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Olá eu sou Carol Crozeta especialista em Emagrecimento 
Saudável. Sou Nutricionista, Personal Trainer, Terapeuta 
Holística e Master Health Coach atuando na Saúde Integrativa 
Sistêmica. 

Ao longo dos 12 anos da minha trajetória como profissional, já 
auxiliei milhares de pessoas a transformarem suas vidas, 
mudarem o estilo de vida e emagrecerem com saúde.

Esse e-book contém as melhores e mais práticas maneiras de 
emagrecer com saúde e qualidade de vida!



Para emagrecer com SAÚDE o ideal é primeiro  
buscar os hábitos saudáveis, para que o 
e m a g r e c i m e n t o  s e j a  a p e n a s  u m a 
consequência do seu novo estilo de vida.

          Os três transformam o estilo de vida.

Saúde mental 

Atividade física

Alimentação equilibrada

pilares para uma vida 

3MAGRA



S A Ú D E 
MENTAL 



Com a rotina diária, a vida corrida e todos as 
cobranças que temos que enfrentar como 
c u i d a r  d a s  fi n a n ç a s ,  b a t e r  m e t a s 
profissionais, criar filhos e cuidar do lar, às 
vezes parece impossível ter um estilo de vida 
saudável.
 
Muitas pessoas procuram compensar o 
estresse do dia a dia na comida e começam a 
comer compulsivamente.

E é nesse momento que entra a impo�ância 
de se desenvolver o autocontrole, pois saiba 
que a falta de autocontrole está diretamente 
ligada aos problemas de excesso de peso.

Apesar de muita gente acreditar que basta 
força de vontade para chegar ao peso ideal, 
hoje sabemos que existem também os 
fatores psicológicos.

A sua saúde mental está ligada com o 
seu sucesso no emagrecimento.

É de extrema impo�ância que você cuide da 
sua mente e para isso, existem diferentes 
técnicas de relaxamento, respiração e 
mudança de pensamento que podem te 
auxiliar.
 
Exercícios como Meditação e Yoga, são 
ótimos para cuidar do corpo e da mente e  
temos também a Psicoterapia e Coaching 
que são maneiras saudáveis de se conhecer, 
entender seu funcionamento e reprogramar 
seus pensamentos.



 COMA LENTA E 

ATENTAMENTE
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 APRECIE AS CORES,

SABOR E A TEXTURA

DOS ALIMENTOS

 INCLUA ALIMENTOS

SAUDÁVEIS EM TODAS

AS REFEIÇÕES

DESFRUTE DE REFEIÇÕES

COMPARTILHADAS

EM FAMÍLIA

 APRECIE CADA MORDIDA ESTEJA TOTALMENTE PRESENTE

NO ATO DE COMER

AVALIE O QUANTO VOCÊ PRECISA COMER

PARA NUTRIR SEU CORPO. QUANDO PERCEBER

QUE SEU ESTÔMAGO PARECE ESTAR 75% 

PREENCHIDO, É SINAL DE QUE ESTÁ SATISFEITO.

LIVRE-SE DOS ELETRÔNICOS DURANTE AS

REFEIÇÕES.

         

              AO SENTIR COMPULSÃO POR

              COMER PERGUNTE-SE: ESTOU 

REALMENTE COM FOME?

UTILIZE TODOS OS SENTIDOS

NO MOMENTO DA REFEIÇÃO PARA QUE ESSE

MOMENTO SEJA GRATIFICANTE E NUTRITIVO.

10 DICAS PARA COMER CONSCIENTE



ATIVIDADE
FÍSICA



Nosso corpo não foi feito para ficar parado, 
você não foi feito para ser sedentário, fomos 
feitos para viver em constante movimento.
 
O corpo humano é uma máquina maravilhosa 
que nos proporciona diversas possibilidades de 
atividades que vão ajudar não apenas a realizar 
nossas necessidades diárias e na boa forma, 
mas também no nosso bom humor e na 
qualidade de vida, incluindo o sono, além de 
auxiliar na redução do estresse e contribuir 
para um melhor desempenho sexual com seu 
parceiro.

E qual é a melhor atividade física?

Nos dias de hoje, cada vez mais as pessoas se alimentam com 
produtos industrializados, seja pela praticidade e 
comodidade, seja por falta de orientação, ou até mesmo por 
um processo cultural, pois vivemos na era do Fast Food. Para 
se obter sucesso o emagrecimento sempre opte por 
alimentos naturais, sem conservantes, corantes e 
aromatizantes. Sempre que possível opte pelos alimentos 
orgân icos .  O  e r ro  mais  comum no  processo  de 
emagrecimento é a ingestão de carboidratos em excesso, por 
isso, na grande maioria das vezes, devemos reduzir a ingestão 
de carboidratos e passar a comer mais proteínas e gorduras 
boas, que combinadas, geram saciedade e nos dão a energia 
que precisamos para nossas atividades do dia a dia.

É aquela que te dá prazer de realizar, 
que não se torna um sacrifício diário, ou 
aquela que você consegue encaixar na sua 
rotina de vida, ou então aquela que você 
consegue realizar com uma amiga ou 
familiar, melhorando também seu convívio 
social principalmente quando realizada em 
um ambiente agradável.



ATIVIDADES RECOMENDADAS

M e l h o r a m  a  c a p a c i d a d e 
cardiorrespiratória otimizando o 
fluxo sanguíneo. 

Exemplos
Caminhadas, corrida, ciclismo, 
natação e pular corda.

1.      AERÓBICO

2.      FORÇA  

3.      FUNCIONAIS

Gera aumento da força e a 
produção de massa muscular 
e óssea.

Exemplos
Musculação e crossfit.

Fo�alecem os músculos do core, 
região central do corpo humano, 
fundamental para as atividades 
rotineiras.

Exemplos
Pilates e circuito funcional. 



ALIMENTAÇÃO



 
Para nosso corpo exercer diversas funções e 
estar em harmonia, ele precisa da combinação 
de diferentes tipos de alimentos saudáveis que 
fornecerão ao organismo os nutrientes 
necessários para seu bom funcionamento.

 

Todos aqueles que não são industrializados, que 
não passam por processos industriais, ou seja, 
que encontramos na natureza.
 
Nos dias de hoje, cada vez mais as pessoas se 
alimentam com produtos alimentícios. Seja 
pela praticidade e comodidade, seja por falta 
de orientação, ou até mesmo por um processo 
cultural pois vivemos na era do Fast Food.
  
Para se obter sucesso no emagrecimento 
sempre opte por alimentos naturais, sem 
conservantes, corantes e aromatizantes. E 
sempre que possível opte pelos alimentos 
orgânicos.

O s  a l i m e n to s  n a t u r a i s  a u x i l i a m  s e u 
d e s e n v o l v i m e n t o  e  c r e s c i m e n t o  e 
potencializam sua energia e disposição.
Preste atenção na sua alimentação, o que você 
ingere hoje faz pa�e de você amanhã e a soma 
de pequenas atitudes geram um grande 
resultado final no processo de emagrecimento.  

A alimentação é a chave principal 
para o emagrecimento

E quais são os bons alimentos? 



Para emagrecer precisamos buscar o 
equilíbrio entre a ingestão de carboidratos, 
proteínas e gorduras.
 
O erro mais comum no processo de 
e m a g r e c i m e n t o  é  a  i n g e s t ã o  d e 
carboidratos em excesso, por isso na grande 
maioria das vezes devemos reduzir a 
ingestão de carboidratos e passar a comer 
mais proteínas e gorduras boas, que 
combinadas, geram saciedade e nos dão a 
energia que precisamos para nossas 
atividades do dia a dia.

 
Na sua alimentação opte pelos carboidratos 
complexos que são de baixos teores 
calóricos e ricos em fibras, o que fará com 
que seu corpo se sinta mais saciado por mais 
tempo, limitando assim o consumo de outras 
formas de calorias.

Os carboidratos complexos são digeridos e 
absorvidos lentamente, ocasionando 
aumento pequeno e gradual da glicemia, 
gerando um processo lento na digestão. O 
resultado é o fornecimento constante e 
estável de energia que limita a quantidade 
de açúcar conve�ida em gorduras.
 

Busque equilíbrio nas refeições



 
CARBOIDRATOS   

Aveia
Feijão
Lentilha
Grão de bico 

Arroz integral
Quinoa
Batata doce
Inhame

Verduras 
Legumes

Ao escolher suas frutas, opte pelas que têm menos carboidratos.

Abacate
Romã
Limão

Framboesa
Morango
Amora

Acerola
Melancia
Goiaba

PROTEÍNAS

Ovo
Carne suína
Peito de frango

Laga�o
Patinho
Alcatra
Maminha

Feijão branco
Edamame

Tainha
Linguado
Robalo 
Tilápia

Chamamos de proteína magra aquela que contém altas 
quantidades de proteína e baixo teor de gordura. Como a 
gordura carrega mais que o dobro de calorias por grama do 
que as proteínas, um alimento com menos gorduras e mais 
proteínas também tem um teor de calorias mais baixo.

PROTEÍNAS VEGETAIS

PROTEÍNAS ANIMAIS                     CARNE VERMELHA                              PEIXES

Quinoa
Lentilha



 
GORDURAS

Abacate
Coco

Azeite de oliva
Gema de ovo

Dentre as gorduras boas temos ótimas opções como: 

Para ter saúde e emagrecer faça um equilíbrio nas 
refeições entre carboidratos complexos, proteínas 
magras e gorduras boas; diminua a quantidade de 
alimentos se você come exageradamente e promova um 
rodízio alimentar, sempre variando os alimentos, com 
pratos bem coloridos e nutritivos.

SALADAS E LEGUMES

 

CARBOIDRATO PROTEÍNA
 

APRENDA A MONTAR SEU 
PRATO PARA EMAGRECER 

25% 25%

50%

Manteiga ghee
Óleo de coco



2 COPOS ANTES 
DO CAFÉ DA MANHÃ

1 COPO NO MEIO
DA MANHÃ

2 COPOS ANTES
DO ALMOÇO

1 COPO ANTES
DO LANCHE

2 COPOS ANTES 
DO JANTAR

                             

 
A água é essencial para a sobrevivência e para o bom 
funcionamento do corpo, pois todos os processos que 
ocorrem dentro do nosso corpo necessitam de água.

Ela tem várias funções como por exemplo: regular a 
temperatura corporal, eliminar resíduos metabólicos e 
gordura através da urina e auxiliar no transpo�e de 
nutrientes até as células.

Mas a água não é só vital a saúde, ela também auxilia a 
manter a pele, unhas e cabelos saudáveis e hidratados; 
melhora o funcionamento dos rins, evita problemas como os 
cálculos renais; melhora o funcionamento do intestino, a 
água ajuda a melhorar o fluxo intestinal.
 

APRENDA A TOMAR 2 LITROS 
DE ÁGUA POR DIA



E o mais fantástico, é que beber água 
emagrece!

Beber água pode ajudar de diferentes 
maneiras a emagrecer, mas uma das 
principais maneiras é ajudando a evitar 
que você coma demais.

Quando você bebe água, seu estômago 
enche, fazendo com que você coma 
menos entre uma refeição e outra, ou 
seja, se você tomar bastante água, 
manterá a saciedade por mais tempo 
sem ingerir nenhuma caloria. Ingerir 
uma boa quantidade de água 30 
minutos antes das refeições, é uma 
excelente tática para se comer menos, 
pois ce�amente irá sentir menos fome.

Outra dica valiosa é que ingerir água 
ajuda a reduzir aquela retenção 
indesejada e também auxilia a evitar 
câimbras.

Experimente tomar um belo copo de água 
logo ao acordar, a sensação é ótima e os 
benefícios também.



Instagram
@carolcrozeta
E-mail
contato@carolcrozeta.com
Agendamentos
(41) 99932 0086

Tenha uma alimentação equilibrada, 
pratique atividade física e cuide da saúde 
mental.

Mude sua mente, seus pensamentos, seus 
compo�amentos e assim conseguirá 
mudar seus hábitos de vida e emagrecer 
com saúde.

Uma mudança pequena e constante é 
melhor do que uma mudança radical e 
temporária.

Estabeleça metas para chegar em seus 
objetivos, um passo de cada vez, se 
movendo em direção a sua meta.

Master Coach Carolina Crozeta, Especialista 
em Emagrecimento.

 


