com a sua saúde e
quer mesmo emagrecer eu recomendo que você não
perca esse evento por nada.

Pois de nada adiante apenas se inscrever se você não
participar e não colocar as apostilas de ações práticas em
prática.

Por isso recomendo que entre no meu grupo de whatsapp,
se ainda não entrou, para receber todo o conteúdo desse
evento:

https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Come%C3%A7ou+o+Intensiv%C3%A3o+do+Emagrecimento&details=O+Intensiv%C3%A3o+do+Emagrecimento+da+Nutricionista+Carol+Borghesi+come%C3%A7ou+e+a+Aula+1+j%C3%A1+est%C3%A1+no+ar+voc%C3%AA+pode+assistir+acessando+o+link%3A+https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LTgwgq&dates=20220501T120000Z%2Fundefined
https://devzapp.com.br/api-engennier/campanha/api/redirect/624de7843cdf920001f0e530


Nesse evento eu realmente vou entregar um conteúdo queNesse evento eu realmente vou entregar um conteúdo que
vai transfofof rmar a sua vida daqui pra frfrf ente.vai transformar a sua vida daqui pra frente.

Te vevev jo no Intensivãvãv o do EmagrecimentoTTTTeTeTeee vvvveveveeevevevevvevvvvevvv jejejjjejejejeejeeeejeeejejjjejejeeejejejeeeje oooo nnnnoooo IIIInnnntttteteteeennnnssssiiiivivivvvãvãvãããvãvãvãvvãvvvvãvvv oooo ddddoooo EEEEmmmmaaaaggggrrrrerereeecececcciiiimmmmeeeennnnttttototoooTe vejo no Intensivão do Emagrecimento



Fique atenta ao Cronograma do evento para você
não perder nenhuma Aula:

CoCoC ntetet údodod dodod EvEvE entototConteúdo do Evento

https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Come%C3%A7ou+o+Intensiv%C3%A3o+do+Emagrecimento&details=O+Intensiv%C3%A3o+do+Emagrecimento+da+Nutricionista+Carol+Borghesi+come%C3%A7ou+e+a+Aula+1+j%C3%A1+est%C3%A1+no+ar+voc%C3%AA+pode+assistir+acessando+o+link%3A+https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LTgwgq&dates=20220501T120000Z%2Fundefined


Recomendo também que participe da nossa comunidade no Facebook,
essa comunidade vai funcionar dos dias 30/04 ao dia 08/05 e é por lá
que eu e minha equipe estaremos durante todo o evento respondendo
as dúvidas que chegar...realmente é muito legal participar.

Depois que você apertar no botão abaixo vai abrir a comunidade no
facebook, em seguida é só apertar no botão Participar do Grupo e
aguardar que no dia 30/04 vamos aceitar todas as solicitações
combinado.

E se você não tem facebook fica tranquila que vamos ter aulas de tira
dúvidas e todo o conteúdo será enviado para o email que usou para se
inscrever e também no grupo do whatsapp.

Mas recomendo muito que faça um facebook apenas para participar da
comunidade, pois quem participa adora e tudo que é postado lá dentro
aparece apenas para quem está dentro da comunidade.

Para participar é só apertar no botão abaixo:

CoCoC ntetet údodod dodod EvEvE entototConteúdo do Evento

https://www.facebook.com/groups/intensivaomaio22/


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo ddee PPrrreeppaarrroo::Modo de Preparo:

¾ quilos de filé de merluza (pode

ser outro peixe);

4 ovos;

⅓ de xícara de azeite (oliva ou

girassol);

2 colheres de sopa de amido de

milho bem cheias;

4 cenouras médias raladas;

¼ do molho de tomate (eu faço o

funcional da Carol);

Sal e pimenta a gosto.

1- Cozinhar o peixe temperado com muito

pouca água. Uns 5 a 10 minutinhos (uso

muito o tempero verde da Carol). Desfiar um

pouco depois de cozido, reservar.

2- Misturar os demais ingredientes na ordem

de acima, menos o peixe. Deixar o peixe para

o final e misturar lentamente, para não

desmanchar demais.

3- Untar uma forma ou pirex com azeite e

farinha de arroz integral (eu uso uma forma

retangular, essas de fazer cakes de banana).

4- Levar ao forno pré aquecido a 200ºC. Colocar uns 35 a 40 min a 180ºC ou até que você veja

que está firme a mistura e as bordas começarem a ficarem tostadinhas.

Esperar esfriar bem, para desenformar, se quiser pode enfeitar com tomatinhos cereja,

maionese de caju ou de outra semente, fica muito gostosa.

"Buen Apetit."

FALSA LAGOSSFFFFAFAFAAALLLLSSSSAAAA LLLLALALAAAGAGAGGGOOOOSSSSFALSA LAGOSTA

de Preparo:ddddeeee PPPPrrrrerereeeppppaaaarrrrororooo::::

TATTTTATATAAATTTTTTTTTTTATATTATTTTATTTAAATATATATAAAAAAA



4- Levar ao forno pré aquecido a 200ºC. Colocar uns 35 a 40 min a 180ºC ou até que você veja

que está firme a mistura e as bordas começarem a ficarem tostadinhas.

Esperar esfriar bem, para desenformar, se quiser pode enfeitar com tomatinhos cereja,

maionese de caju ou de outra semente, fica muito gostosa.

"Buen Apetit."

AntesAntes DepoisDepois

Rossana tem 62 anos, mora no Uruguai, possui 2 filhos e até o momento eliminou umRRRRoooossssssssaaaannnnaaaa tttteeeemmmm 66662222 aaaannnnoooossss,,,, mmmmoooorrrraaaa nnnnoooo UUUUrrrruuuugggguuuuaaaaiiii,,,, ppppoooossssssssuuuuiiii 2222 ffffififiiillllhhhhoooossss eeee aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu uuuummmmRossana tem 62 anos, mora no Uruguai, possui 2 filhos e até o momento eliminou um
total de 15 kg.ttttoooottttaaaallll ddddeeee 11115555 kkkkgkgkggg....total de 15 kg.

Mas antes de colocar o método da Carol em prática, ela achava que sabia se alimentarMMMMaaaassss aaaannnntttteeeessss ddddeeee ccccoooollllooooccccaaaarrrr oooo mmmmééééttttooooddddoooo ddddaaaa CCCCaaaarrrroooollll eeeemmmm pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa,,,, eeeellllaaaa aaaacccchhhhaaaavvvvavavaaa qqqquuuueeee ssssaaaabbbbiiiiaaaa sssseeee aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrrMas antes de colocar o método da Carol em prática, ela achava que sabia se alimentar
de fofof rma correta, e não entendia o porque não conseguia emagrecer.ddddeeee ffffofofooofofofoffffofff rrrrmmmmaaaa ccccoooorrrrrrrreeeettttaaaa,,,, eeee nnnnããããoooo eeeennnntttteeeennnnddddiiiiaaaa oooo ppppoooorrrrqqqquuuueeee nnnnããããoooo ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiaaaa eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr....de forma correta, e não entendia o porque não conseguia emagrecer.

Mas durante a semana do Intensivão do emagrecimento pôde ver que fafaf zia muitaMMMMaaaassss dddduuuurrrraaaannnntttteeee aaaa sssseeeemmmmaaaannnnaaaa ddddoooo IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ppppôôôôddddeeee vvvveveveeerrrr qqqquuuueeee ffffafafaaafafafaffffafff zzzziiiiaaaa mmmmuuuuiiiittttaaaaMas durante a semana do Intensivão do emagrecimento pôde ver que fazia muita
coisa errada, e só com o que aprendeu e praticou naquela semana já fefef z com que elaccccooooiiiissssaaaa eeeerrrrrrrraaaaddddaaaa,,,, eeee ssssóóóó ccccoooommmm oooo qqqquuuueeee aaaapppprrrreeeennnnddddeeeeuuuu eeee pppprrrraaaattttiiiiccccoooouuuu nnnnaaaaqqqquuuueeeellllaaaa sssseeeemmmmaaaannnnaaaa jjjjáááá ffffefefeeefefefeffffefff zzzz ccccoooommmm qqqquuuueeee eeeellllaaaacoisa errada, e só com o que aprendeu e praticou naquela semana já fez com que ela
eliminasse 2 kg.eeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaasssssssseeee 2222 kkkkgkgkggg....eliminasse 2 kg.

Depois de colocar o método por completo em prática conseguiu eliminar 15kg e aindaDDDDeeeeppppooooiiiissss ddddeeee ccccoooollllooooccccaaaarrrr oooo mmmmééééttttooooddddoooo ppppoooorrrr ccccoooommmmpppplllleeeettttoooo eeeemmmm pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu eeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaarrrr 11115555kkkkgkgkggg eeee aaaaiiiinnnnddddaaaaDepois de colocar o método por completo em prática conseguiu eliminar 15kg e ainda
melhorou significativamente as dores da fibromialgia.mmmmeeeellllhhhhoooorrrroooouuuu ssssiiiiggggnnnniiiiffffififiiiccccaaaattttiiiivvvvavavaaammmmeeeennnntttteeee aaaassss ddddoooorrrreeeessss ddddaaaa ffffififiiibbbbrrrroooommmmiiiiaaaallllggggiiiiaaaa....melhorou significativamente as dores da fibromialgia.

RRossana Valleossana Valle

https://www.youtube.com/watch?v=0Jto7gt_Crk


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1 bandeja de vagem;

1 cenoura média picada;

½ pimentão vermelho picado;

½ cebola pequena cortada em

rodelas;

Tomate cereja a gosto (opcional);

Quinoa polvilhada;

Azeite, limão, sal e pimenta para

temperar.

Cozinhe a vagem e a cenoura já picadas. Pique

o pimentão e escalde com água fervente.

Escalde as rodelas de cebola. Espere esfriar.

Coloque todos os ingredientes num refratário.

Faça um molhinho com azeite, limão, sal e

pimenta (usei o tempero verde da Carol) e

jogue sobre a salada, misturando

delicadamente.

Por último, polvilhe as castanhas quebradas e

a quinoa por cima. Está pronta!

SALADA NATALINASSSSASASAAALLLLALALAAADDDDAAAA NNNNAAAATATATTTATATAAALLLLIIIINNNNAAAASALADA NATALINA



AntesAntes DepoisDepois

Sonia tem 60 anos, 2 filhos e até o momento eliminou 9 kg com o método da Carol.SSSSoooonnnniiiiaaaa tttteeeemmmm 66660000 aaaannnnoooossss,,,, 2222 ffffififiiillllhhhhoooossss eeee aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 9999 kkkkgkgkggg ccccoooommmm oooo mmmmééééttttooooddddoooo ddddaaaa CCCCaaaarrrroooollll....Sonia tem 60 anos, 2 filhos e até o momento eliminou 9 kg com o método da Carol.

Passou a vida toda brigando muito com a balança, emagrecia, mas logo ganhava pesoPPPPaaaassssssssoooouuuu aaaa vvvviiiiddddaaaa ttttooooddddaaaa bbbbrrrriiiiggggaaaannnnddddoooo mmmmuuuuiiiittttoooo ccccoooommmm aaaa bbbbaaaallllaaaannnnççççaaaa,,,, eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiiaaaa,,,, mmmmaaaassss llllooooggggoooo ggggaaaannnnhhhhaaaavvvvavavaaa ppppeeeessssooooPassou a vida toda brigando muito com a balança, emagrecia, mas logo ganhava peso
tudo novamente.ttttuuuuddddoooo nnnnoooovovovvvavavaaammmmeeeennnntttteeee....tudo novamente.

Antes de conhecer a Carol já havia tentado de tudo: passou com endocrinologista,AAAAnnnntttteeeessss ddddeeee ccccoooonnnnhhhheeeecccceeeerrrr aaaa CCCCaaaarrrroooollll jjjjáááá hhhhaaaavvvviiiiaaaa tttteeeennnnttttaaaaddddoooo ddddeeee ttttuuuuddddoooo:::: ppppaaaassssssssoooouuuu ccccoooommmm eeeennnnddddooooccccrrrriiiinnnnoooollllooooggggiiiissssttttaaaa,,,,Antes de conhecer a Carol já havia tentado de tudo: passou com endocrinologista,
nutricionista, tomou shakes e remédios, mas nada trazia os resultados que queria.nnnnuuuuttttrrrriiiicccciiiioooonnnniiiissssttttaaaa,,,, ttttoooommmmoooouuuu sssshhhhaaaakkkkekekeeessss eeee rrrreeeemmmmééééddddiiiioooossss,,,, mmmmaaaassss nnnnaaaaddddaaaa ttttrrrraaaazzzziiiiaaaa oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss qqqquuuueeee qqqquuuueeeerrrriiiiaaaa....nutricionista, tomou shakes e remédios, mas nada trazia os resultados que queria.

Depois de participar do Intensivão do Emagrecimento emagreceu 2 kg.DDDDeeeeppppooooiiiissss ddddeeee ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppaaaarrrr ddddoooo IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddoooo EEEEmmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeeuuuu 2222 kkkkgkgkggg....Depois de participar do Intensivão do Emagrecimento emagreceu 2 kg.

Depois de aplicar o método completo além de emagrecer, melhorou sintomas de refluxo,DDDDeeeeppppooooiiiissss ddddeeee aaaapppplllliiiiccccaaaarrrr oooo mmmmééééttttooooddddoooo ccccoooommmmpppplllleeeettttoooo aaaalllléééémmmm ddddeeee eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, mmmmeeeellllhhhhoooorrrroooouuuu ssssiiiinnnnttttoooommmmaaaassss ddddeeee rrrreeeefffflflfllluuuuxxxxoooo,,,,Depois de aplicar o método completo além de emagrecer, melhorou sintomas de refluxo,
dores de cabeça que tinha frequentemente, e melhorou muito sua disposição e bem-ddddoooorrrreeeessss ddddeeee ccccaaaabbbbeeeeççççaaaa qqqquuuueeee ttttiiiinnnnhhhhaaaa ffffrfrfrrreeeeqqqquuuueeeennnntttteeeemmmmeeeennnntttteeee,,,, eeee mmmmeeeellllhhhhoooorrrroooouuuu mmmmuuuuiiiittttoooo ssssuuuuaaaa ddddiiiissssppppoooossssiiiiççççããããoooo eeee bbbbeeeemmmm----dores de cabeça que tinha frequentemente, e melhorou muito sua disposição e bem-
estar.eeeessssttttaaaarrrr....estar.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SONIA SANDRAAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA SSSSOOOONNNNIIIIAAAA SSSSAAAANNNNDDDDRRRRAAAAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SONIA SANDRA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=C4PMDgw5WIc&t=1082s


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1 folha de couve picada;

4 folhas de hortelã;

1 rodela média de abacaxi;

100ml de chá de erva-doce.

Bata tudo no liquidificador ( sem coar) e

despeje em forminhas para picolé ou em

copos de plástico com um palito no centro.

Leve ao congelador até que esteja firme e

desenforme um pouco antes de servir.

PICOLÉ DE ABACAXIPICOLÉ DE ABACAXI



AntesAntes DepoisDepois

Sandra tem 61 anos, mora em Barcelona tem 2 filhos e até o momento já eliminou 13kg.SSSSaaaannnnddddrrrraaaa tttteeeemmmm 66661111 aaaannnnoooossss,,,, mmmmoooorrrraaaa eeeemmmm BBBBaaaarrrrcccceeeelllloooonnnnaaaa tttteeeemmmm 2222 ffffififiiillllhhhhoooossss eeee aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo jjjjáááá eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 11113333kkkkgkgkggg....Sandra tem 61 anos, mora em Barcelona tem 2 filhos e até o momento já eliminou 13kg.

Ela achava que morando na Espanha ia ser muito mais difícil, pois todas as refefef ições temEEEEllllaaaa aaaacccchhhhaaaavvvvavavaaa qqqquuuueeee mmmmoooorrrraaaannnnddddoooo nnnnaaaa EEEEssssppppaaaannnnhhhhaaaa iiiiaaaa sssseeeerrrr mmmmuuuuiiiittttoooo mmmmaaaaiiiissss ddddiiiiffffífífííícícíccciiiillll,,,, ppppooooiiiissss ttttooooddddaaaassss aaaassss rrrreeeeffffefefeeefefefeffffefff iiiiççççõõõõeeeessss tttteeeemmmmEla achava que morando na Espanha ia ser muito mais difícil, pois todas as refeições tem
muito queijo, pão , vinhos e ela adorava as fafaf mosas “tapas”.mmmmuuuuiiiittttoooo qqqquuuueeeeiiiijijijjjijijijiijiiiijiii oooo,,,, ppppããããoooo ,,,, vvvviiiinnnnhhhhoooossss eeee eeeellllaaaa aaaaddddoooorrrraaaavvvvavavaaa aaaassss ffffafafaaafafafaffffafff mmmmoooossssaaaassss ““““t“t“tttaaaappppaaaassss””””....muito queijo, pão , vinhos e ela adorava as famosas “tapas”.

Ele sempre fefef z exercício mas o peso não mudava, fafaf zia dieta baixava 1 ou 2 quilos e logoEEEElllleeee sssseeeemmmmpppprrrreeee ffffefefeeefefefeffffefff zzzz eeeexxxxeeeerrrrccccíííícícíccciiiioooo mmmmaaaassss oooo ppppeeeessssoooo nnnnããããoooo mmmmuuuuddddaaaavvvvavavaaa,,,, ffffafafaaafafafaffffafff zzzziiiiaaaa ddddiiiieeeettttaaaa bbbbaaaaiiiixxxxaaaavvvvavavaaa 1111 oooouuuu 2222 qqqquuuuiiiilllloooossss eeee llllooooggggooooEle sempre fez exercício mas o peso não mudava, fazia dieta baixava 1 ou 2 quilos e logo
voltava. Ela acreditava que por conta da menopausa não ia mais conseguir emagrecer.vvvvovovooollllttttaaaavvvvavavaaa.... EEEEllllaaaa aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttaaaavvvvavavaaa qqqquuuueeee ppppoooorrrr ccccoooonnnnttttaaaa ddddaaaa mmmmeeeennnnooooppppaaaauuuussssaaaa nnnnããããoooo iiiiaaaa mmmmaaaaiiiissss ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiirrrr eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr....voltava. Ela acreditava que por conta da menopausa não ia mais conseguir emagrecer.

Por intermédio de uma amiga participou do Intensivão do emagrecimento começou aPPPPoooorrrr iiiinnnntttteeeerrrrmmmmééééddddiiiioooo ddddeeee uuuummmmaaaa aaaammmmiiiiggggaaaa ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppoooouuuu ddddoooo InInInIntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ccccoooommmmeeeeççççoooouuuu aaaaPor intermédio de uma amiga participou do Intensivão do emagrecimento começou a
colocar o método em prática e hoje está 13kg mais magra, regulou a glicemia, reverteu accccoooollllooooccccaaaarrrr oooo mmmmééééttttooooddddoooo eeeemmmm pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa eeee hhhhoooojojojjjojojojoojoooojooojojjjojojooojojojooojo eeee eeeessssttttáááá 11113333kkkkgkgkggg mmmmaaaaiiiissss mmmmaaaaggggrrrraaaa,,,, rrrreeeegggguuuulllloooouuuu aaaa gggglllliiiicccceeeemmmmiiiiaaaa,,,, rrrreeeevevevvveveveeerrrrtrtrttteeeeuuuu aaaacolocar o método em prática e hoje está 13kg mais magra, regulou a glicemia, reverteu a
gordura no fígado que tinha, e saiu do manequim 44 para o 38.ggggoooorrrrdddduuuurrrraaaa nnnnoooo ffffífífííígígígggaaaaddddoooo qqqquuuueeee ttttiiiinnnnhhhhaaaa,,,, eeee ssssaaaaiiiiuuuu ddddoooo mmmmaaaannnneeeeqqqquuuuiiiimmmm 44444444 ppppaaaarrrraaaa oooo 33338888....gordura no fígado que tinha, e saiu do manequim 44 para o 38.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA MARA AZEVEDOAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA SSSSAAAANNNNDDDDRRRRAAAA MMMMAAAARRRRAAAA AAAAZAZAZZZEEEEVVVVEEEEDDDDOOOOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA MARA AZEVEDO
FRANÇA DAS NEVES APERTANDO O BOTÃO ABAIXOFFFFRRRRAAAANNNNÇÇÇÇAÇAÇAAA DDDDADADAAASASASSS NNNNEEEEVVVVEEEESSSS AAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOFRANÇA DAS NEVES APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=BreEneVNMC8&t=297s


1 ½ xícara (chá) de fusilli (massa de

farinha de arroz - uso a marca URBANO)

peito de frango cozido e desfiado (pode

ser o defumado);

1 lata de tomate pelado;

½ cebola;

1 dente de alho;

8 azeitonas pretas sem caroço;

1 ½ xícara (chá) de água;

4 colheres (sopa) de azeite;

4 ramos de manjericão;

1 pitada de sal;

¼ de colher (chá) de pimenta calabresa

seca.

Descasque e pique fino a cebola e o alho. Lave

e seque as folhas de manjericão. Pique as

azeitonas. Leve uma panela média (fogo

médio).

Quando aquecer, regue com o azeite, junte a

cebola, tempere com o sal e refogue por 3

minutos, até murchar. Adicione o frango

desfiado, o alho e mexa por mais 1 minuto.

Abaixe o fogo, adicione o tomate pelado (com

o líquido) e a água. Misture bem, para dissolver

os sabores do refogado. Junte o macarrão, as

azeitonas e metade das folhas de manjericão.

Tempere com a pimenta calabresa e aumente

o fogo para médio. Deixe cozinhar por 5

minutos contados depois que começar a ferver.

Tampe a panela e deixe cozinhar por mais 5 a

10 minutos, mexendo de vez em quando para o

macarrão não grudar no fundo – nesse tempo a

água vai começar a secar ao mesmo tempo em

que o macarrão vai cozinhar e o molho

encorpar.

Coloque o macarrão numa travessa e a seguir

coloque com as folhas de manjericão restantes.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FUSILLI FESTIVAFUSILLI FESTIVA



AntesAntes DepoisDepois

Rosangela tem 59 anos e eliminou 16 kg que vem mantendo há mais de 1 ano. Ela saiu doRRRRoooossssaaaannnnggggeeeellllaaaa tttteeeemmmm 55559999 aaaannnnoooossss eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 11116666 kkkkgkgkggg qqqquuuueeee vvvveveveeemmmm mmmmaaaannnntttteeeennnnddddoooo hhhháááá mmmmaaaaiiiissss ddddeeee 1111 aaaannnnoooo.... EEEEllllaaaa ssssaaaaiiiiuuuu ddddooooRosangela tem 59 anos e eliminou 16 kg que vem mantendo há mais de 1 ano. Ela saiu do
manequim 44 para 38!mmmmaaaannnneeeeqqqquuuuiiiimmmm 44444444 ppppaaaarrrraaaa 33338888!!!!manequim 44 para 38!

Ela acreditava que o fafaf to de ter hipotireoidismo seria impossívíví el emagrecer, imaginaEEEEllllaaaa aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttaaaavvvvavavaaa qqqquuuueeee oooo ffffafafaaafafafaffffafff ttttoooo ddddeeee tttteeeerrrr hhhhiiiippppoooottttiiiirrrreeeeooooiiiiddddiiiissssmmmmoooo sssseeeerrrriiiiaaaa iiiimmmmppppoooossssssssíííívívívvvívívívíííívííí eveveeellll eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, iiiimmmmaaaaggggiiiinnnnaaaaEla acreditava que o fato de ter hipotireoidismo seria impossível emagrecer, imagina
a surpresa dela em conseguir emagrecer, e ainda poder comer de tudo que ela gosta?aaaa ssssuuuurrrrpppprrrreeeessssaaaa ddddeeeellllaaaa eeeemmmm ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiirrrr eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, eeee aaaaiiiinnnnddddaaaa ppppooooddddeeeerrrr ccccoooommmmeeeerrrr ddddeeee ttttuuuuddddoooo qqqquuuueeee eeeellllaaaa ggggoooossssttttaaaa????a surpresa dela em conseguir emagrecer, e ainda poder comer de tudo que ela gosta?

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA ROSANGELA SANTOSAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA SSSSAAAANNNNDDDDRRRRAAAA RRRROOOOSSSSAAAANNNNGGGGEEEELLLLALALAAA SSSSAAAANNNNTTTTOTOTOOOSSSSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA ROSANGELA SANTOS
PINTO HENCK APERTANDO O BOTÃO ABAIXOPPPPIIIINNNNTTTTOTOTOOO HHHHEEEENNNNCCCCKKKK AAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOPINTO HENCK APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=1f-MVomM3KQ&t=1149s


Leve ao fogo uma panela de pressão com uma

colher de sopa de óleo de girassol, tempere o

frango com o tempero verde, deixe refogar,

coloque a cebola roxa ralada, refogue até ela

ficar transparente. Em seguida coloque 02

xícaras de arroz, mexa bem até fritar um

pouco o arroz, adicione uma colher de chá de

açafrão e em seguida coloque 06 xícaras de

água quente.

Tampe a panela de pressão e assim que pegar

pressão desligue depois de 12 minutos. Se tiver

muita água deixe secar por mais um pouco.

Logo após coloquei o arroz na travessa de vidro

e decorei com cebolinha verde, e você pode

decorar e dar mais nutrientes, coloquei

sementes de girassol e na outra travessa

amêndoas laminadas para dar um toque final.

2 xícara de arroz cateto integral

orgânico;

5 xícara de água quente;

1 cebola pequena roxa;

1 colher de sopa de tempero verde

natural;

1 colher de chá de açafrão;

2 filé de frango em cubos.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

ARROZ ESPECIALARROZ ESPECIAL



AntesAntes DepoisDepois

Euzeni tem 44 anos e eliminou 30 kg até agora.EEEEuuuuzzzzeeeennnniiii tttteeeemmmm 44444444 aaaannnnoooossss eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 33330000 kkkkgkgkggg aaaattttéééé aaaaggggoooorrrraaaa....Euzeni tem 44 anos e eliminou 30 kg até agora.

Para atingir esse resultado ela não precisou deixar de comer o que gosta e emagreceuPPPPaaaarrrraaaa aaaattttiiiinnnnggggiiiirrrr eeeesssssssseeee rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooo eeeellllaaaa nnnnããããoooo pppprrrreeeecccciiiissssoooouuuu ddddeeeeiiiixxxxaaaarrrr ddddeeee ccccoooommmmeeeerrrr oooo qqqquuuueeee ggggoooossssttttaaaa eeee eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeeuuuuPara atingir esse resultado ela não precisou deixar de comer o que gosta e emagreceu
sem atividade física nenhuma.sssseeeemmmm aaaattttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee ffffífífííísísísssiiiiccccaaaa nnnneeeennnnhhhhuuuummmmaaaa....sem atividade física nenhuma.

Apenas aplicando os 4 fundamentos que aprendeu com a Carol conseguiu transfofof rmarAAAAppppeeeennnnaaaassss aaaapppplllliiiiccccaaaannnnddddoooo oooossss 4444 ffffufufuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttoooossss qqqquuuueeee aaaapppprrrreeeennnnddddeeeeuuuu ccccoooommmm aaaa CCCCaaaarrrroooollll ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu ttttrrrraaaannnnssssffffofofooofofofoffffofff rrrrmmmmaaaarrrrApenas aplicando os 4 fundamentos que aprendeu com a Carol conseguiu transformar
sua vida e sua saúde.ssssuuuuaaaa vvvviiiiddddaaaa eeee ssssuuuuaaaa ssssaaaaúúúúddddeeee....sua vida e sua saúde.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA EUZENI OLIVEIRA BARROSAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA EEEEUUUUZZZZEEEENNNNIIII OOOOLLLLIIIIVVVVEEEEIIIIRRRRAAAA BBBBAAAARRRRRRRROOOOSSSSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA EUZENI OLIVEIRA BARROS
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=uCkj10TJz6Y&t=1113s


Adicione uvas passas, castanhas, sementes,

canela e cravo em pó, maçã ou banana

picadinha, a gosto.

Se quiser de chocolate colocar 1 colher de sopa

de cacau em pó.

Coloca em forno pré aquecido a 180 graus por

25 minutos ou até dourar.

Desligue o forno e deixe ele esfriar lá dentro.

Fica divino!

3 ovos;

1 colher de sopa de farelo de aveia;

1 colher de sopa de psyllium;

1 colher de sopa de farinha de

amêndoas;

1 colher de sopa de fermento;

3 bananas bem madura.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLINHO DE BANANABOLINHO DE BANANA



AntesAntes DepoisDepois

Lívíví ia tem 39 anos e eliminou 8 kg até o momento.LLLLíííívívívvvívívívíííívííí iiiiaaaa tttteeeemmmm 33339999 aaaannnnoooossss eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 8888 kkkkgkgkggg aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo....Lívia tem 39 anos e eliminou 8 kg até o momento.

Antes de colocar o método da Carol em prática chegou a tomar medicamentos,AAAAnnnntttteeeessss ddddeeee ccccoooollllooooccccaaaarrrr oooo mmmmééééttttooooddddoooo ddddaaaa CCCCaaaarrrroooollll eeeemmmm pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa cccchhhheeeeggggoooouuuu aaaa ttttoooommmmaaaarrrr mmmmeeeeddddiiiiccccaaaammmmeeeennnnttttoooossss,,,,Antes de colocar o método da Carol em prática chegou a tomar medicamentos,
laxantes e diuréticos com o objetivo de emagrecer.llllaaaaxxxxaaaannnntttteeeessss eeee ddddiiiiuuuurrrrééééttttiiiiccccoooossss ccccoooommmm oooo oooobbbbjbjbjjjbjbjbjbbjbbbbjbbbjbjjjbjbjbbbjbjbjbbbjb eeeettttiiiivvvvovovooo ddddeeee eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr....laxantes e diuréticos com o objetivo de emagrecer.

Ela acreditava que para emagrecer a única fofof rma possívíví el era fafaf zer muito exercícioEEEEllllaaaa aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttaaaavvvvavavaaa qqqquuuueeee ppppaaaarrrraaaa eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr aaaa úúúúnnnniiiiccccaaaa ffffofofooofofofoffffofff rrrrmmmmaaaa ppppoooossssssssíííívívívvvívívívíííívííí eveveeellll eeeerrrraaaa ffffafafaaafafafaffffafff zzzzeeeerrrr mmmmuuuuiiiittttoooo eeeexxxxeeeerrrrccccíííícícíccciiiiooooEla acreditava que para emagrecer a única forma possível era fazer muito exercício
físico e parar de comer.ffffífífííísísísssiiiiccccoooo eeee ppppaaaarrrraaaarrrr ddddeeee ccccoooommmmeeeerrrr....físico e parar de comer.

Mas quando participou do Intensivão do emagrecimento viu que o fafaf to do intestinoMMMMaaaassss qqqquuuuaaaannnnddddoooo ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppoooouuuu ddddoooo IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo vvvviiiiuuuu qqqquuuueeee oooo ffffafafaaafafafaffffafff ttttoooo ddddoooo iiiinnnntttteeeessssttttiiiinnnnooooMas quando participou do Intensivão do emagrecimento viu que o fato do intestino
dela não funcionar e a restrição alimentar que ela vivia atrapalhava muito o seuddddeeeellllaaaa nnnnããããoooo ffffufufuuunnnncccciiiioooonnnnaaaarrrr eeee aaaa rrrreeeessssttttrrrriiiiççççããããoooo aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrr qqqquuuueeee eeeellllaaaa vvvviiiivvvviiiiaaaa aaaattttrrrraaaappppaaaallllhhhhaaaavvvvavavaaa mmmmuuuuiiiittttoooo oooo sssseeeeuuuudela não funcionar e a restrição alimentar que ela vivia atrapalhava muito o seu
processo de emagrecimento.pppprrrroooocccceeeessssssssoooo ddddeeee eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo....processo de emagrecimento.

E hoje após ter colocado o método da Carol em prática perdeu todo o medo de seEEEE hhhhoooojojojjjojojojoojoooojooojojjjojojooojojojooojo eeee aaaappppóóóóssss tttteeeerrrr ccccoooollllooooccccaaaaddddoooo oooo mmmmééééttttooooddddoooo ddddaaaa CCCCaaaarrrroooollll eeeemmmm pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa ppppeeeerrrrddddeeeeuuuu ttttooooddddoooo oooo mmmmeeeeddddoooo ddddeeee sssseeeeE hoje após ter colocado o método da Carol em prática perdeu todo o medo de se
alimentar, conseguiu emagrecer comendo de tudo, e seu intestino funciona como umaaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrr,,,, ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr ccccoooommmmeeeennnnddddoooo ddddeeee ttttuuuuddddoooo,,,, eeee sssseeeeuuuu iiiinnnntttteeeessssttttiiiinnnnoooo ffffufufuuunnnncccciiiioooonnnnaaaa ccccoooommmmoooo uuuummmmalimentar, conseguiu emagrecer comendo de tudo, e seu intestino funciona como um
relóginho.rrrreeeellllóóóóggggiiiinnnnhhhhoooo....relóginho.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LÍVÍVÍ IA MARIA GIMENES DA SILVAAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA LLLLÍÍÍÍVÍVÍVVVÍVÍVÍVÍÍÍÍVÍÍÍ IIIIAAAA MMMMAAAARRRRIIIIAAAA GGGGIIIIMMMMEEEENNNNEEEESSSS DDDDADADAAA SSSSIIIILLLLVLVLVVVAVAVAAAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LÍVIA MARIA GIMENES DA SILVA
SALTORI APERTANDO O BOTÃO ABAIXOSSSSAAAALLLLTLTLTTTOTOTOOORRRRIIII AAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOSALTORI APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=1VEjh-3h1rE&t=1343s


Cozinhe a ervilha e deixe esfriar. Prepare os

demais ingredientes. Quando a ervilha

estiver fria, misture todos os ingredientes.

Regue com o molho de mostarda.

Misture tudo e tempere a salada.

½ xícara de ervilha seca;

1 cenoura ralada;

1 tomate picado;

½ cebola picada;

½ cebola roxa picada;

½ pimentão picado;

Azeitona picada;

Amêndoas laminadas;

Sementes de abóbora;

Orégano.

1 colher de azeite extra virgem;

½ limão, só o suco;

Sal;

1 colher de mostarda Dijon.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Molho:Molho:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SALADA DE ERVILHA SSECASALADA DE ERVILHA SECA



AntesAntes DepoissDepois

A Heloisa tem 59 anos e eliminou 14 kg até o momento.AAAA HHHHeeeellllooooiiiissssaaaa tttteeeemmmm 55559999 aaaannnnoooossss eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 11114444 kkkkgkgkggg aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo....A Heloisa tem 59 anos e eliminou 14 kg até o momento.

Ela passou um vida inteira tentando emagrecer, tentou várias dietas onde até perdiaEEEEllllaaaa ppppaaaassssssssoooouuuu uuuummmm vvvviiiiddddaaaa iiiinnnntttteeeeiiiirrrraaaa tttteeeennnnttttaaaannnnddddoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, tttteeeennnnttttoooouuuu vvvvávávááárrrriiiiaaaassss ddddiiiieeeettttaaaassss oooonnnnddddeeee aaaattttéééé ppppeeeerrrrddddiiiiaaaaEla passou um vida inteira tentando emagrecer, tentou várias dietas onde até perdia
peso mas ganhava tudo novamente.ppppeeeessssoooo mmmmaaaassss ggggaaaannnnhhhhaaaavvvvavavaaa ttttuuuuddddoooo nnnnoooovovovvvavavaaammmmeeeennnntttteeee....peso mas ganhava tudo novamente.

Quando participou do Intensivão do emagrecimento , só naquela semana emagreceuQQQQuuuuaaaannnnddddoooo ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppoooouuuu ddddoooo IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddoooo eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ,,,, ssssóóóó nnnnaaaaqqqquuuueeeellllaaaa sssseeeemmmmaaaannnnaaaa eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeeuuuuQuando participou do Intensivão do emagrecimento , só naquela semana emagreceu
4 kg.4444 kkkkgkgkggg....4 kg.

Se animou muito com aquela conquista, e quando colocou o método completo emSSSSeeee aaaannnniiiimmmmoooouuuu mmmmuuuuiiiittttoooo ccccoooommmm aaaaqqqquuuueeeellllaaaa ccccoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttaaaa,,,, eeee qqqquuuuaaaannnnddddoooo ccccoooollllooooccccoooouuuu oooo mmmmééééttttooooddddoooo ccccoooommmmpppplllleeeettttoooo eeeemmmmSe animou muito com aquela conquista, e quando colocou o método completo em
prática teve resultados que jamais imaginaria ser possívíví el.pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa tttteeeevevevvveveveee rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss qqqquuuueeee jjjjaaaammmmaaaaiiiissss iiiimmmmaaaaggggiiiinnnnaaaarrrriiiiaaaa sssseeeerrrr ppppoooossssssssíííívívívvvívívívíííívííí eveveeellll....prática teve resultados que jamais imaginaria ser possível.

Essa fofof to ela tirou para representar que hoje tem o mesmo peso de quando ela tinhaEEEEssssssssaaaa ffffofofooofofofoffffofff ttttoooo eeeellllaaaa ttttiiiirrrroooouuuu ppppaaaarrrraaaa rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrr qqqquuuueeee hhhhoooojojojjjojojojoojoooojooojojjjojojooojojojooojo eeee tttteeeemmmm oooo mmmmeeeessssmmmmoooo ppppeeeessssoooo ddddeeee qqqquuuuaaaannnnddddoooo eeeellllaaaa ttttiiiinnnnhhhhaaaaEssa foto ela tirou para representar que hoje tem o mesmo peso de quando ela tinha
18 anos.11118888 aaaannnnoooossss....18 anos.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA HELOISA HELENA RIOS LOBATOAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA HHHHEEEELLLLOOOOIIIISSSSAAAA HHHHEEEELLLLEEEENNNNAAAA RRRRIIIIOOOOSSSS LLLLOOOOBBBBAAAATATATTTOTOTOOOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA HELOISA HELENA RIOS LOBATO
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=4Dt-9VyvaIA&t=732s


Salada:

Cozinhe as batatas e a cenoura até que fiquem

num ponto firme, não muito mole. Corte em

quadradinhos. Corte as azeitonas, os pepinos e

o tomate. Misture tudo muito bem. Acrescente

e misture a salsa picada, a ervilha, as uvas

passas, os ovos picados e o sal.

Maionese:

Cozinhe a batata, a cenoura e o ovo. Depois

bata no liquidificador junto com o leite, a

cebola, a biomassa de banana verde e o azeite

de oliva. Depois misture o suco de limão e as

sementes. Misture a maionese do bem na

salada e sirva com frango assado e saladas

detoxificantes como brócolis, rúcula e repolho.

10 azeitonas picadas;

2 pepinos em conserva picados;

1 cenoura picada;

2 batatas-doces;

1 tomate picado;

Ervilha;

Uvas passas;

2 ovos cozidos;

Sal a gosto.

1 ovo;

1 cenoura;

1 batata doce;

1 xícara de leite vegetal;

1 cebola pequena;

1 colher de sopa de azeite de oliva;

1 colher de sopa de biomassa de

banana verde;

Suco de limão;

Sementes de gergelim e chia.

Nome:Nome:

Ingredientes da Salada:Ingredientes da Salada:

Inngredientes da Maionese:Ingredientes da Maionese:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SALADA DE MAIONESSESSSSASASAAALLLLALALAAADDDDAAAA DDDDEEEE MMMMAAAAIIIIOOOONNNNEEEESSSSSSSSEEEESALADA DE MAIONESE



AnttesAntes DDepoiisDepois

A Elisabete tem 53 anos, possui 1 filha e eliminou 8 kg em apenas dois meses.AAAA EEEElllliiiissssaaaabbbbeeeetttteeee tttteeeemmmm 55553333 aaaannnnoooossss,,,, ppppoooossssssssuuuuiiii 1111 ffffififiiillllhhhhaaaa eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 8888 kkkkgkgkggg eeeemmmm aaaappppeeeennnnaaaassss ddddooooiiiissss mmmmeeeesssseeeessss....A Elisabete tem 53 anos, possui 1 filha e eliminou 8 kg em apenas dois meses.

Ela já tinha tentado de tudo para emagrecer, tomou remédios, fofof i a nutricionistas, fefef z dietas eEEEEllllaaaa jjjjáááá ttttiiiinnnnhhhhaaaa tttteeeennnnttttaaaaddddoooo ddddeeee ttttuuuuddddoooo ppppaaaarrrraaaa eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, ttttoooommmmoooouuuu rrrreeeemmmmééééddddiiiioooossss,,,, ffffofofooofofofoffffofff iiii aaaa nnnnuuuuttttrrrriiiicccciiiioooonnnniiiissssttttaaaassss,,,, ffffefefeeefefefeffffefff zzzz ddddiiiieeeettttaaaassss eeeeEla já tinha tentado de tudo para emagrecer, tomou remédios, foi a nutricionistas, fez dietas e
exercícios físicos e nada funcionava.eeeexxxxeeeerrrrccccíííícícíccciiiioooossss ffffífífííísísísssiiiiccccoooossss eeee nnnnaaaaddddaaaa ffffufufuuunnnncccciiiioooonnnnaaaavvvvavavaaa....exercícios físicos e nada funcionava.

Ela acompanhava a Carol através das redes sociais desde 2018, mas nunca deu tanto valor, atéEEEEllllaaaa aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaavvvvavavaaa aaaa CCCCaaaarrrroooollll aaaattttrrrraaaavvvvévévéééssss ddddaaaassss rrrreeeeddddeeeessss ssssoooocccciiiiaaaaiiiissss ddddeeeessssddddeeee 2222000011118888,,,, mmmmaaaassss nnnnuuuunnnnccccaaaa ddddeeeeuuuu ttttaaaannnnttttoooo vvvvavavaaalllloooorrrr,,,, aaaattttééééEla acompanhava a Carol através das redes sociais desde 2018, mas nunca deu tanto valor, até
chegou a se inscrever para participar de um Intensivão e deixou passar.cccchhhheeeeggggoooouuuu aaaa sssseeee iiiinnnnssssccccrrrreeeevevevvveveveeerrrr ppppaaaarrrraaaa ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppaaaarrrr ddddeeee uuuummmm IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo eeee ddddeeeeiiiixxxxoooouuuu ppppaaaassssssssaaaarrrr....chegou a se inscrever para participar de um Intensivão e deixou passar.

Ela jogou muito dinheiro fofof ra com tentativas frustradas pra tentar emagrecer, mas quandoEEEEllllaaaa jjjjooooggggoooouuuu mmmmuuuuiiiittttoooo ddddiiiinnnnhhhheeeeiiiirrrroooo ffffofofooofofofoffffofff rrrraaaa ccccoooommmm tttteeeennnnttttaaaattttiiiivvvvavavaaassss ffffrfrfrrruuuussssttttrrrraaaaddddaaaassss pppprrrraaaa tttteeeennnnttttaaaarrrr eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr,,,, mmmmaaaassss qqqquuuuaaaannnnddddooooEla jogou muito dinheiro fora com tentativas frustradas pra tentar emagrecer, mas quando
começou a surgir vários problemas de saúde, ela resolveu dar um basta e buscou ajuda noccccoooommmmeeeeççççoooouuuu aaaa ssssuuuurrrrggggiiiirrrr vvvvávávááárrrriiiioooossss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss ddddeeee ssssaaaaúúúúddddeeee,,,, eeeellllaaaa rrrreeeessssoooollllvvvveveveeeuuuu ddddaaaarrrr uuuummmm bbbbaaaassssttttaaaa eeee bbbbuuuussssccccoooouuuu aaaajajajjjajajajaajaaaajaaa uuuuddddaaaa nnnnoooocomeçou a surgir vários problemas de saúde, ela resolveu dar um basta e buscou ajuda no
método da Carol.mmmmééééttttooooddddoooo ddddaaaa CCCCaaaarrrroooollll....método da Carol.

Resultado?RRRReeeessssuuuullllttttaaaaddddoooo?o?o???Resultado?

Mesmo com Hipotireoidimo ela conseguiu eliminar 8kg em dois meses comendo de tudo,MMMMeeeessssmmmmoooo ccccoooommmm HHHHiiiippppoooottttiiiirrrreeeeooooiiiiddddiiiimmmmoooo eeeellllaaaa ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu eeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaarrrr 8888kkkkgkgkggg eeeemmmm ddddooooiiiissss mmmmeeeesssseeeessss ccccoooommmmeeeennnnddddoooo ddddeeee ttttuuuuddddoooo,,,,Mesmo com Hipotireoidimo ela conseguiu eliminar 8kg em dois meses comendo de tudo,
perdeu muitas medidas sem passar fofof me nenhuma, além disso conseguiu reverter um quadro deppppeeeerrrrddddeeeeuuuu mmmmuuuuiiiittttaaaassss mmmmeeeeddddiiiiddddaaaassss sssseeeemmmm ppppaaaassssssssaaaarrrr ffffofofooofofofoffffofff mmmmeeee nnnneeeennnnhhhhuuuummmmaaaa,,,, aaaalllléééémmmm ddddiiiissssssssoooo ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu rrrreeeevevevvveveveeerrrrtrtrttteeeerrrr uuuummmm qqqquuuuaaaaddddrrrroooo ddddeeeeperdeu muitas medidas sem passar fome nenhuma, além disso conseguiu reverter um quadro de
gordura no fígado e pré diabetes que tinha.ggggoooorrrrdddduuuurrrraaaa nnnnoooo ffffífífííígígígggaaaaddddoooo eeee pppprrrréééé ddddiiiiaaaabbbbeeeetttteeeessss qqqquuuueeee ttttiiiinnnnhhhhaaaa....gordura no fígado e pré diabetes que tinha.

E ainda como um bônus ajudou toda a fafaf mília. Sua filha (eliminou 6 kg) e o marido (19 kg) só deEEEE aaaaiiiinnnnddddaaaa ccccoooommmmoooo uuuummmm bbbbôôôônnnnuuuussss aaaajajajjjajajajaajaaaajaaa uuuuddddoooouuuu ttttooooddddaaaa aaaa ffffafafaaafafafaffffafff mmmmíííílllliiiiaaaa.... SSSSuuuuaaaa ffffififiiillllhhhhaaaa ((((eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 6666 kkkkgkgkggg)))) eeee oooo mmmmaaaarrrriiiiddddoooo ((((1(1(1119999 kkkkgkgkggg)))) ssssóóóó ddddeeeeE ainda como um bônus ajudou toda a família. Sua filha (eliminou 6 kg) e o marido (19 kg) só de
acompanharem ela neste processo.aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaarrrreeeemmmm eeeellllaaaa nnnneeeesssstttteeee pppprrrroooocccceeeessssssssoooo....acompanharem ela neste processo.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELISABETE CARDOSO VIDLERAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA EEEELLLLIIIISSSSAAAABBBBEEEETTTTEEEE CCCCACACAAARRRRDDDDOOOOSSSSOOOO VVVVIIIIDDDDLLLLEEEERRRRASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELISABETE CARDOSO VIDLER
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO
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https://www.youtube.com/watch?v=4h1_V6bQIOM&t=1690s


Comece batendo no liquidificador, 2 ovos, o

adoçante, o óleo de coco e as bananas

maduras até formar um creme liso. Transfira

essa mistura para outro recipiente e

acrescente a farinha de arroz, a farinha de

Coco e o fermento químico, misturando bem.

Unte duas xícaras grandes com óleo de coco e

farinha de arroz, divida a massa nessas duas

xícaras para levar ao microondas por 1 min. e

30 seg. É importante levar ao microondas 1

xícara por vez. Depois disso, aguarde 5 minutos

antes de retirar da xícara. Com uma faca de

pão corte em formato de rabanada. Rende

aproximadamente 10 discos.

Misture em um recipiente 1 ovo, as 3 colheres

de sopa de água, 1 colher de sopa de leite em

pó e um pouquinho de canela. Misture bem

todos os ingredientes. Molhe bem os discos da

rabanada nessa mistura. Aqueça uma

frigideira com 2 colheres de sopa de óleo de

coco e vá colocando os discos da rabanada até

dourarem. Se precisar, pode acrescentar um

pouco mais de óleo de coco virando os lados

dos discos mais vezes até dourarem por

completo. Faça uma mistura de açúcar

mascavo com canela e passe as rabanadas

ainda quentes nessa mistura e pronto, agora é

só se deliciar!

3 ovos;

1 colher de adoçante;

1 colher de sopa de óleo de coco;

2 bananas bem maduras;

3 colheres de sopa de farinha de arroz;

1 colher de sobremesa de fermento

químico;

1 colher de sopa de leite em pó;

3 colheres de sopa de água;

Canela a gosto;

Açúcar mascavo para polvilhar as

rabanadas.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

RABANADA FUNCIONAALRABANADA FUNCIONAL



AntesAntes DepoisDepois

A Aparecida tem 54 anos, possui 2 filhos e eliminou 20 kg com a Carol Borghesi.AAAA AAAAppppaaaarrrreeeecccciiiiddddaaaa tttteeeemmmm 55554444 aaaannnnoooossss,,,, ppppoooossssssssuuuuiiii 2222 ffffififiiillllhhhhoooossss eeee eeeelllliiiimmmmiiiinnnnoooouuuu 22220000 kkkkgkgkggg ccccoooommmm aaaa CCCCaaaarrrroooollll BBBBoooorrrrgggghhhheeeessssiiii....A Aparecida tem 54 anos, possui 2 filhos e eliminou 20 kg com a Carol Borghesi.

Além de emagrecer ela transfofof rmou a saúde dela e acabou com as dores que sentia nasAAAAlllléééémmmm ddddeeee eeeemmmmaaaaggggrrrreeeecccceeeerrrr eeeellllaaaa ttttrrrraaaannnnssssffffofofooofofofoffffofff rrrrmmmmoooouuuu aaaa ssssaaaaúúúúddddeeee ddddeeeellllaaaa eeee aaaaccccaaaabbbboooouuuu ccccoooommmm aaaassss ddddoooorrrreeeessss qqqquuuueeee sssseeeennnnttttiiiiaaaa nnnnaaaassssAlém de emagrecer ela transformou a saúde dela e acabou com as dores que sentia nas
pernas e no estômago!ppppeeeerrrrnnnnaaaassss eeee nnnnoooo eeeessssttttôôôômmmmaaaaggggoooo!!!!pernas e no estômago!

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA APARECIDA MARIA GOMES DEAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA AAAAPPPPAPAPAAARRRREEEECCCCIIIIDDDDADADAAA MMMMAAAARRRRIIIIAAAA GGGGOOOOMMMMEEEESSSS DDDDEEEEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA APARECIDA MARIA GOMES DE
CARVALHO FARIA APERTANDO O BOTÃO ABAIXOCCCCACACAAARRRRVVVVAVAVAAALLLLHHHHOOOO FFFFAFAFAAARRRRIIIIAAAA AAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOCARVALHO FARIA APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=M5GjlGJAnVM&t=234s


Misturar tudo, untar a forma e colocar

para assar em forno médio pré aquecido

por mais ou menos 35 minutos.

Após esfriar, desenformar e polvilhar com

canela, enfeitar com castanhas e nozes.

3 maçãs Fuji (descascadas e no molho

de limão);

1 colher de canela;

1 xícara de passas;

½ xícara de nozes;

3 ovos caipiras;

1 xícara de açúcar mascavo;

1 xícara e ½ de aveia em flocos;

1 xícara de trigo integral;

100g de manteiga ghee

1 colher de fermento.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLO DE FRUTAS E NOZESBOLO DE FRUTAS E NOZES



AntesAntes DepoisDepois

A Leida tem 54 anos e conseguiu eliminar 11 kg até o momento.AAAA LLLLeeeeiiiiddddaaaa tttteeeemmmm 55554444 aaaannnnoooossss eeee ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu eeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaarrrr 11111111 kkkkgkgkggg aaaattttéééé oooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo....A Leida tem 54 anos e conseguiu eliminar 11 kg até o momento.

Mas isso não fofof i tudo, ela também conseguiu melhorar seus nívíví eis de triglicerídeos,MMMMaaaassss iiiissssssssoooo nnnnããããoooo ffffofofooofofofoffffofff iiii ttttuuuuddddoooo,,,, eeeellllaaaa ttttaaaammmmbbbbéééémmmm ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiiuuuu mmmmeeeellllhhhhoooorrrraaaarrrr sssseeeeuuuussss nnnníííívívívvvívívívíííívííí eveveeeiiiissss ddddeeee ttttrrrriiiigggglllliiiicccceeeerrrríííídídídddeeeeoooossss,,,,Mas isso não foi tudo, ela também conseguiu melhorar seus níveis de triglicerídeos,
colesterol, glicose e hemoglobina glicada. Conquistou muito mais saúde e seu pesoccccoooolllleeeesssstttteeeerrrroooollll,,,, gggglllliiiiccccoooosssseeee eeee hhhheeeemmmmoooogggglllloooobbbbiiiinnnnaaaa gggglllliiiiccccaaaaddddaaaa.... CCCCoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttoooouuuu mmmmuuuuiiiittttoooo mmmmaaaaiiiissss ssssaaaaúúúúddddeeee eeee sssseeeeuuuu ppppeeeessssoooocolesterol, glicose e hemoglobina glicada. Conquistou muito mais saúde e seu peso
desejado.ddddeeeesssseeeejejejjjejejejeejeeeejeeejejjjejejeeejejejeeeje aaaaddddoooo....desejado.

Ela já tinha tentado de tudo, dietas, cardápios de nutricionistas, atividade física,EEEEllllaaaa jjjjáááá ttttiiiinnnnhhhhaaaa tttteeeennnnttttaaaaddddoooo ddddeeee ttttuuuuddddoooo,,,, ddddiiiieeeettttaaaassss,,,, ccccaaaarrrrddddááááppppiiiioooossss ddddeeee nnnnuuuuttttrrrriiiicccciiiioooonnnniiiissssttttaaaassss,,,, aaaattttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee ffffífífííísísísssiiiiccccaaaa,,,,Ela já tinha tentado de tudo, dietas, cardápios de nutricionistas, atividade física,
shakes e inclusive remédios que desencadearam vários problemas de saúde…Massssshhhhaaaakkkkekekeeessss eeee iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvveveveee rrrreeeemmmmééééddddiiiioooossss qqqquuuueeee ddddeeeesssseeeennnnccccaaaaddddeeeeaaaarrrraaaammmm vvvvávávááárrrriiiioooossss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss ddddeeee ssssaaaaúúúúddddeeee…………MMMMaaaassssshakes e inclusive remédios que desencadearam vários problemas de saúde…Mas
nada disso funcionou.nnnnaaaaddddaaaa ddddiiiissssssssoooo ffffufufuuunnnncccciiiioooonnnnoooouuuu....nada disso funcionou.

Ela inclusive se inscreveu para vários eventos gratuitos que já fiz, mas não participavaEEEEllllaaaa iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvveveveee sssseeee iiiinnnnssssccccrrrreeeevevevvveveveeeuuuu ppppaaaarrrraaaa vvvvávávááárrrriiiioooossss eeeevevevvveveveeennnnttttoooossss ggggrrrraaaattttuuuuiiiittttoooossss qqqquuuueeee jjjjáááá ffffififiiizzzz,,,, mmmmaaaassss nnnnããããoooo ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppaaaavvvvavavaaaEla inclusive se inscreveu para vários eventos gratuitos que já fiz, mas não participava
até o dia que resolveu, de fafaf to, se inscrever e participou do Intensivão doaaaattttéééé oooo ddddiiiiaaaa qqqquuuueeee rrrreeeessssoooollllvvvveveveeeuuuu,,,, ddddeeee ffffafafaaafafafaffffafff ttttoooo,,,, sssseeee iiiinnnnssssccccrrrreeeevevevvveveveeerrrr eeee ppppaaaarrrrtrtrtttiiiicccciiiippppoooouuuu ddddoooo IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvvãvãvãããoooo ddddooooaté o dia que resolveu, de fato, se inscrever e participou do Intensivão do
Emagrecimento.EEEEmmmmaaaaggggrrrreeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo....Emagrecimento.

Aprendeu sobre a nutrição celular, e hoje está 13kg mais magra, melhorou os nívíví eisAAAApppprrrreeeennnnddddeeeeuuuu ssssoooobbbbrrrreeee aaaa nnnnuuuuttttrrrriiiiççççããããoooo cccceeeelllluuuullllaaaarrrr,,,, eeee hhhhoooojojojjjojojojoojoooojooojojjjojojooojojojooojo eeee eeeessssttttáááá 11113333kkkkgkgkggg mmmmaaaaiiiissss mmmmaaaaggggrrrraaaa,,,, mmmmeeeellllhhhhoooorrrroooouuuu oooossss nnnníííívívívvvívívívíííívííí eveveeeiiiissssAprendeu sobre a nutrição celular, e hoje está 13kg mais magra, melhorou os níveis
de triglicérides, colesterol, glicose e transfofof rmou a saúde da fafaf mília dela.ddddeeee ttttrrrriiiigggglllliiiiccccéééérrrriiiiddddeeeessss,,,, ccccoooolllleeeesssstttteeeerrrroooollll,,,, gggglllliiiiccccoooosssseeee eeee ttttrrrraaaannnnssssffffofofooofofofoffffofff rrrrmmmmoooouuuu aaaa ssssaaaaúúúúddddeeee ddddaaaa ffffafafaaafafafaffffafff mmmmíííílllliiiiaaaa ddddeeeellllaaaa....de triglicérides, colesterol, glicose e transformou a saúde da família dela.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LEIDA REGINA TIBLIERAAAASASASSSSSSSIIIISSSSTTTTATATAAA AAAA HHHHIIIISSSSTTTTÓTÓTÓÓÓRRRRIIIIAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTATATAAA DDDDADADAAA LLLLEEEEIIIIDDDDADADAAA RRRREEEEGGGGIIIINNNNAAAA TTTTIIIIBBBBLLLLIIIIEEEERRRRASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LEIDA REGINA TIBLIER
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAAAAPPPPEEEERRRRTTTTATATAAANNNNDDDDOOOO OOOO BBBBOOOOTOTOTTTÃTÃTÃÃÃOÃOÃOOO AAAABBBBAAAAIIIIXXXXOOOOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=rpitTsFjKxo



