
Antes das refeições

Pequeno-almoço

Almoço

Lanche da tarde

Jantar

Ceia (opcional)
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Smoothie de vegetais e fruta da Power Foods

Shake de sementes e fruta da Power Foods

Smoothie de vegetais e fruta da Power Foods

Shake de sementes e fruta da Power Foods

Vegetais crus à discrição

Absolutamente tudo o que não esteja indicado neste plano por mais inofensivo que lhe pareça  incluindo qualquer 

alimento cozinhado, café ou descafeinado (incluindo chá verde). Por favor não insista em perguntar se alimentos que 

não estão no plano são permitidos porque a resposta será sempre "não".

EVITAR A FOME
Se tiver fome, certifique-se que não é só mania de comer . Opte primeiro por um chá ou infusão sem cafeína: chá 

roibus e principe são os que mais recomendamos. Faça logo 2 litros e leve-o consigo de casa num thermus caso sinta 

falta de algo quente. Se, efectivamente, o seu bem-estar e concentração estiverem afectados estas são as refeições 

adicionais que poderá fazer:

ACTIVIDADE FÍSICA DURANTE O RESET

Se for praticante de fisioculturismo e actividade física de endurance deverá ingerir 200 g de frutos secos para evitar a 

queima de massa magra e poderá ingerir até 1 kg da fruta fresca supracitada.

SOCIAL INEVITÁVEL
Se tiver um almoço ou jantar social/profissional em que não possa mesmo beber um batido, coma o mínimo e 

indispensável para não fazer figura e beba de seguida o batido recomendado. O ideal é comer apenas uma salada dos 

vegetais recomendados mas se tiver que ser, junte uma proteína (ovos, peixe ou mariscos).

De manhã: 1 a 2 peças de fruta fresca. Fruta depois do meio-dia é absolutamente proibida excepto se a ingerir antes de um treino. As frutas que 

pode ingerir por ordem de preferência são: frutos vermelhos, kiwi, papaia, abacaxi, alperce, ameixa, pêssego, dióspiro, manga, figo.

A tarde: até 2 colheres de sopa de frutos secos e/ou sementes. Combine sempre pelo menos 3 diferentes. Escolha entre: avelã, amêndoa, 

pistáchio, caju, noz, sementes de girassol, sementes de abóbora. Se estiver com náuseas ou fraqueza pelo menos um dos 3 deve ser salgado.

Se a fome persistir coma vegetais a discrição, ou seja, coma até se sentir saciado. Combine pelo menos 4 dos seguintes vegetais CRÚS que 

deverão ser temperados com sal, sumo de limão e ervas aromáticas/especiarias: pepino, rabanete, rúcula, tomate, agrião, couve-roxa, cebola, 

espinafres, beterraba, cenoura. Se não ingerir pelo menos 4 diferentes a sua fome não vai passar. Faça uma salada gigante na véspera e ande 

sempre com ela para quando lhe apetecer mastigar e não se esqueça de guardar uma parte para a ceia.

Não é por por os pés no ginásio que agora vai comer como um tri-atleta. Os nossos batidos têm os nutrientes 

necessários. No entanto, para uma actividade muito intensa e prolongada (mais de 45 minutos), poderá ingerir uma 

peça adicional de fruta antes do treino e até 2 colheres de sopa de frutos secos após o treino.

PROGRAMA RESET 5 DIAS ©

PLANO DE REFEIÇÕES

250 a 350ml de água ou chá sem cafeína 15 minutos antes de cada refeição e a cada 2h

 Total 2,4 a 2,8 litros por dia

ALIMENTOS PROIBIDOS

ATENÇÃO! Consuma apenas a quantidade de batido necessária para se saciar e NUNCA beba o batido seguinte se sentir 

que o anterior ainda não foi digerido, mesmo que isso implique o desperdício. Independentemente do horário contratado, 

em raras situações de emergência, poderá ter que esperar até o meio dia, devendo, para estes casos, ter sempre consigo 

algumas peças de fruta e frutos secos. No evento improvável de a entrega passar do meio-dia deverá adiar o inicio do 

programa e o consumo dos produtos recebidos para o dia seguinte.


