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Nesse E-book nós vamos te ensinar a Emagrecer de uma vez 

por todas com 4 pequenas atitudes para Eliminar 10 kg em 30 

dias. Veja como é Simples e Barato emagrecer de uma forma 

Rápida e Certeira. 

 

Sabemos que ler isso pode ser bom demais para ser verdade, 

mas não se preocupe, nós já ajudamos milhares de mulheres a 

conseguirem os resultados que você quer.  

 

E agora chegou a hora de ajudarmos você! 

 

E elas tiveram grandes resultados, então somente siga cada 

passo e vai dar certo. 

 

Essas atitudes são recomendadas e já se provaram eficientes 

em acelerar os resultados com perda de peso para mulheres 

de todas as idades, desde os 18 até os 65 anos. 

 

Aqui nós vamos esclarecer alguns pontos de extrema 

importância que você precisa saber para tratar ou evitar sofrer 

com problemas como: obesidade, compulsão alimentar ou 

excesso de gordura. 

 

Problemas que atormentam a autoestima feminina, causam 

constrangimento e que podem fazer até mesmo com que a 

mulher passe a evitar se relacionar com o sexo oposto. 
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Então não pule uma linha sequer, pois cada linha do conteúdo 

desse material é de extremo valor. 

 

Mas antes precisamos nos apresentar. Se você ainda não nos 

conhece nós somos a Magras Academy. 

 

Nosso objetivo é ajudar o máximo de mulheres a conquistarem 

o corpo desejado através do emagrecimento natural alinhado 

através da mudança da mente, seus pensamentos, emoções e 

consequentemente os seus hábitos, conquistando assim 

autoestima, um corpo mais magro, saudável e sendo mais 

felizes. 

 

Nesse momento nós sabemos que você deve estar se 

questionando sobre o que são essas tais 4 atitudes que vão te 

ajudar a emagrecer. 

 

Mas fique tranquila que nós não estamos falando de dietas 

restritivas que te fazem passar fome, exercícios extenuantes 

que te causam dor, correr risco de vida entrando na faca ou até 

mesmo remédios ou fórmulas que prometem emagrecer de 

forma milagrosa. 

 

O que vamos te mostrar agora é algo que realmente funciona e 

que vai te ajudar muito a chegar rapidamente nos seus 

objetivos. 
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Inclusive, é engraçado como a Marcela descobriu isso. Deixa 

agente te contar uma história só pra você entender... 

 

Tudo começou na segunda metade de dezembro de 2018, 

estavam acontecendo muitas festas e as amigas da Marcela a 

chamaram para sair. 

 

Era um encontro entre velhos amigos e colegas de faculdade e 

todos iriam se reunir num grande encontro de todos os alunos 

que se formaram no mesmo ano. 

 

Num primeiro momento ao receber a ligação de sua amiga 

Amanda convidando-a para a tão esperada festa, Marcela já se 

sentia bastante empolgada, afinal há tempos não encontrava 

esses amigos e já estava sentindo saudades da turma. 

 

Marcela recebeu o convite na quinta e a festa já estava 

marcada para sábado à noite, então ela se programou para 

que no sábado de manhã desse para ir a loja comprar uma 

roupa legal, pois ela queria arrasar na festa. 

 

Porém, havia um problema e apesar de toda a sua 

empolgação, Marcela estava se esquecendo de um detalhe, 

pois tinha problemas com obesidade e havia se passado um 

ano e meio desde a época da faculdade e ela tinha ganhado 

uns quilos extras... 
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Afinal estava bem acima do peso que gostaria de estar e isso 

já estava fazendo ela suar de preocupação mesmo antes da 

festa começar. 

 

Apesar do nervosismo e com vergonha do próprio corpo 

Marcela decidiu ir no sábado de manhã ao shopping com 

algumas amigas para comprar suas roupas da festa. 

 

Infelizmente ela não podia escolher suas roupas e se 

contentava com o que cabia nela.  

 

Pior era ver suas amigas magrinhas experimentando as 

melhores roupas... É claro! Tudo ficava bom nelas menos na 

Marcela. 

 

Marcela vivia pesadelos quando entrava nas lojas e era 

obrigada a escutar frases como: 

 

“Querida acho que esse aqui vai caber melhor em você.” 

“Poxa... que pena! Seu número está em falta na loja.” 

 

Como se não bastasse ainda teve que ouvir da vendedora: 

“É melhor levar um número maior para o provador também.” 

 

Pode parecer meio dramático. Mas só quem já lutou contra a 

balança sabe que isso é verdade. 
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Marcela já estava se sentindo muito constrangida, já que todas 

as roupas que provava deixavam alguma gordurinha 

aparecendo e sua barriga acabava ficando marcada ou até 

mesmo de fora. 

 

Quando finalmente encontrou algo que servisse nela e que a 

deixou satisfeita, foi pelo fato de que estava disfarçando toda 

as suas vergonhas com relação ao corpo, mesmo não 

deixando-a tão atraente foi com essa roupa que resolveu ficar. 

 

Já se aproximando do horário de almoço, Marcela se despediu 

das suas amigas e foi para sua casa almoçar, pois já não se 

aguentava mais de tanta fome. 

 

Ao chegar em casa ela já foi direto para a cozinha, pois devido 

sua compulsão não aguentava ficar muito tempo sem comer e 

logo foi pegando uma fatia enorme de bolo de chocolate e mais 

alguns doces, já com a boca cheia foi surpreendia pelo irmão 

mais novo que entrou na cozinha de repente dizendo: 

 

“Eita gordinha escrota! Vai explodir de tanto comer...”. 

“Se arrumar um namorado logo vai te largar, quem vai querer 

uma gordinha como você.” 

 

Naquele momento Marcela ficou furiosa e não conseguia 

pensar em outra coisa a não ser esganar o seu irmão, mas se 
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conteve e então correu para o seu quarto e começou a chorar, 

logo em seguida adormeceu. 

 

Mais tarde naquele dia, ela desperta com seu celular tocando, 

era sua amiga Amanda: 

“Oi Marcela, já começou a se arrumar?” 

 

Não querendo demonstrar seu desânimo e sua tristeza ela 

respondeu: 

“Oi amiga”... Sim, em breve ficarei pronta, ok? 

“Certo, então sairemos às 21 horas, beijos.” 

 

Marcela desliga o telefone já meio trêmula, pois temia se sentir 

mais feia que suas amigas na festa e acabar ficando de vela, o 

que já era bastante comum de acontecer em sua vida. 

 

Ela se dirigiu para a frente do espelho de seu guarda-roupa e 

se olhou de baixo pra cima e sentia vergonha do corpo que via. 

 

E mesmo com toda a sua frustração começou a se arrumar 

para ficar pronta no horário combinado.  

 

Quando terminou e foi se olhar no espelho percebeu que a 

roupa que havia comprado já estava diferente em seu corpo. 

 

Ela se perguntava se podia ter sido tudo aquilo que comeu no 

almoço. 
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Quando já estava pensando em desistir de ir para festa foi 

surpreendida com a buzina de sua carona em frente a sua 

casa. 

 

Eram seus amigos aguardando por ela. Sem opção e cheia de 

vergonha ela desceu e foi ao encontro deles. 

“Rápido amiga vamos nos atrasar...”. 

“Estou indo, estou indo.” 

 

Apesar de terem saído bem rápido, Marcela percebeu os 

olhares dos seus colegas, e que por experiência própria ela já 

sabia o que aquilo significava. 

 

Chegando na festa estava tudo lindo e perfeito, todos se 

divertindo, foi uma verdadeira curtição, menos para Marcela. 

 

Ela simplesmente não se sentia bem consigo mesma e 

acabava se comparando as outras meninas, muito mais 

magras e as roupas caiam muito bem nelas. 

 

Os garotos mais lindos nem olhavam para ela e tinha que se 

contentar em escutar cantadas daqueles que de tanto beber 

mal conseguiam parar de pé. 

 

Suas amigas tentando ser legais com ela até tentavam, sem 

ela saber, arrumar algum cara que quisesse ficar com ela, mas 

a resposta sempre era: 
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“Eu, hahaha... To fora de gordinha. Com tanta gatinha aqui, 

você acha que vou querer ficar com ela, me poupe.” 

 

Depois de algumas tentativas frustradas elas desistiram. A 

festa já estava meio que no fim e todas as amigas de Marcela 

já estavam acompanhadas e infelizmente ela estava sozinha a 

festa toda. 

 

Já não mais aguentando ficar por lá pediu para que alguém a 

levasse embora ou iria sozinha mesmo. 

 

A galera entendeu, mas numa outra tentativa combinaram de 

se reunirem na casa da Amanda e encerrar a festa na piscina 

naquela noite. 

 

Marcela aceitou devido à insistência, pois não queria demostrar 

toda a sua frustração. Saindo dali todas as moças foram pegar 

seus biquínis. 

 

Imagina a vergonha e o desconforto da Marcela só de pensar 

que teria de usar biquíni perto daquelas pessoas. Aquilo era 

uma situação ao qual ela não queria passar. 

 

Quando chegou em sua casa e colocou o biquíni, já estava 

pensando em desistir novamente, ela ficava pensando que 

todos iriam ficar reparando o tamanho da sua barriga e a 

gordurinhas a mais que ela tinha. 
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Então ela vestiu uma roupa leve que tampava tudo e foi mesmo 

assim. Chegando na casa da Amanda todos já foram ficando 

só de sunga e biquíni e logo a piscina ficou cheia. 

 

Marcela não queria entrar na piscina e todos ficavam 

chamando ela para tirar seus trajes e entrar logo na água. Ela 

dava a desculpa de que estava com frio e que preferiria não 

entrar. 

 

Vendo todas aquelas pessoas com aqueles corpos torneados e 

atléticos, Marcela se questionava internamente o porquê de 

não conseguir ser como eles e um sentimento de inferioridade 

tomava conta dela.  

 

O que ela mais queria naquele momento era que aquilo 

acabasse logo para que ela pudesse ir embora, pois seu 

arsenal de desculpas já estava acabando e ela não queria mais 

fazer feio na frente das colegas. 

 

Mas o pior ainda não havia acontecido, foi quando um colega já 

meio bêbado avistou Marcela sentada longe da piscina e com 

um grito de deboche disse: 

“Se aquela lá cair na piscina vai esvaziar tudo e a festa acaba 

ahahaha...”. 

 

Naquele momento um silêncio tomou conta do ambiente e 

apenas se ouvia a música. 
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Tudo o que Marcela queria naquele momento era se esconder 

de todo mundo, mas não sabia como. 

 

Foi quando Amanda veio em sua direção dizer para ela não 

ligar, pois o rapaz não estava nada sóbrio, mas Marcela já não 

mais suportava e pediu para levarem ela para casa. 

 

Sua amiga usando de compreensão fez isso e a levou. Já em 

sua casa e depois de um banho quente Marcela se deitou em 

sua cama e começou a chorar. 

 

Marcela já estava sem esperanças com relação ao seu ao seu 

peso devido até aquele momento ter passado por diversas 

gangorras, se perdia 2 kg ganhava 5. 

 

E assim eram seus resultados quando se propusera a perder 

peso ou adotar um estilo de vida mais restritivo. 

 

Mas naquela noite Marcela não pegou no sono e percebeu que 

ficar naquela situação não ajudaria ela emagrecer e muito 

menos conquistar o corpo dos seus sonhos. 

 

Então ela se levantou e foi em direção ao espelho, enxugou o 

restante das lágrimas e disse para si própria: 

 

“Eu quero e vou emagrecer, posso não estar satisfeita com 

meu corpo agora e estou sujeita a vários tipos de problemas de 
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saúde, isso vem afetando minha autoestima e a maneira como 

me relaciono comigo mesma. Mas eu Marcela decido mudar, 

eu posso e mereço ser uma linda mulher, extremamente 

satisfeita com meu corpo.” 

 

Após tomar essa decisão Marcela começou a agir de imediato 

e a partir desse dia começou a procurar e pesquisar aonde 

podia informações que pudessem ajuda-la a perder peso e 

conquistar o corpo que gostaria de ter.  

 

Depois de tanto procurar em muitos sites, blogs, livros, vídeos 

e artigos e fazer alguns testes, ela finalmente havia encontrado 

algo que parecia fazer sentido para a sua situação. 

 

Logo começou a por em prática e poucos dias depois já 

percebeu uma diferença gritante no seu peso e na forma de 

seu corpo. 

 

Foi ai que ocorreu a virada de chave na vida de Marcela, ela 

percebeu que dietas e atividade física eram sim importantes, 

mas não seria o suficiente. 

 

Fazendo as mudanças e os ajustes necessários, em poucas 

semanas Marcela já não era mais a mesma, pois se tornara 

uma nova mulher e com um novo estilo de vida muito mais 

saudável. 
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Hoje ela frequenta qualquer ambiente com facilidade, não 

importa se é um barzinho, clube ou festa. 

 

Marcela se sente a vontade onde quer que esteja e não sente 

mais vergonha de ficar de biquíni ou de roupas curtas na frente 

das outras pessoas, seja na praia ou na piscina. 

 

Em pouco tempo em seu processo de transformação Marcela 

conseguiu também arrumar um namorado, pois agora com o 

corpo que sempre sonhou sua autoestima e autoconfiança em 

si própria fez com que ela se tornasse uma mulher muito 

atraente e interessante. 

 

Enfim, vamos agora para o que realmente interessa, vou te 

contar quais são as 4 atitudes que Marcela praticou para 

perder 10 kg em 30 dias... 

 

N° 1 - Consciência! Entenda isso se quiser 

Emagrecer. 

 

Muitas pessoas acreditam que para emagrecer, perder peso e 

conquistar uma saúde incrível, o segredo é ir para a academia 

todos os dias, comer salada, frango com batata doce, evitar 

industrializados, evitar fritura e doces... e a mágica acontece. 

 

Tudo isso, sim, é muito importante e essencial. 
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Porém, existe algo que se você não mudar antes de tudo isso, 

absolutamente nada vai funcionar. 

 

Ou melhor… 

 

Vai continuar funcionando, mas é muito provável que você 

desista antes dos resultados chegarem. 

 

Se você mudar somente o que vamos apresentar aqui — você 

entendeu bem, se você mudar o que vamos apresentar nos 

próximos minutos nesse e-book, emagrecer será apenas o 

primeiro e mais simples passo para desenvolver uma saúde 

extraordinária. 

 

Nós pensamos muito bem se deveríamos criar algo assim ou 

não. 

 

Na verdade, esse é um dos temas que muitas das nossas 

alunas pedem há muito tempo… 

 

Nós acreditamos fortemente que a área da Saúde é um dos 

pilares mais importantes. 

 

Como você pode trabalhar melhor e ganhar muito dinheiro com 

uma saúde ruim? Como você pode se dedicar a Deus, à sua 

família, aos seus filhos e aos seus relacionamentos sem 

saúde?  
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É por esse motivo que resolvemos criar algo capaz de 

transformar a sua vida, quando o assunto é Emagrecimento e 

Saúde. 

 

Leia com atenção o que nós vamos falar. Nós queremos ser 

cobrados pelas informações que iremos passar nos próximos 

minutos. 

 

Nós podemos garantir a você: Se você aplicar o que estamos 

dizendo, seu corpo vai mudar rapidamente, você finalmente vai 

emagrecer, sua saúde será transformada.  

 

Isso não é brincadeira... Amiga… Acredite. Você está a apenas 

1 passo de finalmente perder o que você quiser de peso. 

 

Tem tudo a ver com Emagrecer, mas nada a ver com 

Academia e muito menos com Dietas. 

  

Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente… 

 

Emagrecer não é uma questão de academia, não é uma 

questão de dieta… apesar de tudo isso estar presente no 

processo, absolutamente NUNCA COMO CAUSA. 

 

Existem pessoas que cresceram em famílias em que comer 

pouco ou ficar magro era sinal de falta de saúde. 
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Existem pessoas que cresceram convivendo com várias 

pessoas acima do peso ao seu redor e isso pode ter se tornado 

“o normal” para elas. 

 

Existem pessoas que, devido a traumas e a experiências, 

engordaram e não conseguiram mais perder peso. 

 

Existem também aquelas pessoas que, por dificuldades 

emocionais, comem tudo que veem pela frente, sem nenhum 

controle, e depois se arrependem. 

 

E ainda tem mais… 

 

Existem aquelas pessoas que já tentaram de tudo, foram para 

nutricionista, contrataram personal trainer, compraram cursos, 

fizeram exames, alguns até ficaram sabendo que estão prestes 

a desenvolver doenças graves, como diabetes… 

 

… porém, na hora H, não conseguem ter resultados. 

 

Alguém já tentou fazer você acreditar que é fácil, que é muito 

simples, é só ir pra academia, reservar 1h do seu dia e fazer 

dietas. 

 

Só você sabe o quanto você quer emagrecer e ter mais saúde, 

mas as coisas não andam e você continua de mal com o 

espelho. 
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Amiga… Nós entendemos você. A partir de agora, nós 

queremos que você saiba de uma coisa… 

 

Se você acreditou nessas verdades o tempo todo, até agora, a 

culpa não é sua. 

 

Porém, se você continuar lendo esse e-book, a partir de hoje, 

será sua responsabilidade pegar essas informações e 

transformá-las em resultados extraordinários. 

 

Preparada para descobrir o verdadeiro segredo? 

 

Foque em mudar essa única coisa e todo o resto ficará muito 

fácil, ou até mesmo desnecessário, a partir de agora. 

 

Você pode contratar o melhor nutricionista do Brasil, contratar o 

melhor e o mais caro personal trainer… porém, se 

internamente você não mudar (como você se vê), (do que você 

é capaz) e ( o que você merece), nada vai acontecer. 

 

Você mesmo se tornará o seu maior inimigo e se sabotará 

durante o processo. 

 

Hoje, nós queremos convidar você a identificar a raiz do 

problema. 

 

Onde ele nasce. 
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A partir de hoje você precisa aprender a: 

 

Pensar como alguém magro e saudável; 

 

Se comportar como alguém magro, forte e saudável; 

 

Ter os mesmos sentimentos que as pessoas magras têm; 

 

Se comunicar da mesma forma que essas pessoas, de maneira 

verbal e não verbal; 

 

Ter pessoas próximas a você magras e saudáveis para lhe 

ajudar no processo; 

 

Ter os mesmos hábitos, rotinas e prioridades que as pessoas 

magras e saudáveis têm… 

 

Em consequência disso... 

 

Fazer academia será divertido e você nunca mais vai achar 

chato e cansativo; 

 

Você nunca mais vai precisar dizer: - Estou de dieta -, pois 

esse será um estilo de vida; 

 

Você vai poder continuar comendo o que você mais gosta sem 

privações, porque tem o total controle de tudo; 
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Naturalmente, seu corpo vai mudar e você vai poder fazer as 

pazes com o espelho, usar a roupa que você mais gosta, sem 

se preocupar com a opinião dos outros. 

 

N° 2 – Não Leve ao Extremo! O Ótimo nunca 

deve ser inimigo do Bom. 

 

Vamos supor que você quer emagrecer, começar a fazer 

atividade física e também se alimentar de forma saudável e se 

propõe a fazer 5 vezes na semana, mas sempre está deixando 

para começar na próxima segunda e passam-se as semanas, o 

ano e nada, pois nunca encontra o tempo para as atividades … 

 

O que acontece aqui é que você praticamente está tentando 

implementar hábitos que são desconhecidos pelo seu cérebro 

e acredite você ou não, antes que você mesma perceba ele vai 

dar um jeito de te frear. 

 

Então amiga comece devagar, pelo simples fato de que seu 

corpo precisa ir se acostumando com esse novo estilo de vida. 

 

Você com certeza já deve ter ouvido alguém falar ou lido em 

algum livro que “são necessários 21 dias para que seja criado e 

estabelecido um novo hábito em nossa vida”. 
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Por mais clichê que possa parecer, essa informação é 

verdadeira e cada vez mais estudos de neurociência reforçam 

isso. 

 

O que você precisa fazer é colocar uma coisa de cada vez em 

prática. Sempre observando os sinais que o teu corpo irá te 

dar. 

 

De nada adianta você entrar na academia hoje, cortar todas as 

coisas gostosas que gosta de comer e ficar passando fome.  

 

Por que uma coisa eu te garanto... O seu grau de abstinência 

vai ser tão intenso que por mais motivada que você esteja 

acabará parando no meio do caminho e ainda vai dizer que 

isso não funciona com você, como se seu caso fosse à 

exceção da regra. 

 

Sim... Você vai iniciar um estilo de vida com alimentação 

saudável e atividade física. 

  

Mas o que queremos propor a você é que comece devagar, 

primeiro desaprendendo alguns conceitos errôneos sobre 

alimentação, a informação está disponível e nada te impede de 

buscar fontes confiáveis. 

 

O próximo passo é ir aos poucos eliminando aqueles alimentos 

que você adora, mas agora depois de suas pesquisas entende 
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que te fazem mal e começa a substituir pelos novos alimentos, 

melhores e mais saudáveis. 

 

Feito isso você precisa de um estilo de vida que envolva 

atividade física.  

 

Academia não é uma regra, pois você pode muito bem se 

utilizar do seu próprio Hobby, seja pedalar, correr, caminhar, 

musculação ou até natação para fazer isso. 

 

Você pode começar fazendo 1x na semana, depois aumentar 

para 2x, 3x, sempre encaixando na sua rotina e procurando 

sentir e entender como seu corpo está se adaptando. 

 

Como você leu no título desse tópico, se você leva ao extremo 

tudo o que dizem por ai, certamente irá parar no meio do 

caminho e isso é o pior que pode acontecer, pois para tudo 

existe uma fase de adaptação e você precisa se conhecer. 

 

Com relação a não deixar o Ótimo ser inimigo do Bom, se você 

não entendeu, nós queremos dizer com isso que você não 

precisa necessariamente começar com as melhores e mais 

intensas rotinas de treinos e nem com as dietas mais restritivas 

e completas que têm por ai. 
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Como em tudo na vida o simples é o que realmente funciona. 

Acredite vai dar certo, então siga esses passos com 

consistência. 

 

N° 3 – Você tem a Barriga que Merece. 

 

Agora que você já se conscientizou com tudo que aprendeu no 

primeiro tópico e também já sabe que o caminho não precisa 

ser cheio de dificuldades e incertezas como abordado no 

segundo tópico, então acreditamos que você já esteja pronta 

para prosseguir. 

 

Talvez você tenha achado o título desse tópico um pouco 

chamativo. Aliás, isso foi proposital. 

 

Fizemos isso justamente por que essa barriguinha ai é mérito 

seu e somente seu e de mais ninguém. 

 

Entenda, uma vez que você assumir a responsabilidade por 

tudo que acontece na sua vida isso se torna o primeiro e 

grande passo para o sucesso definitivo. 

 

Você está aonde se colocou, não importa se suas ações foram 

conscientes ou inconscientes. O que você fez com relação a 

sua saúde te trouxe até aqui. 
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Se você está acima do peso, insatisfeita com seu corpo ou 

passando por problemas de saúde sérios, nós vamos entender 

se essa afirmação que fizemos anteriormente soar meio duro 

pra você e parecer uma acusação. 

 

A opção de acreditar ou não no que estamos dizendo é toda 

sua, mas como nós sempre dizemos para as nossas clientes 

mais teimosas e donas da verdade: 

“Testa e depois nos conte.” 

 

Fato é que quem põe em prática sempre acaba nos 

agradecendo e pedindo desculpas por ter duvidado. 

 

Queremos que a partir de agora você se responsabilize pelos 

seus resultados. 

 

Leve a sério as instruções e como protagonista da sua 

realidade tome as melhores decisões com relação ao seu 

corpo, saúde e bem estar, sem ficar culpando terceiros pelos 

resultados que você vem tendo. 

 

Através dessa atitude você não mais precisará depender de 

outras pessoas para alcançar o seu tão desejado objetivo, pois 

agora quem controla sua vida é você. 

 

É você quem decide o que colocar na boca, é você quem 

decide se vai passar o dia assistindo TV e tomando sorvete 
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ou ler um livro de nutrição, é você quem decide se vai fazer 

atividade física ou ir mexer nas redes sociais. 

 

É tudo uma questão de se amar mais e querer o melhor para 

si, e partir disso tomar as decisões certas. 

 

Aprenda com o seus erros, você é a única pessoa capaz de 

mudar a sua vida. 

 

N° 4 – Estabelecer e Realizar um Objetivo 

Grandioso! 

 

Temos que confessar uma coisa... Nós estávamos loucos para 

chegar nessa parte, até por que aqui é onde você vai definir o 

objetivo que com certeza vai se concretizar antes mesmo do 

planejado, e isso é o que torna as coisas cada vez mais 

incríveis. 

 

Você já se perguntou por que existe tanta desigualdade por ai, 

seja em qual área for.  

 

Pessoas andando de ônibus enquanto uns andam de 

Mercedes, outros bem jovens com grandes patrimônios 

enquanto há pessoas que dão duro a vida inteira e mal ajuntam 

para o básico e também há aqueles que transbordam saúde e 

outros com todo tipo de doenças. 
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Afinal o que difere essas pessoas com tanta plenitude das que 

vem levando vidas medíocres e escassas? 

 

Era nesse ponto que gostaríamos de chegar, pois acreditamos 

que seja onde você está pecando também. 

 

Com a leitura feita até aqui você já sabe onde esta, ou seja, o 

seu atual estado com relação ao seu peso e saúde.  

 

Mas agora é necessário criarmos uma visão positiva de como 

você quer estar futuramente. 

 

Pode deixar que vamos te ajudar com isso. 

 

Vamos trabalhar aqui com sua imaginação. Primeiro queremos 

que você imagine o corpo dos seus sonhos, e não importa a 

forma, porém é necessário que você acredite ser possível 

realizar. 

 

É importante ter clareza sobre esse sonho, pois vamos 

transforma-lo em um objetivo. 

 

Por isso queremos pedir a você que pegue uma folha de papel 

e escreva como no exemplo abaixo se o seu sonho for 

Emagrecer: 

 

“Eliminar 10 kg em 17 dias.” 
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Viu só como é simples transformar um sonho em um objetivo, 

além disso, não é como qualquer objetivo, pois se você prestou 

bem a atenção é um objetivo bastante ousado pela grande 

quantidade de peso para perder em pouquíssimo tempo. 

 

Sabemos que o seu objetivo é desafiador, porém possível e o 

ideal é que seja assim. 

 

Você também sabe e entende que ele depende somente de 

você para se concretizar, mas você precisará tomar ações para 

que isso aconteça. 

 

Então agora faça uma lista das coisas que você irá deixar de 

fazer e também daquelas que você irá acrescentar para 

realizar seu sonho. 

 

Vamos ao exemplo do Emagrecimento com questões que você 

deve levar em consideração: 

 

Quais alimentos eliminarei do meu cardápio? Quais 

alimentos devo acrescentar à minha alimentação que 

possuem maior densidade nutricional e possam 

proporcionar maior saciedade? Quais hábitos destrutivos 

devo abandonar e quais são as atividades que devo buscar 

realizar para esse novo estilo de vida? Com quais pessoas 

devo andar para não ser influenciado negativamente? 
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Quais são as fontes mais confiáveis com conteúdos de 

emagrecimento e saúde? 

 

Com esses questionamentos você terá maior facilidade para 

construir metas em cada momento. 

 

Isso significa que se dentro do seu objetivo seja necessário 

eliminar os doces, logo eliminar os doces passa a ser uma 

meta ou um passo rumo ao grande objetivo. 

 

Se você cumprir essa meta comemore como uma conquista, 

pois você merece um prêmio pelo seu esforço e isso irá 

construir em você uma motivação muito maior para continuar 

seguindo esse caminho. 

 

Quando você acrescentar legumes na sua alimentação, 

comemore também essa conquista, isso é o que eu chamo de 

pagar o preço para uma vida extraordinária. 

 

Essas questões não estão aqui por acaso, você deve sim leva-

las em consideração se almeja obter grandes resultado. 

 

Se você ainda está confusa então nos deixe explicar o que 

estamos querendo dizer nesse tópico com essas informações 

todas. 

 



 

28 
 

Aqui nós te ajudamos a tirar o seu sonho do mundo da 

imaginação e coloca-lo no papel. 

 

Para que esse sonho seja alcançado você aprendeu a 

transforma-lo em um objetivo desafiador e com data para se 

realizar. 

 

Também mostramos a você perguntas que te levarão a 

estabelecer as metas que estão ao seu alcance para chegar ao 

objetivo final.  

 

Por fim queremos propor ainda um exercício diário. É muito 

importante que você pratique-o todos os dias, é algo bem 

simples e vai levar apenas 1 minuto por dia. 

 

Nós não vamos explicar o que há por trás desse exercício, pelo 

simples fato de querermos que você sinta-o na pele... 

 

Todos os dias reserve 1 minuto do seu dia e com os olhos 

fechados e de forma bastante calma e silenciosa queremos 

que você visualize mentalmente seu sonho já realizado. 

Veja você com aquele corpo maravilhoso, preste atenção 

em cada detalhe e sinta que já é algo real e que você já o 

realizou, sinta a sensação de estar dentro daquele corpo e 

veja como as pessoas te olham e o que estão dizendo para 

você. 
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Esse é um exercício prático e bastante simples, porém 

extremamente poderoso. 

 

E como nós dissemos anteriormente não iremos explicar sobre 

ele. 

 

Queremos que venha nos contar depois de tê-lo praticado por 

pelo menos 21 dias ininterruptos. 

 

E não nos venha com historinhas de que é difícil e que você 

não tem tempo. Se você não tem 1 minuto por dia pra mudar 

sua vida, então o que espera alcançar para a sua felicidade? 

 

Agora que a chave para grandes mudanças foi entregue nas 

tuas mãos, quais decisões você toma? 

 

Porém, por mais que pareçam simples esses pontos, muitas 

das vezes acabam não recebendo a devida atenção, e por não 

dar uma real importância e eles você pode estar atrapalhando 

o seu processo de perda de peso. 

 

Entretanto, mesmo você seguindo fielmente cada passo que 

você acabou de aprender, você não vai ter um resultado igual 

se estivesse seguindo um método estruturado e totalmente 

focado em perder peso, e assim conseguir emagrecer em 

tempo recorde. 
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Inclusive, se você realmente deseja essa transformação para 

sua vida então pedimos a você para não se preocupar por que 

com isso nós também podemos te ajudar!!! 

 

Gostaríamos de indicar a você o método desenvolvido pela 

Renata, uma especialista em emagrecimento saudável. 

 

Ela se tornou Expert em Emagrecimento Saudável e ajuda 

milhares de mulheres ao redor do mundo com seu método de 

emagrecimento Definitivo... 

 

Esse método se chama Dieta de 17 Dias. Ele é um e-book 

completo com Grupo VIP no Facebook para você aprender 

do ZERO a como emagrecer de forma saudável e rápida em 

apenas 17 dias! 

 

O mesmo método que AINDA HOJE você pode ter em suas 

mãos! Continue lendo que vamos te mostrar como. 

 

Baseada em uma reeducação alimentar simples, saudável e 

que realmente funciona na prática. Veja abaixo como é 

estruturado: 

 

DESAFIO DE 17 DIAS 

GRUPO VIP NO FACEBOOK E LISTA VIP NO WHATSAPP 

Você irá participar de um Grupo VIP no Facebook e irá receber instruções 

diárias via WhatsApp para colocar todo o desafio da Dieta de 17 Dias em 
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prática para emagrecer, além de participar de uma comunidade motivada, 

receber instruções, receitas e concorrer a sorteios especiais 

 

INSTRUÇÕES DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Você irá receber um Super E-Book Completo com todas as instruções 

para você começar a sua Reeducação Alimentar, com a opção de suco 

detox, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Exatamente o passo 

a passo que eu fiz para perder peso de forma rápida e saudável. 

 

RECEITAS DELICIOSAS: LOWCARB & DETOX 

Além disso você irá receber 2 e-books com receitas lowcarb & detox para 

você fazer durante os 17 dias e aprender que é possível emagrecer 

comendo coisas gostosas e saudáveis! Tudo isso para que você 

emagreça sem excluir aquilo que você ama comer, com opções lowcarb e 

saudáveis. 

 

Com ele você vai aprender o que funciona na prática, sem 

cardápios complicados e dietas restritivas demais. 

  

Ele te ensina como perder peso de forma natural e seguir um 

novo estilo de vida que te permita manter o seu peso ideal. 

  

O método foi desenvolvido pensando em pessoas comuns que 

não possuem muito tempo disponível e que já tentaram de tudo 

e não sabem mais o que fazer para conseguirem emagrecer e 

eliminar aquela barriguinha indesejada por que já perderam as 

esperanças. 

 

Só pra aprender o que ela ensina na Dieta de 17 dias a Renata 

investiu mais de R$ 4.000,00 em treinamentos, cursos de 
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especialização, sem falar no tempo investido, além disso, ela 

aplicou nela mesma o próprio método. 

 

Para você ter uma noção, foram mais de R$ 1,500 reais só 

para ela aprender a desenvolver o módulo de Reeducação 

Alimentar que você terá acesso dentro do método. 

 

Isso fora as 300 receitas Lowcarb e Detox que você recebe e o 

acompanhamento Vip, pois são componentes essenciais do 

treinamento. 

 

Sem falar nos 3 bônus exclusivos que você vai ganhar que vão 

potencializar o resultado que você vai ter, veja abaixo: 

 

TREINOS HIIT DE ALTA INTENSIDADE PARA QUEIMAR GORDURA 

Os Treinos HIIT são os mais utilizados para as pessoas que desejam perder peso e 

emagrecerem de forma saudável e em pouco tempo, são exercícios que concentram uma 

alta intensidade com pequenos intervalos de descanso para a queima de gordura 

SORTEIOS NO GRUPO VIP DO FACEBOOK 

As pessoas que mais emagrecerem e participarem ativamente do Grupo VIP do 

Facebook, ajudando umas as outras concorrerão a sorteios que serão realizados dentro 

do nosso grupo do desafio 

UMA SESSÃO DE EMAGRECIMENTO EM ÁUDIO 

Você receberá 6 áudios de uma sessão de coach em emagrecimento, para mudar o seu 

mindset a respeito da perda de peso, crises de ansiedade, compulsão alimentar e 

aprender a como utilizar o poder da sua mente a seu favor na hora de emagrecer 

 

E agora você também pode ter acesso a ele e parar de ter que 

gastar fortunas com nutricionistas igual ela gastou...  
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Então, poxa... Pensa um pouquinho, não é muita qualidade e 

facilidade em um produto só? 

 

Até quando você ficar ai olhando a si mesma no espelho e ficar 

com nojo do próprio corpo?  

 

Até quando vai ficar com vergonha de usar um biquíni e roupas 

curtas?  

 

Até quando vai conviver com esse sentimento de rejeição dos 

outros homens? (eles sempre vão querer as outras)  

 

Até quando vai ficar com medo de ficar de vela nas festas e 

não conseguir ficar ninguém?  

 

Até quando vai ficar com vergonha de ficar nua entre quatro 

paredes e estar perdendo de fazer um sexo maravilhoso?  

 

Até quando querida... Heim? 

 

O que mais você precisa perder para finalmente tomar uma 

atitude. 

 

Sim! Está na hora e esse produto vai te ajudar a chegar ao seu 

objetivo rapidamente. 
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Mas pode ficar tranquila que você não vai pagar nem perto do 

que a Renata gastou para desenvolver e chegar ao método 

Dieta de 17 dias. 

 

Então preste atenção! 

 

Se ela fosse cobrar o real preço pelo método e também os 

vários bônus que também serão entregues, a Dieta de 17 dias 

iria custar até mais de R$ 100,00. 

 

Mas ela fez um compromisso de conseguir levar a o método 

para o máximo de pessoas que conseguisse. 

 

Pra que nenhuma mulher passasse pelo mesmo sofrimento 

que a nossa amiga da história passou. Por isso você não vai 

pagar R$ 100. 

 

Iremos fazer uma oferta de um preço até mesmo ridículo de tão 

baixo. Você está tendo a chance agora de enterrar todo o seu 

passado recebendo o a Dieta de 17 dias por apenas, 

 

5x de R$10,11 ou R$ 47,00 a vista 

 

Se você parar pra pensar esse preço é mais barato do que um 

lanche que te deixa ainda mais gorda. 
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E ai, você está disposta a deixar uma pizza de lado para 

conseguir aquilo que você mais quer na vida? 

 

Imagina você se olhar no espelho e se sentir maravilhosa.  

  

Ouvir as pessoas te elogiarem, e perguntar:  

Nossa como você conseguiu?  

 

Imagina acordar todos os dias com muita disposição pra fazer 

suas atividades diárias.  

 

Poder colocar um vestido sem marcar a barriga, ou a banha 

ficar pulando.  

 

Usar um short sem que ele fique subindo ou enrolando, ou se 

livrar daquelas assaduras que dão aquele sentimento de ódio! 

 

Finalmente colocar uma blusa sem manga e não ter vergonha 

do seu corpo.  

 

Imagina colocar aquela lingerie linda que você tinha vergonha 

de usar e ter uma noite incrível de amor sem se preocupar com 

seu corpo. 

 

Você pode transformar tudo isso em realidade! 
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Aqui nesta página tem um botão. Basta clicar pra mudar a sua 

vida de uma vez por todas. 

 

 

SIM, Eu quero Emagrecer 

 

 

E pode ficar tranquila, não se preocupa não. Se você não 

gostar do produto ou se sentir insatisfeita você terá 7 dias de 

garantia para testar os resultados da Dieta de 17 dias. 

 

É isso mesmo! Ou você fica satisfeita ou seu dinheiro de volta.  

 

E aí topa o desafio?  

 

Está tudo registrado no ato da compra. Você não tem 

compromisso nenhum. 

 

Nós não conseguiríamos imaginar oportunidade melhor do que 

essa.  

 

Lembrando que esse preço com um super desconto e a 

experiência de compra sem compromisso nós não poderíamos 

manter por muito tempo.  

 

https://bit.ly/2WHFdq4
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Conforme vão sendo atualizados os conteúdos da Dieta de 17 

dias, infelizmente teremos que aumentar o preço. Então não 

perca mais tempo! 

 

Use a lógica! Este preço vai aumentar em breve. E talvez você 

nunca mais tenha uma chance como essa! Então clique no 

botão abaixo... 

 

 

 

QUERO COMEÇAR AGORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39owzj3
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COMUNICADO IMPORTANTE 

 

As informações, sugestões e recomendações deste material são 

uma síntese do que indicam os estudos científicos, e estão aqui 

dispostas em caráter de informação, e não de prescrição. 

Nenhuma atitude drástica em relação à própria saúde deve ser 

tomada sem a consulta de um profissional especializado. 

Como qualquer outro programa de emagrecimento, você assume 

riscos para sua saúde e segurança utilizando a Dieta de 17 Dias. 

É importante que você saiba que a Dieta de 17 dias não 

substitui um acompanhamento profissional e especializado de 

um médico ou nutricionista, até mesmo recomendamos no e-

book que você sempre procure um médico ou nutricionista 

antes de iniciar qualquer dieta, prática de exercícios ou 

mudança alimentar, evitando assim problemas futuros. 


