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Como emagrecer rápido em uma semana 
 
 

 

É possível emagrecer rápido em uma semana e com saúde? 
 
 

 
 
 

Se você busca emagrecer rápido, bem-vindo e junte-se ao clube. Muitas pessoas 
querem emagrecer em pouco tempo. 
 

E é realmente possível emagrecer até 10 quilos em apenas sete dias. 
Obviamente, muito desses quilos são o peso da água no corpo. 
 

Qualquer plano de dieta que diga que pode ajudá-lo a perder 5 kg de gordura 
corporal em uma semana está mentindo ou é irresponsável. 
 

Mas se tudo o que você procura é uma solução rápida por um dia ou mais, ou 
você deseja iniciar uma jornada saudável de perda de peso, poderá ver uma 
queda drástica na balança nas etapas a seguir. 
 
 
 

Faça jejum intermitente 
 

 

A chave para qualquer tipo de perda de peso é reduzir sua carga calórica. Uma boa 
maneira de acompanhar o  jejum intermitente é usar um contador de calorias como o 
MyFitnessPal, que ajudará você a definir metas (1.500-  
1.650kcals por dia devem ser administráveis por um curto espaço de tempo). 
 

Mas se a redução de calorias fosse realmente assim tão fácil, já estaríamos 
fazendo isso. 
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Portanto, além de usar um contador de calorias, você pode tentar o jejum 
intermitente. 
 

 

  

Ao reduzir sua janela de alimentação, você naturalmente consumirá menos 
calorias. 
 

 
 
 
 

O Dr. Michael Mosley é o cara que elaborou a dieta 5: 2 e recomenda estabelecer uma 
janela de 10 horas - o que é mais generoso do que alguns programas existentes. 
 

Tudo isso significa que, se você tomar seu café da manhã às 10h, termina sua 
última refeição às 20h. 

 
 
 

 

Faça atividades físicas 
 
 

Embora a dieta seja crucial para perder gordura corporal, você não pode se 
afastar do fato de que o exercício desempenha um papel enorme. 
 

E o treinamento com pesos, em particular, é fundamental quando se trata de 
transformar a forma do corpo. 
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Quando você levanta pesos pesados, está quebrando o músculo - fazendo com 
que ele se recupere e fique mais forte. 
 

Esse processo precisa de energia e seu corpo recorre ao seu próprio 

suprimento de gordura para manter os músculos alimentados. 
 

A Dra Laura Hoggins escreve em seu próximo livro, Lift Yourself "Se você estiver 
usando um contador de calorias enquanto anda na esteira, pode muito bem dizer 
que você está queimando mais calorias durante esses 30 minutos na esteira que 
quando você faça 30 minutos de treinamento de resistência. 
 
"No entanto, essa não é a história toda. O treinamento de força oferece uma 
porcentagem maior de massa muscular magra. 
 
 
"Se você tiver mais massa muscular, também terá um metabolismo mais alto, 
para queimar mais calorias apenas mantendo-se vivo - não apenas nessa meia 
hora em que você está treinando, mas a cada hora do dia e da noite. " 
 
Isso significa que, se você quiser continuar queimando gordura mesmo depois 
de terminar o exercício, levantar pesos pode ser a solução. 
 
 

 

 

Seja mais ativo em geral 
 
 

Ser ativo é uma das maneiras mais importantes se tratando de emagrecimento. Aqui 
vai umas dicas bem legais para você fazer e que pode contribuir muito em seu dia a dia 
para perda de peso. 
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Tente equilibrar-se com um pé ou agachar-se enquanto escova os dentes, 
caminha para as lojas, brinca com seus filhos ou carrega uma cesta no 
supermercado. 
 
Até mesmo dar um passeio de 20 minutos antes do almoço pode ajudar. Portanto, 
conecte sua playlist ou podcast favorito e faça uma caminhada.  
 
Tente alcançar uma meta de 10.000 passos antes de caminhada. 10 Mil passos é o 
equivalente à 7.850 metros, são quase 8 quilômetros por dia. 
 
 

 

 

Reduza a retenção de líquido 
 

OK, como dizemos, 10 quilos em sete dias é em grande parte o peso da água 
que nosso corpo carrega - mas diminuir isso pode fazer você parecer muito 
mais magro. 
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Quando você vê fisiculturistas e modelos de biquíni, uma razão pela qual eles 
parecem tão pequenos é que não estão mais segurando peso da água (alguns 
se esforçam ao máximo para se desidratar, o que realmente não é uma boa 
ideia). 
 
A retenção de água acontece quando você acumula excesso de líquido dentro 
do corpo. 
 

Para impedir que isso aconteça, tente comer menos sal e consumir mais 
magnésio e vitamina B6. 
 

Esses são encontrados em alimentos como verduras, feijão, banana e nozes. Você 
também pode reduzi-lo com exercícios regulares e se movimentar mais. 
 
 
 
 

Reduzir amido e consumir proteína magra 
 

Note que não dizemos todos os carboidratos. Se você deseja reduzir drasticamente 
seu peso rapidamente, provavelmente terá que eliminar o número de carboidratos que 
come. 
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Mas isso não significa eliminá-los completamente. Basta optar por opções de comida 
completa (meia batata doce, uma xícara pequena de arroz integral) e depois consumir 
proteínas magras. 
 

Muitas pesquisas descobriram que a proteína pode ajudar a reduzir o apetite e 
aumentar o metabolismo. 
 

Substitua os carboidratos ricos em amido por vegetais coloridos. Consuma 
mais vegetais, gorduras saudáveis e proteínas magras. 
 

Modele suas refeições para que elas contenham uma fonte de proteína, uma 
fonte de baixo teor de gordura e uma fonte de baixo carboidrato. 
 

Sua ingestão de carboidratos deve estar na faixa recomendada de 20 a 50 
gramas por dia. 
 

Não pense que você deve se restringir a um pequeno número de alimentos. 
Você pode desfrutar de uma grande variedade de alimentos saudáveis que 
fornecem uma grande variedade de nutrientes. 
 

Fontes de proteína saudáveis incluem claras de ovos, produtos de soja e 
frango. 
 

Peixes como salmão e truta, bem como mariscos, camarão e lagosta também 
são boas fontes de proteína em uma dieta saudável. 
 

O iogurte grego sem gordura também é uma boa maneira de obter proteínas e 
laticínios em sua dieta. 
 

Vegetais com baixo teor de carboidratos incluem: brócolis, couve-flor, espinafre, 

couve, couve de bruxelas, repolho, acelga, alface, pepino e aipo. 
 

Cozinhar ou assar legumes, em vez de fritá-los, garantirá que você receba todos 
os nutrientes e antioxidantes em vegetais com pouco carboidrato durante a 
semana. 
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Fontes de gordura saudáveis incluem abacates e nozes, bem como azeite, óleo 
de coco e óleo de abacate. 
 

Esses óleos são as alternativas mais saudáveis para cozinhar com gorduras 
animais ou gorduras saturadas. 
 
 
 

Evite comidas processadas 
 

Se você está tentando reduzir a gordura corporal, a primeira coisa que você 
pode fazer é sair do lixo. 
 

Baseie sua dieta em alimentos integrais, usando principalmente alimentos de 
ingrediente único. 
 

Isso significa comprar, por exemplo, frango, pimentão, tomate e arroz - em vez 
de optar por um ensopado pronto. 
 

Como dissemos, não se engane, que essas soluções rápidas são sustentáveis 

ou necessariamente significam que você queimou alguma gordura. 
 

E se você tem algum histórico de distúrbios alimentares, não é realmente uma 
boa ideia definir esse tipo de objetivo. 
 
 
 

 
 
 

Mas se você está se preparando para algo em breve e deseja alterar a 
aparência há opções. 
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Crie um plano de refeições de sete dias 
 
Esse plano de refeições deve incluir três refeições principais (café da manhã, 

almoço, jantar), programadas no mesmo horário do dia, bem como dois pequenos 

lanches (entre o café da manhã e o almoço e almoço e jantar), também 

agendadas no mesmo horário do dia. 

 

Isso garantirá que você coma em um horário consistente durante todos os sete 
dias e não pule ou perca uma refeição. 

 

Comer cerca de 1.400 calorias por dia, combinado com exercícios diários, pode 
levar à perda de peso saudável. 

 

Um plano de refeições é essencial para o sucesso do seu programa de perda 
de peso. Mantém você ciente do que estará comendo durante o dia e a semana 
inteira. 

 

Faça uma lista de compras com base no seu plano de refeições e faça 
compras de comida durante a semana no domingo. 
 

Armazene sua geladeira com todos os ingredientes necessários para preparar 
as refeições da semana, para que você possa preparar cada refeição com 
facilidade e rapidez. 
 
 

Dicas extras 

 
Ao otimizar sua dieta e regime de treinamento, você pode perder uma grande 

quantidade de peso em apenas uma semana. 

Dieta para perder barriga em 1 semana 
 
A alimentação para perder barriga em uma semana consiste em fornecer o máximo de 
nutrientes com o mínimo de calorias, gorduras e açúcares.  
 
Nesta dieta é recomendado: 
 

• Fazer 6 refeições por dia, comendo sempre de 3 em 3 horas; 
 

• Beber, no mínimo, 2 litros de água ou de chá verde por dia; 
 
 

• Comer uma salada diferente todos os dias e uma quantidade de carne, peixe ou 
frango que caiba na palma da sua mão; 
 

• Comer 2 frutas por dia, todos os dias, de preferência com menos açúcar; 
 
 

• Tomar 2 iogurtes com lactobacilos vivos por dia, como o Yakult, porque ele irá 
facilitar o trânsito intestinal, diminuindo a barriga; 
 

• Comer menos sal, optando por ervas aromáticas e temperando saladas com 
limão, por exemplo; 
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• Tomar 1 xícara de chá de boldo meia hora antes do almoço e do jantar porque 
ele combate os gases e por isso desincha a barriga. 

 
 

Melhores exercícios para perder barriga 
 
Os melhores exercícios para queimar gordura localizada são aqueles que gastam 
muitas calorias em 1 hora de atividade, como os seguintes aeróbicos: 
 
Tipo de exercício                  Calorias 
Corrida                                    700 
Aula de aeróbica                          260 
Andar de bicicleta                          279 
Pular corda                                     400 
Caminhada rápida                          315 
Natação                                     368 
 
 
 

Mensagem para levar para casa 
 

Ao otimizar sua dieta e regime de treinamento, você pode perder uma grande 

quantidade de peso em apenas uma semana. 

 

Embora isso não seja pura perda de gordura, pode dar o pontapé inicial e a 

motivação de que você precisa para seguir uma dieta mais sustentável. 

 

Você não precisa seguir todas essas etapas, mas quanto mais você aplicar, 

mais peso perderá. 

 

Lembre-se de que as pessoas que adotam "dietas radicais" geralmente 

acabam ganhando todo o peso quando terminam. 

Quando a semana terminar, você deve mudar para um plano mais 

sustentável para poder continuar a perder peso e mantê-lo. 

 

Não existe milagres nas dietas seja ela qual for, o que existe é, em primeiro 

lugar que você queira mudar, ter um estilo de vida novo. 

 

Você pode seguir o melhor especialista do mundo, entrar na melhor dieta do 

mundo, mas ao passar de alguns dias se você voltar a sua rotina antiga sinto lhe 

dizer, os resultados conquistados serão em vão. 

 

Se você quer realmente emagrecer mude agora, não espere mais nenhum 

minuto. Lembre-se, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. 
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Comprovado: Este Método vai Reprogramar Seu Metabolismo Para 
Queimar Gordura De Maneira 100% Natural, Eliminando Até 8Kg Em 
Menos de 27 Dias Sem Dietas Chatas  
 
Veja as Fotos abaixo 
 
 

Acesse aqui para ver o vídeo    
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Recursos Extras 

 
Nosso desafio é em formato de E-book (Livro Digital) Com 
um cardápio completo dos 27 dias feito por nossa 
nutricionista profissional, no qual você irá emagrecer até 8Kg 
 
-> Clique aqui para acessar 
 
 
Aprenda os Top 50 sucos Detox que é utilizado por milhares 
de mulheres para perder de 8 a 12 Kg 100% Garantido 
 
-> Clique aqui para acessar 
 
 
 
Aprenda a fazer o Jejum Intermitente para Emagrecer de 
uma vez por todas 
 
-> Clique aqui para acessar 
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