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3 MANEIRAS PRINCIPAIS DE PERDER PESO EM CASA 

Perder peso tem que ser difícil? Não tem que! Tudo o que você precisa fazer é experimentar as 

melhores maneiras de perder peso rapidamente. Por onde começar a perder peso? Da cabeça! 

Se você abordar o assunto corretamente, não precisará pensar no que comer para perder peso. 

Você pode fazer tudo isso sem sair de casa. 

 

 

 

Você não come depois dos 18 

Não é como se você não queimasse gordura depois de um certo tempo. Comer regularmente 

faz seu metabolismo acelerar e você queima gordura o tempo todo. A regularidade é suficiente, 

ou seja, pelo menos três refeições maiores e até duas refeições menores durante o dia. Isso 

sairá com uma refeição a cada 3 horas. 

 

 Pode parecer um regime para alguns, mas é fácil de se acostumar.  

 O segredo é planejar suas refeições com antecedência. 

 Você define o café da manhã, o almoço e o jantar como pratos específicos e fartos. O 

almoço e o chá da tarde costumam ser lanches saudáveis. 

  Claro, isso não significa que você TEM que comer cinco refeições por dia. Se você gosta 

de 4 ou 6, tudo bem também. No entanto, tente evitar situações em que você faça 

apenas 2 refeições por dia. Esses hábitos levarão ao excesso de peso indesejado muito 

rapidamente.  
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3 MANEIRAS PRINCIPAIS DE PERDER PESO EM CASA 

Voce tem que comer pra perder peso 

Exatamente. O jejum não funciona a longo prazo. Você não pode ficar com fome o tempo todo 

porque você pode ficar louco! Quando você sentir vontade de cheirar algo doce ou crocante, a 

comida é sua melhor arma. Os vegetais serão perfeitos. São fartos, baratos e fáceis de preparar. 

Algumas pessoas não toleram vegetais crus, mas não é um problema preparar uma sopa 

nutritiva.  

 

 

Perder peso não é bem-sucedido porque podemos facilmente dar desculpas para deixá-lo ir. 

Basta procurar um pouco as alternativas e verifica-se que em vez de martelar os dentes na 

mesa de fome, pode preparar uma refeição leve e farta. Esta é uma tática muito melhor 

porque, quando não temos comida suficiente, nosso metabolismo falha. O homem não quer se 

mover, ele não quer fazer nada apenas para perseverar. Lembre-se de que a única maneira de 

se livrar de um mau hábito é substituí-lo por outro melhor. 

corajosamente flexionando o corpo 

Perder peso rapidamente é comer bem e se movimentar bem. No momento da redação deste 

artigo, havia uma proibição governamental de sair de casa, exceto em questões importantes. 

Claro que o treinamento é importante, mas é melhor ficar em casa de qualquer maneira. Como 

é o treinamento de emagrecimento? Em primeiro lugar, é o treinamento que se repete 

regularmente. Um esforço forte de uma hora não queima muita gordura corporal. É importante 

repeti-lo com frequência. Pelo menos é dia sim, dia não. Na maioria das vezes - quase todos os 

dias. Lembre-se de que você não pode treinar pesado todos os dias. Portanto, escolha aqueles 

que você é capaz de fazer sem muitos problemas. Dessa forma, será mais fácil seguir sua 

decisão. 

 

 


