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SUA DIETA
COMEÇA 

AGORA

Horários recomendados
das refeições

CAFÉ DA MANHÃ

SNACK

JANTAR
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18

ALMOÇO

SNACK

Lembre que cada 
sachê = refeição

Parâmetros dietweeks

Tipo de dieta
PSMF, Cetogênica, VLC e Mesoproteica.

Indicações de uso
- Sobrepeso, obesidade tipo I e II (IMC 24 a 42)
- Obesidade social;
- Diabetes adulto não insulino-dependente;
- Obesidades com comorbidades;
- Obesidades com hipertensão;
- Sobrecarga osteoarticular por sobrepeso;
- Aumento de massa gorda com IMC normal;
- Pré-operatório programado;
- Síndrome pré-menopausa e pós-menopausa;
- Pós-lactância;
- Celulite;
- Esteatose hepática;

Contra-indicações
- Menores de 18 anos;
- Pacientes psiquiátricos severos;
- Pacientes com mais de 70 anos;
- Doença hepática grave;
- Doença renal grave;
- Doença onco hematológica;
- Obesidade endócrina;
- Diabetes Tipo 1;
- Gravidez ou lactância;
- Pacientes idosos polimedicados (+ 5 medicações).
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LANCHE DA TARDE
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09h e 10h

BRUNCH
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Como funciona

O almoço está 
incluído?

O sachê do almoço não está incluído.
Faça do almoço um momento de 
inclusão social e de ajuste dos valores
nutricionais diários.

Proteína 
dois ovos orgânicos ou corte de ave / 
peixe / bovino / suíno / ovino 
(de 120g a 140g).

Vegetais consumo livre
abobrinha italiana, acelga, agrião, 
alface, aipo, alho poró, aspargos, 
brócolis, brotos de alfafa, champignon, 
chicória, rúcula, chuchu, cogumelos em 
geral, couve de bruxelas, couve-flor, 
couve chinesa, espinafre, nabo, pepino, 
pimentão, rabanetes.

1/4 Proteína

3/4 Vegetais

Recomendações

Bebibas indicadas
(adoçante)

Água pura (mínimo 2l diários);
Café com leite (desnatado);
Café puro;
Chá de dente-de-leão;
Chá de hibisco;
Chá verde;
Chá de amora;
Chá amarelo;
Roiboss tea;
Chá de Hortelã;
Chá preto (evitar após jantar);
Chá de gengibre (evitar após jantar);
Chá de canela (evitar após jantar)
Refrigerante zero.

Almoço

Quem pode usar

Quem não pode usar


