
Perguntas mais freqüentes de quem quer perder peso em 2014... 

Como Emagracer ?  

Resposta: Quase todo mundo sabe mas se esquece que o fator 

determinante para você perder ou ganhar peso é a quantidade de 

calorias ingeridas diáriamente... 

Posso perder somente gordura localizada ? 

Não há milhares de estudos e experiências nesse sentido e o corpo 

não queima a gordura de um lugar especifico mas sim vai 

derretendo sua gordura corporal “meio” que uniforme conforme a 

necessidade do organismo... 

Balança ou espelho ? 

Muitas pessoas levam em consideração somente seu peso e altura 

para concluírem se estão ou não acima do peso, o que é incorreto o 

que vai determinar isto é seu índice de massa gorda e magra, onde 

é analisado somente aquela banha morta no seu corpo que ti 

atrapalha nas atividades físicas e principalmente ficar bem consigo 

mesmo. 

Porque é fundamental o treino anaeróbico “Musculação” ? 

Vou pegar um exemplo famoso na web que seria seu corpo é um 

grande estocador de energia e seria como um carro onde sua 

quantidade e qualidade muscular é como a potência do carro e sua 

gordura é como a gasolina, então quanto mais músculos tiver mais 

rápido e fácil você queima essa gordura.   

A dieta ? 

Esqueça emagrecer se não estiver disposto a seguir uma dieta, a 

dieta seria +- 75% do que você é, não existe milagres você é o que 

você come...  

Como seu metabolismo pode ti ajudar na queima de gordura ? 

Todo mundo já ouviu falar que um metabolismo acelerado queima 

muito mais calorias e que os alimentos termogênicos são bastante 

utilizados para esse fim. 

 



  

Diferencial do nosso método ?   

Fizemos vários testes com organismos e metabolismos diferentes 

durante mais de 3 anos e nosso método foi totalmente feito em 

cima de tentativas e erros, oferecemos então o que aprendemos 

para ti fazer perder aquela gordura no menor tempo possível 

usando todas as ferramentas estudadas e aplicadas por grandes 

cientistas na área de biologia humana, nutricionistas e 

fisiculturistas. 

 

 

 Alimentos que auxiliam a queima de gordura. 

 A importância da insulina e outros Hormônios. 

 Treinos para derreter gordura. 

 Insulina / Glucagon 

 Porquê e como fazer o aeróbico em jejum ? 

 Carboidratos, proteínas e gordura “qualidade/quantidade” ? 

 Como enganar seu organismo para acelerar a queima ? 

 

 

  Acesse nosso link onde você encontra todas as informações 

atualizadas e comprovadas para ti ajudar a melhorar sua saúde 

corporal e mental.... 

 

 

 

http://hotmart.net.br/show.html?a=V1774973A

