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Quando o assunto é emagrecimento, a primeira coisa que as pessoasQuando o assunto é emagrecimento, a primeira coisa que as pessoasQuando o assunto é emagrecimento, a primeira coisa que as pessoas
pensam é em fazer uma dieta ou ter que fazer exercícios físicos.pensam é em fazer uma dieta ou ter que fazer exercícios físicos.pensam é em fazer uma dieta ou ter que fazer exercícios físicos.

Exercícios físicos são excelentes para nossa saúde… Massss infelizmente nãoExercícios físicos são excelentes para nossa saúde… Massss infelizmente nãoExercícios físicos são excelentes para nossa saúde… Massss infelizmente não
vai te ajudar a emagrecer e ficar magra por muito tempo.vai te ajudar a emagrecer e ficar magra por muito tempo.vai te ajudar a emagrecer e ficar magra por muito tempo.

Já as dietas ao contrário do que todo mundo pensa, ao invés de ajudar aJá as dietas ao contrário do que todo mundo pensa, ao invés de ajudar aJá as dietas ao contrário do que todo mundo pensa, ao invés de ajudar a
emagrecer, a longo prazo só te atrapalha.emagrecer, a longo prazo só te atrapalha.emagrecer, a longo prazo só te atrapalha.

É comprovado cientificamente que 67% das pessoas que fazem dietaÉ comprovado cientificamente que 67% das pessoas que fazem dietaÉ comprovado cientificamente que 67% das pessoas que fazem dieta
acabam engordando tudo de novo, e muitas vezes até mais. Além de seracabam engordando tudo de novo, e muitas vezes até mais. Além de seracabam engordando tudo de novo, e muitas vezes até mais. Além de ser
chato, cansativo e aumentar muita a sua ansiedade.chato, cansativo e aumentar muita a sua ansiedade.chato, cansativo e aumentar muita a sua ansiedade.

Mas se dieta e exercícios não ajudam o que vai ajudar?Mas se dieta e exercícios não ajudam o que vai ajudar?Mas se dieta e exercícios não ajudam o que vai ajudar?

Por mais estranho que possa parecer o que você precisa fazer paraPor mais estranho que possa parecer o que você precisa fazer paraPor mais estranho que possa parecer o que você precisa fazer para
emagrecer é COMER!emagrecer é COMER!emagrecer é COMER!

É isso mesmo, se você quer emagrecer e viver magra pra sempre vocêÉ isso mesmo, se você quer emagrecer e viver magra pra sempre vocêÉ isso mesmo, se você quer emagrecer e viver magra pra sempre você
precisa comer, seu metabolismo precisa de uma média de 45 nutrientesprecisa comer, seu metabolismo precisa de uma média de 45 nutrientesprecisa comer, seu metabolismo precisa de uma média de 45 nutrientes
diariamente para poder nutrir suas células corretamente, o que vai acelerardiariamente para poder nutrir suas células corretamente, o que vai acelerardiariamente para poder nutrir suas células corretamente, o que vai acelerar
o seu metabolismo e fazer você emagrecer comendo.o seu metabolismo e fazer você emagrecer comendo.o seu metabolismo e fazer você emagrecer comendo.

Pode até ser que você não acredite nisso que estou te falando, tudo bem, euPode até ser que você não acredite nisso que estou te falando, tudo bem, euPode até ser que você não acredite nisso que estou te falando, tudo bem, eu
entendo que você provavelmente passou a vida toda escutando que praentendo que você provavelmente passou a vida toda escutando que praentendo que você provavelmente passou a vida toda escutando que pra
emagrecer tem que cortar comer menos e gastar mais…Quem nunca ouviuemagrecer tem que cortar comer menos e gastar mais…Quem nunca ouviuemagrecer tem que cortar comer menos e gastar mais…Quem nunca ouviu
isso não é mesmo?isso não é mesmo?isso não é mesmo?

Bom nos últimos anos eu pude ajudar mais de 6.500 mulheres a emagrecerBom nos últimos anos eu pude ajudar mais de 6.500 mulheres a emagrecerBom nos últimos anos eu pude ajudar mais de 6.500 mulheres a emagrecer
podendo comer de tudo que elas gostam.podendo comer de tudo que elas gostam.podendo comer de tudo que elas gostam.   

E elas comem umas delícias que é de deixar qualquerE elas comem umas delícias que é de deixar qualquerE elas comem umas delícias que é de deixar qualquer
um com água na boca.um com água na boca.um com água na boca.

Inclusive aqui nesse livro, ai encontrar 30 receitasInclusive aqui nesse livro, ai encontrar 30 receitasInclusive aqui nesse livro, ai encontrar 30 receitas
deliciosas e saudáveis, doces e salgadas, para encantardeliciosas e saudáveis, doces e salgadas, para encantardeliciosas e saudáveis, doces e salgadas, para encantar
a sua família.a sua família.a sua família.

Todas as receitas desse livro foram criadas pelasTodas as receitas desse livro foram criadas pelasTodas as receitas desse livro foram criadas pelas
mulheres que colocaram o método PIEF em prática, emulheres que colocaram o método PIEF em prática, emulheres que colocaram o método PIEF em prática, e
você vai poder conhecer cada uma delas atráves de umvocê vai poder conhecer cada uma delas atráves de umvocê vai poder conhecer cada uma delas atráves de um
resumo da história delas e de um vídeo onde elasresumo da história delas e de um vídeo onde elasresumo da história delas e de um vídeo onde elas
mesmas contam suas histórias.mesmas contam suas histórias.mesmas contam suas histórias.

Espero que goste das receitas que separei aqui paraEspero que goste das receitas que separei aqui paraEspero que goste das receitas que separei aqui para
você.você.você.



Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:
Modo de Preparo:Modo de Preparo:

Dica de Acompanhamento:Dica de Acompanhamento:

4 folhas de couve; 

4 xícaras de repolho picado; 

3 colheres de pimentão vermelho, verde ou amarelo;

2 colheres de tempero verde; 

2 colheres de biomassa; 

2 latas de atum; 

Tomate cereja e carambola para decorar. 

Farofa de couve, cenoura e uvas passas. 

Pique a couve que sobrou e refogue com uma

cenoura ralada, uvas passas a gosto e tempero verde. 

Após refogar acrescente farinha de sementes, farelo

de aveia, gergelim e chia.

Higienize e corte as folhas de couve ao meio.

Utilize a parte arredondada para cima.

Aqueça uma panela de água e passe as folhas na água

quente até amolecerem. Retire e passe em água fria. 

Enxugue com papel toalha e reserve. 

Aqueça uma panela e refogue no azeite o repolho, os

pimentões e o tempero verde. 

Acrescente a biomassa e o atum escorrido. Misture

bem e deixe esfriar. 

Para a montagem coloque sobre a folha de couve duas

colheres de recheio, dobre as pontas laterais e enrole

para formar os rolinhos. 

Faça a montagem colocando os rolinhos do maior ao

menor. 

Decore com os tomates e a carambola. 

ROLINHOS DE COUVE E ATUMROLINHOS DE COUVE E ATUMROLINHOS DE COUVE E ATUM



FabFabiana Santos Cavalcanteiana Santos Cavalcante

AntesAntes DepoisDepois

Fabiana tem 41 anos, 2 filhos e eliminou até o momento 15 kg e muitas medidas, ela atéFabiana tem 41 anos, 2 filhos e eliminou até o momento 15 kg e muitas medidas, ela atéFabiana tem 41 anos, 2 filhos e eliminou até o momento 15 kg e muitas medidas, ela até
conseguiu regularizar os níveis de glicemia.conseguiu regularizar os níveis de glicemia.conseguiu regularizar os níveis de glicemia.   

Ela sempre esteve acima de peso, desde de criança. Sempre passou por médicos,Ela sempre esteve acima de peso, desde de criança. Sempre passou por médicos,Ela sempre esteve acima de peso, desde de criança. Sempre passou por médicos,
nutricionistas, mas os resultados nunca eram efetivos. Tentava sempre praticar atividadenutricionistas, mas os resultados nunca eram efetivos. Tentava sempre praticar atividadenutricionistas, mas os resultados nunca eram efetivos. Tentava sempre praticar atividade
física, mas sempre teve muitas limitações devido a problemas no joelho.física, mas sempre teve muitas limitações devido a problemas no joelho.física, mas sempre teve muitas limitações devido a problemas no joelho.   

Mas quando aprendeu o método da Carol, conseguiu resultados que nem poderiaMas quando aprendeu o método da Carol, conseguiu resultados que nem poderiaMas quando aprendeu o método da Carol, conseguiu resultados que nem poderia
imaginar, e o melhor continua comendo tudo que ela gosta, bolos, pão de queijo e comidaimaginar, e o melhor continua comendo tudo que ela gosta, bolos, pão de queijo e comidaimaginar, e o melhor continua comendo tudo que ela gosta, bolos, pão de queijo e comida
japonesa, sem que isso atrapalhe seu processo de emagrecimento ou prejudique suajaponesa, sem que isso atrapalhe seu processo de emagrecimento ou prejudique suajaponesa, sem que isso atrapalhe seu processo de emagrecimento ou prejudique sua
saúde.saúde.saúde.

O que ela fez? Aprendeu os 4 fundamentos do emagrecimento, aprendeu a combinar osO que ela fez? Aprendeu os 4 fundamentos do emagrecimento, aprendeu a combinar osO que ela fez? Aprendeu os 4 fundamentos do emagrecimento, aprendeu a combinar os
alimentos e a fazer as compensações.alimentos e a fazer as compensações.alimentos e a fazer as compensações.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FABIANA SANTOS CAVALCANTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FABIANA SANTOS CAVALCANTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FABIANA SANTOS CAVALCANTE
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=yhGdcovEMIg


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1 x. (Chá) de castanha de caju;

1 batata doce pequena;

200g de peito de frango;

60g de milho verde;

200 ml da água (que cozinhou o frango) coada;

2 c. (sobremesa) de gergelim;

Cebola, alho, alecrim, cúrcuma, pimenta do reino;

Tempero verde da Carol.

1 - Coloque a castanha de molho (deixei de um dia para o

outro, mas ou pode ser de 4 a 6 horas);

2 - Descasque a batata doce e rale. Unte uma forma com

um pouquinho de azeite, espalhe a batata doce e coloque

no forno já pré aquecido a 250ºC. Mexa de 5 em 5

minutos, sempre olhando. Quando ela estiver mais

sequinha diminuir a temperatura para 150ºC e sempre

mexer para não queimar. Quando estiver boa desligue o

forno mas deixe ela lá até esfriar (pode ser feito um dia

antes).

3- Cozinhe o peito de frango com a cebola cortada em quatro e o alho também, cúrcuma, pitada de pimenta do reino

e 1 colher de chá do tempero verde. Quando estiver cozido coar a água e separar 200 ml, o restante pode congelar

para fazer sopa ou mesmo um arroz, como nos orienta a Carol.

4- Bata as castanhas com a água do frango e o milho, bater bem. Colocar na panela 1 colher de (chá) do tempero verde

e mexer sempre que fique soltando do fundo. Coloque o peito de frango desfiado e prove para ver se precisa de mais

sal, cozinhe mais um pouco.

5- Coloque em um refratário, espalhe 1 c. de sobremesa de gergelim por cima, jogue um pouco da batata palha e a

outra colher de sobremesa de gergelim por último. 

FRICASSÊ DE FRANGOFRICASSÊ DE FRANGOFRICASSÊ DE FRANGO



WilWiliana Brito Santana Fernandesiana Brito Santana Fernandes
  

AntesAntes DepoisDepois

WiliWiliWiliana tem 56 anos, 2 filhas e até o momento eliminou 11 kg. Só no 1º mês ela eliminouana tem 56 anos, 2 filhas e até o momento eliminou 11 kg. Só no 1º mês ela eliminouana tem 56 anos, 2 filhas e até o momento eliminou 11 kg. Só no 1º mês ela eliminou
8 kg.8 kg.8 kg.   

Mas antes de colocar o método em prática passou 27 anos lutando contra a balança. JáMas antes de colocar o método em prática passou 27 anos lutando contra a balança. JáMas antes de colocar o método em prática passou 27 anos lutando contra a balança. Já
tomou medicamentos, fez dietas e tomou sopas que prometiam emagrecer.tomou medicamentos, fez dietas e tomou sopas que prometiam emagrecer.tomou medicamentos, fez dietas e tomou sopas que prometiam emagrecer.   

Ficava mais de 3 horas na academia, e até mesmo o seu próprio professor falava queFicava mais de 3 horas na academia, e até mesmo o seu próprio professor falava queFicava mais de 3 horas na academia, e até mesmo o seu próprio professor falava que
quando ela parasse de se exercitar iria engordar.quando ela parasse de se exercitar iria engordar.quando ela parasse de se exercitar iria engordar.   

Após várias dieta frustradas, desenvolveu gordura no fígado e passava muito mal.Após várias dieta frustradas, desenvolveu gordura no fígado e passava muito mal.Após várias dieta frustradas, desenvolveu gordura no fígado e passava muito mal.

Mas depois de colocar o método da Carol em prática conseguiu emagrecer, mesmo naMas depois de colocar o método da Carol em prática conseguiu emagrecer, mesmo naMas depois de colocar o método da Carol em prática conseguiu emagrecer, mesmo na
menopausa e melhorar a saúde, disposição e bem-estar.menopausa e melhorar a saúde, disposição e bem-estar.menopausa e melhorar a saúde, disposição e bem-estar.   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WILIANA BRITO SANTANAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WILIANA BRITO SANTANAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WILIANA BRITO SANTANA   
FERNANDES APERTANDO O BOTÃO ABAIXOFERNANDES APERTANDO O BOTÃO ABAIXOFERNANDES APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=ckEcM7_mOKM


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

¾ quilos de filé de merluza (pode ser outro peixe);

4 ovos;

⅓ de xícara de azeite (oliva ou girassol);

2 colheres de sopa de amido de milho bem cheias;

4 cenouras médias raladas;

¼ do molho de tomate (eu faço o funcional da Carol);

Sal e pimenta a gosto.

1- Cozinhar o peixe temperado com muito pouca água.

Uns 5 a 10 minutinhos (uso muito o tempero verde da

Carol). Desfiar um pouco depois de cozido, reservar.

2- Misturar os demais ingredientes na ordem de acima,

menos o peixe. Deixar o peixe para o final e misturar

lentamente, para não desmanchar demais.

3- Untar uma forma ou pirex com azeite e farinha de arroz

integral (eu uso uma forma retangular, essas de fazer

cakes de banana).

4- Levar ao forno pré aquecido a 200ºC. Colocar uns 35 a 40 min a 180ºC ou até que você veja que está firme a mistura

e as bordas começarem a ficarem tostadinhas.

Esperar esfriar bem, para desenformar, se quiser pode enfeitar com tomatinhos cereja, maionese de caju ou de outra

semente, fica muito gostosa.

       "Buen Apetit."

FALSA LAGOSTAFALSA LAGOSTAFALSA LAGOSTA



RRossana Valleossana Valle

AntesAntes DepoisDepois

Rossana tem 62 anos, mora no Uruguai, possui 2 filhos e até o momento eliminou umRossana tem 62 anos, mora no Uruguai, possui 2 filhos e até o momento eliminou umRossana tem 62 anos, mora no Uruguai, possui 2 filhos e até o momento eliminou um
total de 15 kg.total de 15 kg.total de 15 kg.   

Mas antes de colocar o método da Carol em prática, ela achava que sabia se alimentarMas antes de colocar o método da Carol em prática, ela achava que sabia se alimentarMas antes de colocar o método da Carol em prática, ela achava que sabia se alimentar
de forma correta, e não entendia o porque não conseguia emagrecer.de forma correta, e não entendia o porque não conseguia emagrecer.de forma correta, e não entendia o porque não conseguia emagrecer.   

Mas durante a semana do Intensivão do emagrecimento pôde ver que fazia muitaMas durante a semana do Intensivão do emagrecimento pôde ver que fazia muitaMas durante a semana do Intensivão do emagrecimento pôde ver que fazia muita
coisa errada, e só com o que aprendeu e praticou naquela semana já fez com que elacoisa errada, e só com o que aprendeu e praticou naquela semana já fez com que elacoisa errada, e só com o que aprendeu e praticou naquela semana já fez com que ela
eliminasse 2 kg.eliminasse 2 kg.eliminasse 2 kg.   

Depois de colocar o método por completo em prática conseguiu eliminar 15kg e aindaDepois de colocar o método por completo em prática conseguiu eliminar 15kg e aindaDepois de colocar o método por completo em prática conseguiu eliminar 15kg e ainda
melhorou significativamente as dores da fibromialgia.melhorou significativamente as dores da fibromialgia.melhorou significativamente as dores da fibromialgia.   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSSANA VALLEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSSANA VALLEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSSANA VALLE
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=0Jto7gt_Crk


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1kg de peito de frango (filé);

tempero verde Carol;  

pimenta do reino;

páprica doce;

1 colher de sopa de mostarda;

1 ovo;

Sementes de girassol e gergelim branco e preto;

Biscoito de arroz integral triturado (utilizado para

substituir farinha de rosca);

Creme de castanha de caju.

Tempere os filés com tempero verde, pimenta, páprica

doce e um pouquinho de      vinagre. Deixar marinando.

Pulsar as sementes de girassol e gergelim no

liquidificador. Misturar com a farinha de biscoito de arroz

e adicionar uma pitada de sal.

Bater o ovo com a mostarda e adicionar ao frango já

temperado. Misturar bem.

Untar uma forma com azeite de oliva e passar um a um os

filés na mistura de farinha com sementes apertando um

pouco para grudar bem

Colocar lado a lado na forma, regar com um pouquinho de azeite e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30

minutos. Nos primeiros 15 minutos devem estar ligados o aquecimento inferior e o dourador e nos próximos 15

minutos somente o dourador ligado.

Sugestão de acompanhamento: purê de aipim; saladas; brócolis cru bem picadinho + tomate cereja cortado em 4

partes + alface roxa + rúcula + broto de alfafa + sementes.

FRANGO À MILANESAFRANGO À MILANESAFRANGO À MILANESA



ZorânZorânia Zanetteia Zanette

AntesAntes DepoisDepois

Zorânia tem 59 anos, possui 2 filhos e até o momento eliminou um total de 11 kg.Zorânia tem 59 anos, possui 2 filhos e até o momento eliminou um total de 11 kg.Zorânia tem 59 anos, possui 2 filhos e até o momento eliminou um total de 11 kg.   

Depois dos 45 anos, com o início da menopausa teve um aumento de peso, por isso acreditava essa eraDepois dos 45 anos, com o início da menopausa teve um aumento de peso, por isso acreditava essa eraDepois dos 45 anos, com o início da menopausa teve um aumento de peso, por isso acreditava essa era
a grande causa do seu excesso de peso e por conta disso seu metabolismo ficaria mais lento ea grande causa do seu excesso de peso e por conta disso seu metabolismo ficaria mais lento ea grande causa do seu excesso de peso e por conta disso seu metabolismo ficaria mais lento e
engordaria "naturalmente".engordaria "naturalmente".engordaria "naturalmente".   

Fez muitas dietas, todas sem sucesso.Fez muitas dietas, todas sem sucesso.Fez muitas dietas, todas sem sucesso.

Ela achava que o problema não estava na alimentação, pois acreditava que sabia se alimentar da formaEla achava que o problema não estava na alimentação, pois acreditava que sabia se alimentar da formaEla achava que o problema não estava na alimentação, pois acreditava que sabia se alimentar da forma
correta. Mas durante o Intensivcorreta. Mas durante o Intensivcorreta. Mas durante o Intensivão do Emagrecimento, com alguns ajustes que fez conseguiu eliminar 3ão do Emagrecimento, com alguns ajustes que fez conseguiu eliminar 3ão do Emagrecimento, com alguns ajustes que fez conseguiu eliminar 3
kg.kg.kg.   

E depois de colocar em prática o método por completo conseguiu melhorar sua disposição, reduzir osE depois de colocar em prática o método por completo conseguiu melhorar sua disposição, reduzir osE depois de colocar em prática o método por completo conseguiu melhorar sua disposição, reduzir os
calorões da menopausa, além de melhorar muito sua auto estima, melhorou os níveis de colesterol ecalorões da menopausa, além de melhorar muito sua auto estima, melhorou os níveis de colesterol ecalorões da menopausa, além de melhorar muito sua auto estima, melhorou os níveis de colesterol e
pressão arterial, o médico até retirou o medicamento diurético que ela tinha que tomar.pressão arterial, o médico até retirou o medicamento diurético que ela tinha que tomar.pressão arterial, o médico até retirou o medicamento diurético que ela tinha que tomar.

Tudo com o poder da nutrição celular e com a alimentação…E o melhor de tudo é que ela não precisouTudo com o poder da nutrição celular e com a alimentação…E o melhor de tudo é que ela não precisouTudo com o poder da nutrição celular e com a alimentação…E o melhor de tudo é que ela não precisou
deixar de comer o pãozinho italiano que o filho dela faz e nem o churrasco de final de semana.deixar de comer o pãozinho italiano que o filho dela faz e nem o churrasco de final de semana.deixar de comer o pãozinho italiano que o filho dela faz e nem o churrasco de final de semana.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ZORÂNIA ZANETTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ZORÂNIA ZANETTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ZORÂNIA ZANETTE
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=-d7QyLJQ5lc&t=911s


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

200g de Bacalhau;

2 Batatas grandes;

1 Cenoura;

Ervilha fresca (a gosto);

1 Pimentão vermelho em rodelas; 

1 Cebola média em rodelas;

1 Dente de Alho em fatias;

Cheiro Verde (a gosto);

15 Ovos de codorna;

Azeite ( a gosto);

Vinagre (a gosto);

Orégano (a gosto);

Sal (a gosto);

Brócolis (a gosto).

Coloque o bacalhau de molho de um dia para o outro

para retirar o sal, cozinhe as batatas, as cenouras em

rodelas, cozinhe também a ervilha fresca e os ovos de

codorna. 

Retire a água do bacalhau, desfie bem e refogue

ligeiramente com uma colher de azeite. Refogue

ligeiramente o pimentão, a cebola e o alho. 

Monte numa travessa na seguinte ordem: primeiro a

batata, depois a cenoura, o pimentão e o bacalhau, a

cebola e o alho, coloque a ervilha e decore com os ovos

partido ao meio e o cheiro verde à vontade.

SALADA DE BACALHAUSALADA DE BACALHAUSALADA DE BACALHAU



MarMaria Jose Silvaia Jose Silva

Maria Jose tem 55 anos, possui 4 filhos e até o momento eliminou 8 kg, detalhe que a suaMaria Jose tem 55 anos, possui 4 filhos e até o momento eliminou 8 kg, detalhe que a suaMaria Jose tem 55 anos, possui 4 filhos e até o momento eliminou 8 kg, detalhe que a sua
meta inicial era de eliminar 4 kg, mas como viu que estava fácil demais, dobrou a meta emeta inicial era de eliminar 4 kg, mas como viu que estava fácil demais, dobrou a meta emeta inicial era de eliminar 4 kg, mas como viu que estava fácil demais, dobrou a meta e
atingiu.atingiu.atingiu.

Acompanhava a Carol nas redes sociais desde 2017, mas nunca deu muito valor até oAcompanhava a Carol nas redes sociais desde 2017, mas nunca deu muito valor até oAcompanhava a Carol nas redes sociais desde 2017, mas nunca deu muito valor até o
momento que o médico disse que ela estava pré-diabética.momento que o médico disse que ela estava pré-diabética.momento que o médico disse que ela estava pré-diabética.   

Até então estava “apenas” com pressão alta e colesterol e ela mesma fala que nãoAté então estava “apenas” com pressão alta e colesterol e ela mesma fala que nãoAté então estava “apenas” com pressão alta e colesterol e ela mesma fala que não
acreditava quando a Carol falava "emagrecer comendo de tudo", achava que isso eraacreditava quando a Carol falava "emagrecer comendo de tudo", achava que isso eraacreditava quando a Carol falava "emagrecer comendo de tudo", achava que isso era
impossível.impossível.impossível.

Mas hoje 8kg mais magra, comprova que de fato é verdade, pois não deixou de comer oMas hoje 8kg mais magra, comprova que de fato é verdade, pois não deixou de comer oMas hoje 8kg mais magra, comprova que de fato é verdade, pois não deixou de comer o
macarrão, os doces e sorvetinho que tanto gosta, e mesmo assim conseguiu emagrecer omacarrão, os doces e sorvetinho que tanto gosta, e mesmo assim conseguiu emagrecer omacarrão, os doces e sorvetinho que tanto gosta, e mesmo assim conseguiu emagrecer o
dobro da meta que tinha inicialmente.dobro da meta que tinha inicialmente.dobro da meta que tinha inicialmente.

Além disso melhorou a sua auto estima, sua saúde, sua pele e o humor, antes ela eraAlém disso melhorou a sua auto estima, sua saúde, sua pele e o humor, antes ela eraAlém disso melhorou a sua auto estima, sua saúde, sua pele e o humor, antes ela era
muito irritada e percebeu que mudou muito depois que começou a se alimentar demuito irritada e percebeu que mudou muito depois que começou a se alimentar demuito irritada e percebeu que mudou muito depois que começou a se alimentar de
forma correta.forma correta.forma correta.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA JOSE SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA JOSE SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA JOSE SILVA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=b3ttL6Vim_o&t=647s


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

6 espigas de milho bem higienizadas;

cebola;

alho;

tempero verde da Carol;

4 cenouras médias raladas;

Cambuquira (pontas do broto de abóbora);

Semente de abóbora e girassol.

Corte os grãos com a faca. Coloque no liquidificador com

1 copo de água e bata. Na panela refogue a cebola e o

alho. Adicione o tempero verde a gosto.

Adicione o milho batido, mexa com uma colher até

cozinhar o milho. Coloque salsinha generosamente.

Quando estiver bem cozido, adicione a cambuquira e

deixe cozinhar. Desligue o fogo e pronto!

Quando servir adicionar sementes de abóbora e girassol.

SOPA DE MILHO VERDE COM CAMBUQUIRASOPA DE MILHO VERDE COM CAMBUQUIRASOPA DE MILHO VERDE COM CAMBUQUIRA



Isabel CrIsabel Cristina Lopesistina Lopes

AntesAntes DepoisDepois

A Izabel tem 58 anos, 1 filho e eliminou no total 25 kg, o seu objetivo inicial era eliminar 22 kg, masA Izabel tem 58 anos, 1 filho e eliminou no total 25 kg, o seu objetivo inicial era eliminar 22 kg, masA Izabel tem 58 anos, 1 filho e eliminou no total 25 kg, o seu objetivo inicial era eliminar 22 kg, mas
como estava prazeroso porque não mais 3 kg né.como estava prazeroso porque não mais 3 kg né.como estava prazeroso porque não mais 3 kg né.   

Mas nem sempre foi assim, ela já frequentou médicos, nutrólogos e nutricionistas, mas comoMas nem sempre foi assim, ela já frequentou médicos, nutrólogos e nutricionistas, mas comoMas nem sempre foi assim, ela já frequentou médicos, nutrólogos e nutricionistas, mas como
sempre recebia um cardápio restritivo no qual, emagrecia inicialmente, mas depois engordavasempre recebia um cardápio restritivo no qual, emagrecia inicialmente, mas depois engordavasempre recebia um cardápio restritivo no qual, emagrecia inicialmente, mas depois engordava
tudo de novo. Chegou até ficar doente por conta dessas dietas restritivas.tudo de novo. Chegou até ficar doente por conta dessas dietas restritivas.tudo de novo. Chegou até ficar doente por conta dessas dietas restritivas.

A primeira vez que viu a Carol falar do método não acreditou, ou melhor achou que era "bomA primeira vez que viu a Carol falar do método não acreditou, ou melhor achou que era "bomA primeira vez que viu a Carol falar do método não acreditou, ou melhor achou que era "bom
demais para ser verdade".demais para ser verdade".demais para ser verdade".   

Mas, em uma segunda oportunidade decidiu participar de um evento gratuito do Intensivão doMas, em uma segunda oportunidade decidiu participar de um evento gratuito do Intensivão doMas, em uma segunda oportunidade decidiu participar de um evento gratuito do Intensivão do
Emagrecimento e apenas durante a semana do evento conseguiu eliminar 4,9 kg.Emagrecimento e apenas durante a semana do evento conseguiu eliminar 4,9 kg.Emagrecimento e apenas durante a semana do evento conseguiu eliminar 4,9 kg.   

Ela conseguiu emagrecer mais do que imaginava ser possível, e o melhor de tudo que conseguiuEla conseguiu emagrecer mais do que imaginava ser possível, e o melhor de tudo que conseguiuEla conseguiu emagrecer mais do que imaginava ser possível, e o melhor de tudo que conseguiu
emagrecer sem flacidez, e apenas cuidando da alimentação e garantindo uma boa nutriçãoemagrecer sem flacidez, e apenas cuidando da alimentação e garantindo uma boa nutriçãoemagrecer sem flacidez, e apenas cuidando da alimentação e garantindo uma boa nutrição
celular.celular.celular.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ISABEL CRISTINA LOPESASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ISABEL CRISTINA LOPESASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ISABEL CRISTINA LOPES
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=XPK0bbmzCro&t=2303s


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1 bandeja de vagem;

1 cenoura média picada;

½ pimentão vermelho picado;

½ cebola pequena cortada em rodelas;

Tomate cereja a gosto (opcional);

Quinoa polvilhada;

Azeite, limão, sal e pimenta para temperar.

Cozinhe a vagem e a cenoura já picadas. Pique o

pimentão e escalde com água fervente. 

Escalde as rodelas de cebola. Espere esfriar. Coloque

todos os ingredientes num refratário. 

Faça um molhinho com azeite, limão, sal e pimenta (usei

o tempero verde da Carol) e jogue sobre a salada,

misturando delicadamente. 

Por último, polvilhe as castanhas quebradas e a quinoa

por cima. Está pronta!

SALADA NATALINASALADA NATALINASALADA NATALINA



Sonia SandrSonia Sandraa

AntesAntes DepoisDepois

Sonia tem 60 anos, 2 filhos e até o momento eliminou 9 kg com o método da Carol.Sonia tem 60 anos, 2 filhos e até o momento eliminou 9 kg com o método da Carol.Sonia tem 60 anos, 2 filhos e até o momento eliminou 9 kg com o método da Carol.    

Passou a vida toda brigando muito com a balança, emagrecia, mas logo ganhava pesoPassou a vida toda brigando muito com a balança, emagrecia, mas logo ganhava pesoPassou a vida toda brigando muito com a balança, emagrecia, mas logo ganhava peso
tudo novamente.tudo novamente.tudo novamente.   

Antes de conhecer a Carol já havia tentado de tudo: passou com endocrinologista,Antes de conhecer a Carol já havia tentado de tudo: passou com endocrinologista,Antes de conhecer a Carol já havia tentado de tudo: passou com endocrinologista,
nutricionista, tomou shakes e remédios, mas nada trazia os resultados que queria.nutricionista, tomou shakes e remédios, mas nada trazia os resultados que queria.nutricionista, tomou shakes e remédios, mas nada trazia os resultados que queria.

Depois de participar do Intensivão do Emagrecimento emagreceu 2 kg.Depois de participar do Intensivão do Emagrecimento emagreceu 2 kg.Depois de participar do Intensivão do Emagrecimento emagreceu 2 kg.

Depois de aplicar o método completo além de emagrecer, melhorou sintomas de refluxo,Depois de aplicar o método completo além de emagrecer, melhorou sintomas de refluxo,Depois de aplicar o método completo além de emagrecer, melhorou sintomas de refluxo,
dores de cabeça que tinha frequentemente, e melhorou muito sua disposição e bem-dores de cabeça que tinha frequentemente, e melhorou muito sua disposição e bem-dores de cabeça que tinha frequentemente, e melhorou muito sua disposição e bem-
estar.estar.estar.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SONIA SANDRAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SONIA SANDRAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SONIA SANDRA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=C4PMDgw5WIc&t=1082s


Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

1 folha de couve picada;

4 folhas de hortelã;

1 rodela média de abacaxi;

100ml de chá de erva-doce.

Bata tudo no liquidificador ( sem coar) e despeje em

forminhas para picolé ou em copos de plástico com um

palito no centro. 

Leve ao congelador até que esteja firme e desenforme

um pouco antes de servir.

PICOLÉ DE ABACAXIPICOLÉ DE ABACAXIPICOLÉ DE ABACAXI   
   



Sandra Mara Azevedo FrSandra Mara Azevedo Françaança  
das Nevesdas Neves

AntesAntes DepoisDepois

Sandra tem 61 anos, mora em Barcelona, tem 1 filho e até o momento eliminou 13 kg.Sandra tem 61 anos, mora em Barcelona, tem 1 filho e até o momento eliminou 13 kg.Sandra tem 61 anos, mora em Barcelona, tem 1 filho e até o momento eliminou 13 kg.   

Depois que colocou o método em prática além de todos os kg eliminados, conseguiuDepois que colocou o método em prática além de todos os kg eliminados, conseguiuDepois que colocou o método em prática além de todos os kg eliminados, conseguiu
regular os níveis de glicemia que estavam alterados e reverter a gordura no fígado queregular os níveis de glicemia que estavam alterados e reverter a gordura no fígado queregular os níveis de glicemia que estavam alterados e reverter a gordura no fígado que
tinha.tinha.tinha.

Saiu do manequim 44 para o 38.Saiu do manequim 44 para o 38.Saiu do manequim 44 para o 38.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA MARA AZEVEDOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA MARA AZEVEDOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA MARA AZEVEDO   
FRANÇA DAS NEVES APERTANDO O BOTÃO ABAIXOFRANÇA DAS NEVES APERTANDO O BOTÃO ABAIXOFRANÇA DAS NEVES APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=BreEneVNMC8&t=297s


1 ½ xícara (chá) de fusilli (massa de farinha de arroz -

uso a marca URBANO)

peito de frango cozido e desfiado (pode ser o

defumado);

1 lata de tomate pelado;

½ cebola;

1 dente de alho;

8 azeitonas pretas sem caroço;

1 ½ xícara (chá) de água;

4 colheres (sopa) de azeite;

4 ramos de manjericão;

1 pitada de sal;

¼ de colher (chá) de pimenta calabresa seca.

Descasque e pique fino a cebola e o alho. Lave e seque as

folhas de manjericão. Pique as azeitonas. Leve uma

panela média (fogo médio). 

Quando aquecer, regue com o azeite, junte a cebola,

tempere com o sal e refogue por 3 minutos, até murchar.

Adicione o frango desfiado, o alho e mexa por mais 1

minuto.

Abaixe o fogo, adicione o tomate pelado (com o líquido)

e a água. Misture bem, para dissolver os sabores do

refogado. Junte o macarrão, as azeitonas e metade das

folhas de manjericão. Tempere com a pimenta calabresa

e aumente o fogo para médio. Deixe cozinhar por 5

minutos contados depois que começar a ferver.

Tampe a panela e deixe cozinhar por mais 5 a 10 minutos,

mexendo de vez em quando para o macarrão não grudar

no fundo – nesse tempo a água vai começar a secar ao

mesmo tempo em que o macarrão vai cozinhar e o

molho encorpar. 

Coloque o macarrão numa travessa e a seguir coloque

com as folhas de manjericão restantes.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FUSILLI FESTIVAFUSILLI FESTIVAFUSILLI FESTIVA



Rosangela Santos PiRosangela Santos Pinto Hencknto Henck

AntesAntes DepoisDepois

Rosangela tem 59 anos e eliminou 16 kg que vem mantendo há mais de 1 ano. Ela saiu doRosangela tem 59 anos e eliminou 16 kg que vem mantendo há mais de 1 ano. Ela saiu doRosangela tem 59 anos e eliminou 16 kg que vem mantendo há mais de 1 ano. Ela saiu do
manequim 44 para 38!manequim 44 para 38!manequim 44 para 38!

Ela acreditava que o fato de possuir hipotireoidismo seria impossivel emagrecer, imaginaEla acreditava que o fato de possuir hipotireoidismo seria impossivel emagrecer, imaginaEla acreditava que o fato de possuir hipotireoidismo seria impossivel emagrecer, imagina
a surpresa dela em conseguir emagrecer, e ainda poder comer de tudo que ela gosta?a surpresa dela em conseguir emagrecer, e ainda poder comer de tudo que ela gosta?a surpresa dela em conseguir emagrecer, e ainda poder comer de tudo que ela gosta?

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA ROSANGELA SANTOSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA ROSANGELA SANTOSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA SANDRA ROSANGELA SANTOS   
PINTO HENCK APERTANDO O BOTÃO ABAIXOPINTO HENCK APERTANDO O BOTÃO ABAIXOPINTO HENCK APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=1f-MVomM3KQ&t=1149s


Tempere os filés com suco de limão e tempero verde.

Coloque para marinar em um bol na geladeira por uns 30

minutos. Depois de marinados, esquente uma frigideira

grande e coloque azeite, pincelando por toda a frigideira. 

Grelhe os filés a cada 3, deixando-os bem passados e com

uma cor douradinha. Retire-os e deixe-os descansar em

um prato. 

Enquanto isso coloque a outra colher de azeite e refogue

a cebola e o alho e depois de bem refogados acrescente o

sal, o orégano, a pimenta, refogue mais um pouco e

acrescente os filés grelhados e refogue por mais uns

minutos para que peguem o sabor das ervas. Reserve. 

No liquidificador misture o suco de laranja, o tahine, as

sementes de girassol, a mostarda e a biomassa e bata

bem até que vire um uma calda. 

Coloque os filés em um refratário, cubra com as cebolas e

coloque a calda de laranja por cima e leve ao forno pré

aquecido por 180 graus por 15 minutos.

6 filés de frango;

1 cebola grande picada;

2 dentes de alho picados;

2 colheres de chá de azeite de oliva;

pimenta do reino branca a gosto;

1 colher de sobremesa de tempero verde;

Azeite, limão, sal e pimenta para temperar.

1 colher de sopa rasa de tahine;

150ml de suco de laranja natural;

2 colheres de sopa de sementes de girassol;

1 colher de sopa de biomassa.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Para a Calda:Para a Calda:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FRANGO COM LARANJA E TAHINEFRANGO COM LARANJA E TAHINEFRANGO COM LARANJA E TAHINE



Eliane Aragão PiresEliane Aragão Pires

AntesAntes DepoisDepois

Eliane tem 55 anos, mora no Paraguai, é mãe de 2 filhas e eliminou 15,7 kg.Eliane tem 55 anos, mora no Paraguai, é mãe de 2 filhas e eliminou 15,7 kg.Eliane tem 55 anos, mora no Paraguai, é mãe de 2 filhas e eliminou 15,7 kg.   

Antes ela pesava 50kg mas quando viu chegou aos 100 kg. Tentou de tudo paraAntes ela pesava 50kg mas quando viu chegou aos 100 kg. Tentou de tudo paraAntes ela pesava 50kg mas quando viu chegou aos 100 kg. Tentou de tudo para
conseguir emagrecer, tratamentos naturais (acupuntura), medicamentos, shakes, chegouconseguir emagrecer, tratamentos naturais (acupuntura), medicamentos, shakes, chegouconseguir emagrecer, tratamentos naturais (acupuntura), medicamentos, shakes, chegou
até pensar em fazer uma bariátrica.até pensar em fazer uma bariátrica.até pensar em fazer uma bariátrica.

Ela acreditava que o fato de ter entrado na menopausa precoce e possuirEla acreditava que o fato de ter entrado na menopausa precoce e possuirEla acreditava que o fato de ter entrado na menopausa precoce e possuir
hipotireoidismo eram as causas de não conseguir emagrecer.hipotireoidismo eram as causas de não conseguir emagrecer.hipotireoidismo eram as causas de não conseguir emagrecer.   

Mas depois de conhecer a Carol em 2021 no Intensivão do emagrecimento, apenas naMas depois de conhecer a Carol em 2021 no Intensivão do emagrecimento, apenas naMas depois de conhecer a Carol em 2021 no Intensivão do emagrecimento, apenas na
semana do evento já emagreceu 2,7 kg.semana do evento já emagreceu 2,7 kg.semana do evento já emagreceu 2,7 kg.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELIANE ARAGÃO PIRESASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELIANE ARAGÃO PIRESASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELIANE ARAGÃO PIRES   
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=F1GJSOjxqyE&t=1936s


Em uma panela grande coloque o azeite e refogue a

cebola até ficar transparente. Acresce o alho e deixe

dourar, coloque as coxinhas de frango temperadas com o

sal verde, mexendo para refogar. 

Coloque 1/2 xícara de água quente. a cúrcuma, a cenoura

e o milho deixe cozinhar uns 3 minutos. Depois

acrescente os demais ingredientes, brócolis, pimentões e

a abobrinha. Tempere com a pimenta do reino e deixe

cozinhar provando o ponto al dente dos legumes. Não

precisa colocar sal.

Acompanhamento: arroz integral com quinoa. 1 medida

de arroz integral, 1/2 medida de quinoa, 1 colher

sobremesa de sal verde da Carol, 1 colher chá de azeite ou

óleo de côco. Refogue o arroz com a quinoa e acrescente

3 medidas de água quente. Deixe cozinhar.

1 kg de coxinha da asa temperadas com sal verde da

Carol;

2 cenouras cortadas em rodelas finas;

300g de brócolis lavado (buquês);

2 cebolas picadas;

4 dentes de alho;

1 abobrinha em pedaços pequenos;

2 tomates picados;

1 pimentão verde picado;

1 pimentão amarelo picado;

1 pimentão vermelho picado;

1 espiga de milho em fatia;

1 colher sopa de azeite; 

Cúrcuma a gosto; 

Orégano e pimenta do reino a gosto.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FRANGO EM FESTA DE CORES E SABORESFRANGO EM FESTA DE CORES E SABORESFRANGO EM FESTA DE CORES E SABORES



Vânia CarvalhoVânia Carvalho

AntesAntes DepoisDepois

Vânia tem 57 anos, é mãe de 4 filhos e até o momento já eliminou 7 kg.Vânia tem 57 anos, é mãe de 4 filhos e até o momento já eliminou 7 kg.Vânia tem 57 anos, é mãe de 4 filhos e até o momento já eliminou 7 kg.   

Ela sempre foi magra e sempre gostou de fazer academia, mas depois de ter suas filhas,Ela sempre foi magra e sempre gostou de fazer academia, mas depois de ter suas filhas,Ela sempre foi magra e sempre gostou de fazer academia, mas depois de ter suas filhas,
percebeu que passou a ganhar peso e mesmo fazendo academia não conseguiapercebeu que passou a ganhar peso e mesmo fazendo academia não conseguiapercebeu que passou a ganhar peso e mesmo fazendo academia não conseguia
emagrecer, com isso passou a ficar incomodada.emagrecer, com isso passou a ficar incomodada.emagrecer, com isso passou a ficar incomodada.

Fez dietas, fez alguns programas de nutricionistas famosas e até mesmo tomar remédiosFez dietas, fez alguns programas de nutricionistas famosas e até mesmo tomar remédiosFez dietas, fez alguns programas de nutricionistas famosas e até mesmo tomar remédios
para emagrecer ela tomou, mas nada disso trouxe os resultados que ela queria.para emagrecer ela tomou, mas nada disso trouxe os resultados que ela queria.para emagrecer ela tomou, mas nada disso trouxe os resultados que ela queria.   

Ela acreditava que o metabolismo dela era muito lento.Ela acreditava que o metabolismo dela era muito lento.Ela acreditava que o metabolismo dela era muito lento.   

Conheceu a Carol a mais de 2 anos nas redes sociais, mas não dava muito valor, masConheceu a Carol a mais de 2 anos nas redes sociais, mas não dava muito valor, masConheceu a Carol a mais de 2 anos nas redes sociais, mas não dava muito valor, mas
depois de participar da semana gratuita do Intensivão do Emagrecimento Feminino sedepois de participar da semana gratuita do Intensivão do Emagrecimento Feminino sedepois de participar da semana gratuita do Intensivão do Emagrecimento Feminino se
apaixonou pelo método.apaixonou pelo método.apaixonou pelo método.

Afinal de contas quem não ia gostar de emagrecer comendo de tudo não é mesmo?Afinal de contas quem não ia gostar de emagrecer comendo de tudo não é mesmo?Afinal de contas quem não ia gostar de emagrecer comendo de tudo não é mesmo?

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA VÂNIA CARVALHOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA VÂNIA CARVALHOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA VÂNIA CARVALHO   
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=CIlmCTHYiSg&t=1993s


Em uma frigideira que possa ir ao forno (com cabo de

metal) frite o alho e cebola até ficar translúcida.

Acrescente os pimentões e tempere com sal e pimenta

do reino (se for usar os Jalapeños deixe-os por último

para não ficar muito picante). Acrescente a batata e

mexa delicadamente para não quebrar.

Despeje os ovos batidos e mexa a frigideira para que os

ovos preencham toda a superfície de maneira uniforme.

E desligue o forno.

Leve ao forno pré aquecido a 180 graus por 5-10 minutos

fique de olho, pois alguns fornos variam o tempo de

cozimento.

Retire do forno e cubra com um prato grande para

desenformar e servir, pode ser consumido quente ou

gelado.

8 ovos batidos;

sal e pimenta do reino a gosto;

2 colheres de sopa de azeite extra virgem;

1 cebola roxa grande picada;

2 dentes de alho;

pimentão vermelho e verde cortados em tirinhas;

1 batata doce cortada em cubos (fervida por alguns

minutos - al dente).

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

OMELETE ARCO ÍRISOMELETE ARCO ÍRISOMELETE ARCO ÍRIS



Maristela NichollsMaristela Nicholls

AntesAntes DepoisDepois

Maristela tem 60 anos, mora na Inglaterra, possui 2 filhos e eliminou 7 kg em 1 mês.Maristela tem 60 anos, mora na Inglaterra, possui 2 filhos e eliminou 7 kg em 1 mês.Maristela tem 60 anos, mora na Inglaterra, possui 2 filhos e eliminou 7 kg em 1 mês.
Acompanhou a semana de evento gratuita e somente nesta semana eliminou 2,5 kg.Acompanhou a semana de evento gratuita e somente nesta semana eliminou 2,5 kg.Acompanhou a semana de evento gratuita e somente nesta semana eliminou 2,5 kg.

Após colocar o método completo em prática, além do emagrecimento, conseguiuApós colocar o método completo em prática, além do emagrecimento, conseguiuApós colocar o método completo em prática, além do emagrecimento, conseguiu
melhorar sua saúde, melhorou sua disposição, a saúde do intestino, seu bem estar emelhorar sua saúde, melhorou sua disposição, a saúde do intestino, seu bem estar emelhorar sua saúde, melhorou sua disposição, a saúde do intestino, seu bem estar e
humor.humor.humor.

A cinturinha passou a aparecer, e até o marido que apenas a acompanha neste processoA cinturinha passou a aparecer, e até o marido que apenas a acompanha neste processoA cinturinha passou a aparecer, e até o marido que apenas a acompanha neste processo
já conseguiu eliminar 9 kg.já conseguiu eliminar 9 kg.já conseguiu eliminar 9 kg.   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARISTELA NICHOLLSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARISTELA NICHOLLSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARISTELA NICHOLLS   
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=64sDTdPVZuQ&t=2015s


Leve ao fogo uma panela de pressão com uma colher de

sopa de óleo de girassol, tempere o frango com o

tempero verde, deixe refogar, coloque a cebola roxa

ralada, refogue até ela ficar transparente. Em seguida

coloque 02 xícaras de arroz, mexa bem até fritar um

pouco o arroz, adicione uma colher de chá de açafrão e

em seguida coloque 06 xícaras de água quente. 

Tampe a panela de pressão e assim que pegar pressão

desligue depois de 12 minutos. Se tiver muita água deixe

secar por mais um pouco.

Logo após coloquei o arroz na travessa de vidro e decorei

com cebolinha verde, e você pode decorar e dar mais

nutrientes, coloquei sementes de girassol e na outra

travessa amêndoas laminadas para dar um toque final.

2 xícara de arroz cateto integral orgânico;

5 xícara de água quente;

1 cebola pequena roxa;

1 colher de sopa de tempero verde natural; 

1 colher de chá de açafrão;

2 filé de frango em cubos.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

ARROZ ESPECIALARROZ ESPECIALARROZ ESPECIAL



Euzeni Oliveira BarrosEuzeni Oliveira Barros

AntesAntes DepoisDepois

Euzeni tem 44 anos e eliminou 30 kg até agora.Euzeni tem 44 anos e eliminou 30 kg até agora.Euzeni tem 44 anos e eliminou 30 kg até agora.   

Para atingir esse resultado ela não precisou deixar de comer o que gosta e emagreceuPara atingir esse resultado ela não precisou deixar de comer o que gosta e emagreceuPara atingir esse resultado ela não precisou deixar de comer o que gosta e emagreceu
sem atividade física nenhuma.sem atividade física nenhuma.sem atividade física nenhuma.

Apenas aplicando os 4 fundamentos que aprendeu com a Carol conseguiu transformarApenas aplicando os 4 fundamentos que aprendeu com a Carol conseguiu transformarApenas aplicando os 4 fundamentos que aprendeu com a Carol conseguiu transformar
sua vida e sua saúde.sua vida e sua saúde.sua vida e sua saúde.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA EUZENI OLIVEIRA BARROSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA EUZENI OLIVEIRA BARROSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA EUZENI OLIVEIRA BARROS
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=uCkj10TJz6Y&t=1113s


Levar ao fogo uma panela com a manteiga ghee, refogar

primeiro a cebola, quando estiver dourada acrescente o

alho e espere dourar. 

Acrescente a farinha de amêndoas e a linhaça já

triturada, e vá mexendo até começar a dourar, então

acrescente a quinoa, as sementes de girassol, abóbora e

gergelim. 

Acrescente o sal e mexa até incorporar todos os

ingredientes. Por último, acrescente as uvas passas e se

gostar, salsinha picadinha. Está pronta, é só servir e fica

uma delícia!

200g de farinha de amêndoas (ou outra castanha);

50g de gergelim torrado;

50g de sementes de girassol torrada;

50g de sementes de abóbora torrada;

50g de quinoa em flocos;

150g de linhaça dourada processada no

liquidificador;

50g de uvas passa hidratada ou 1 xícara de abacaxi

picado;

2 colheres de sopa de azeite;

1 cebola bem picada;

2 dentes de alho picados;

Sal marinho moído a gosto;

Salsinha a gosto.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FAROFAFAROFAFAROFA



Dircelene Segura SantosDircelene Segura Santos

AntesAntes DepoisDepois

Dircelene tem 54 anos e eliminou 10 kg até o momento.Dircelene tem 54 anos e eliminou 10 kg até o momento.Dircelene tem 54 anos e eliminou 10 kg até o momento.   

Desde os 18 anos vinha fazendo diversas dietas, chegou a tomar shakes e até mesmoDesde os 18 anos vinha fazendo diversas dietas, chegou a tomar shakes e até mesmoDesde os 18 anos vinha fazendo diversas dietas, chegou a tomar shakes e até mesmo
remédios para emagrecer, e até emagrecia por um tempo, mas logo em seguida ganhavaremédios para emagrecer, e até emagrecia por um tempo, mas logo em seguida ganhavaremédios para emagrecer, e até emagrecia por um tempo, mas logo em seguida ganhava
o peso tudo de novo, vivendo uma vida de efeito sanfona.o peso tudo de novo, vivendo uma vida de efeito sanfona.o peso tudo de novo, vivendo uma vida de efeito sanfona.   

Quando ela participou do Intensivão do emagrecimento conseguiu eliminar 3,1 kgQuando ela participou do Intensivão do emagrecimento conseguiu eliminar 3,1 kgQuando ela participou do Intensivão do emagrecimento conseguiu eliminar 3,1 kg
apenas na semana do evento.apenas na semana do evento.apenas na semana do evento.

Ficou super animada, e quando colocou o método completo em prática além do pesoFicou super animada, e quando colocou o método completo em prática além do pesoFicou super animada, e quando colocou o método completo em prática além do peso
eliminado, conseguiu também melhorar muito o funcionamento do intestino dela, queeliminado, conseguiu também melhorar muito o funcionamento do intestino dela, queeliminado, conseguiu também melhorar muito o funcionamento do intestino dela, que
era bem ruim, e reverter vários problemas de saúde que tinha, triglicérides, colesterol eera bem ruim, e reverter vários problemas de saúde que tinha, triglicérides, colesterol eera bem ruim, e reverter vários problemas de saúde que tinha, triglicérides, colesterol e
alteração na pressão arterial, hoje ela já não tem mais nada alterado em seus exames.alteração na pressão arterial, hoje ela já não tem mais nada alterado em seus exames.alteração na pressão arterial, hoje ela já não tem mais nada alterado em seus exames.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA DIRCELENE SEGURA SANTOSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA DIRCELENE SEGURA SANTOSASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA DIRCELENE SEGURA SANTOS
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=bI8AivMbPOE&t=1549s


Adicione uvas passas, castanhas, sementes, canela e

cravo em pó, maçã ou banana picadinha, a gosto.

Se quiser de chocolate colocar 1 colher de sopa de cacau

em pó.

Coloca em forno pré aquecido a 180 graus por 25 minutos

ou até dourar.

Desligue o forno e deixe ele esfriar lá dentro. Fica divino! 

3 ovos;

1 colher de sopa de farelo de aveia;

1 colher de sopa de psyllium;

1 colher de sopa de farinha de amêndoas;

1 colher de sopa de fermento;

3 bananas bem madura.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLINHO DE BANANABOLINHO DE BANANABOLINHO DE BANANA



Lívia Maria Gimenes da Silva SaltoriLívia Maria Gimenes da Silva Saltori
  

AntesAntes DepoisDepois

Lívia tem 39 anos e eliminou 8 kg até o momento.Lívia tem 39 anos e eliminou 8 kg até o momento.Lívia tem 39 anos e eliminou 8 kg até o momento.   

Antes de colocar o método da Carol em prática chegou a tomar medicamentos, laxantes eAntes de colocar o método da Carol em prática chegou a tomar medicamentos, laxantes eAntes de colocar o método da Carol em prática chegou a tomar medicamentos, laxantes e
diuréticos com o objetivo de emagrecer.diuréticos com o objetivo de emagrecer.diuréticos com o objetivo de emagrecer.   

Ela acreditava que para emagrecer a única forma possível era fazer muito exercício físico eEla acreditava que para emagrecer a única forma possível era fazer muito exercício físico eEla acreditava que para emagrecer a única forma possível era fazer muito exercício físico e
parar de comer.parar de comer.parar de comer.   

Mas quando participou do Intensivão do emagrecimento viu que o fato do intestino dela nãoMas quando participou do Intensivão do emagrecimento viu que o fato do intestino dela nãoMas quando participou do Intensivão do emagrecimento viu que o fato do intestino dela não
funcionar e a restrição alimentar que ela vivia atrapalhava muito o seu processo defuncionar e a restrição alimentar que ela vivia atrapalhava muito o seu processo defuncionar e a restrição alimentar que ela vivia atrapalhava muito o seu processo de
emagrecimento.emagrecimento.emagrecimento.

E hoje após ter colocado o método da Carol em prática perdeu todo o medo de se alimentar,E hoje após ter colocado o método da Carol em prática perdeu todo o medo de se alimentar,E hoje após ter colocado o método da Carol em prática perdeu todo o medo de se alimentar,
conseguiu emagrecer comendo de tudo, e seu intestino funciona como um relóginho.conseguiu emagrecer comendo de tudo, e seu intestino funciona como um relóginho.conseguiu emagrecer comendo de tudo, e seu intestino funciona como um relóginho.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LÍVIA MARIA GIMENES DA SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LÍVIA MARIA GIMENES DA SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LÍVIA MARIA GIMENES DA SILVA   
SALTORI APERTANDO O BOTÃO ABAIXOSALTORI APERTANDO O BOTÃO ABAIXOSALTORI APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=1VEjh-3h1rE&t=1343s


Cozinhe a ervilha e deixe esfriar. Prepare os demais

ingredientes. Quando a ervilha estiver fria, misture todos

os ingredientes. Regue com o molho de mostarda.

Misture tudo e tempere a salada.

½ xícara de ervilha seca;

1 cenoura ralada;

1 tomate picado;

½ cebola picada;

½ cebola roxa picada;

½ pimentão picado;

Azeitona picada;

Amêndoas laminadas;

Sementes de abóbora;

Orégano.

1 colher de azeite extra virgem;

½ limão, só o suco;

Sal;

1 colher de mostarda Dijon.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Molho:Molho:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SALADA DE ERVILHA SECASALADA DE ERVILHA SECASALADA DE ERVILHA SECA



Heloisa Helena Rios LobatoHeloisa Helena Rios Lobato

AntesAntes DepoisDepois

A Heloisa tem 59 anos e eliminou 14 kg até o momento.A Heloisa tem 59 anos e eliminou 14 kg até o momento.A Heloisa tem 59 anos e eliminou 14 kg até o momento.   

Ela passou um vida inteira tentando emagrecer, tentou várias dietas onde até perdia pesoEla passou um vida inteira tentando emagrecer, tentou várias dietas onde até perdia pesoEla passou um vida inteira tentando emagrecer, tentou várias dietas onde até perdia peso
mas ganhava tudo novamente.mas ganhava tudo novamente.mas ganhava tudo novamente.   

Quando participou do Intensivão do emagrecimento , só naquela semana emagreceu 4 kg.Quando participou do Intensivão do emagrecimento , só naquela semana emagreceu 4 kg.Quando participou do Intensivão do emagrecimento , só naquela semana emagreceu 4 kg.

Se animou muito com aquela conquista, e quando colocou o método completo em práticaSe animou muito com aquela conquista, e quando colocou o método completo em práticaSe animou muito com aquela conquista, e quando colocou o método completo em prática
teve resultados que jamais imaginaria ser possível.teve resultados que jamais imaginaria ser possível.teve resultados que jamais imaginaria ser possível.

Essa foto ela tirou para representar que hoje tem o mesmo peso de quando ela tinha 18 anos.Essa foto ela tirou para representar que hoje tem o mesmo peso de quando ela tinha 18 anos.Essa foto ela tirou para representar que hoje tem o mesmo peso de quando ela tinha 18 anos.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA HELOISA HELENA RIOS LOBATOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA HELOISA HELENA RIOS LOBATOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA HELOISA HELENA RIOS LOBATO   
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=4Dt-9VyvaIA&t=732s


Em uma panela adicione o azeite, as cebolas, o alho e

deixe dourar. Acrescente cúrcuma, o grão de bico e mexa

bem. 

Coloque a pimenta do reino e depois de bem refogado,

misture a couve, os ovos e o cheiro verde. Depois de tudo

bem refogado vá adicionando aos poucos o farelo de

aveia e misture.

1 maço de couve cortada bem fina;

1 xícara de grão de bico cozida;

½ cebola branca;

½ cebola roxa;

2 dentes de alho;

3 ovos cozidos e cortados;

2 colheres de sopa de salsa;

2 colheres de sopa de cebolinha;

1 colher de sopa de azeite ou óleo de coco;

1 colher de chá de cúrcuma;

sal marinho a gosto;

1 xícara de farelo de aveia;

1 pitada de pimenta do reino.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

FAROFA DE COUVEFAROFA DE COUVEFAROFA DE COUVE



Maria Aparecida CristovãoMaria Aparecida Cristovão
  

A Maria Aparecida tem 58 anos e eliminou 18 kg até o momento.A Maria Aparecida tem 58 anos e eliminou 18 kg até o momento.A Maria Aparecida tem 58 anos e eliminou 18 kg até o momento.   

Ela participou do intensivão do emagrecimento em Junho/21 e apenas naquela semanaEla participou do intensivão do emagrecimento em Junho/21 e apenas naquela semanaEla participou do intensivão do emagrecimento em Junho/21 e apenas naquela semana
do evento eliminou 2 kg.do evento eliminou 2 kg.do evento eliminou 2 kg.   

Ela ficou muito animada com esse resultado, pois tinha muitas dores nas pernas,Ela ficou muito animada com esse resultado, pois tinha muitas dores nas pernas,Ela ficou muito animada com esse resultado, pois tinha muitas dores nas pernas,
retenção de líquido e queria muito recuperar a sua saúde e conseguir emagrecer.retenção de líquido e queria muito recuperar a sua saúde e conseguir emagrecer.retenção de líquido e queria muito recuperar a sua saúde e conseguir emagrecer.   

Hoje, 18 kg mais magra vive feliz, não precisa mais tomar remédios para azia e queimaçãoHoje, 18 kg mais magra vive feliz, não precisa mais tomar remédios para azia e queimaçãoHoje, 18 kg mais magra vive feliz, não precisa mais tomar remédios para azia e queimação
que tomava todos os dias, acabou com as dores, e não precisa mais tomar diuréticos paraque tomava todos os dias, acabou com as dores, e não precisa mais tomar diuréticos paraque tomava todos os dias, acabou com as dores, e não precisa mais tomar diuréticos para
a retenção de líquido.a retenção de líquido.a retenção de líquido.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA APARECIDA CRISTOVÃOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA APARECIDA CRISTOVÃOASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA APARECIDA CRISTOVÃO
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=BpIUZfUtt58&t=277s


Em uma batedeira ou liquidificador coloque os ovos, o

açúcar e a manteiga ou o óleo e bata por 1 minuto.

Coloque as farinhas e o leite aos poucos e bata por 5

minutos ou até obter uma massa homogênea, depois

coloque o fermento e as nozes e mexa com uma colher; e

coloque numa forma redonda já untada e leve ao forno

pré aquecido em 180° por 45 minutos ou fazer o teste do

palito.

Recheio:

Em uma panela coloque o leite, o cacau,o açúcar e a

biomassa já em forma de creme (não congelada), mexa

até dissolver o cacau, e em fogo baixo até obter um

creme e decore o bolo com o creme e Nozes.

3 ovos                                                                  

1 xícara de açúcar mascavo ou demerara

1 xícara de farinha de semente de abóbora

1 xícara de farinha de semente de girassol

1/2 xícara de farinha de coco

1 xícara de leite vegetal

1 xícara de nozes picada grosseiramente

1 colher de sopa de fermento químico 

 2 colheres de sopa cheia de manteiga ghee ou óleo

de coco

1 xícara de leite vegetal      

1 colher de sobremesa de cacau em pó 

2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerara

3 cubos de biomassa (medida da xícara de 240 ml)

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Recheio para cobertura do bolo:Recheio para cobertura do bolo:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLO DE NOZESBOLO DE NOZESBOLO DE NOZES



Rosemary Ribeiro De SouzaRosemary Ribeiro De Souza

AntesAntes DepoisDepois

A Rosemary tem 51 anos e eliminou 13,5 kg até o momento.A Rosemary tem 51 anos e eliminou 13,5 kg até o momento.A Rosemary tem 51 anos e eliminou 13,5 kg até o momento.   

Ela sempre esteve acima do peso desde pequena, e sempre viveu no efeito sanfona, por conta disso aEla sempre esteve acima do peso desde pequena, e sempre viveu no efeito sanfona, por conta disso aEla sempre esteve acima do peso desde pequena, e sempre viveu no efeito sanfona, por conta disso a
saúde foi sendo prejudicada a cada tentativa frustrante.saúde foi sendo prejudicada a cada tentativa frustrante.saúde foi sendo prejudicada a cada tentativa frustrante.

Ela já havia tentado de tudo pra emagrecer: dietas, shakes, remédios e exercícios físicos e nadaEla já havia tentado de tudo pra emagrecer: dietas, shakes, remédios e exercícios físicos e nadaEla já havia tentado de tudo pra emagrecer: dietas, shakes, remédios e exercícios físicos e nada
funcionava de forma duradoura.funcionava de forma duradoura.funcionava de forma duradoura.   
Os hábitos de toda a família eram muito ruins, mas um acontecimento fez ela buscar por uma soluçãoOs hábitos de toda a família eram muito ruins, mas um acontecimento fez ela buscar por uma soluçãoOs hábitos de toda a família eram muito ruins, mas um acontecimento fez ela buscar por uma solução
definitiva, quando o seu filho foi diagnosticado com pré diabetes, foi a gota d’agua pra ela dizer umdefinitiva, quando o seu filho foi diagnosticado com pré diabetes, foi a gota d’agua pra ela dizer umdefinitiva, quando o seu filho foi diagnosticado com pré diabetes, foi a gota d’agua pra ela dizer um
chega e buscar uma solução pra toda a família.chega e buscar uma solução pra toda a família.chega e buscar uma solução pra toda a família.   

Foi então que ela conheceu a Carol e participou do Intensivão do emagrecimento, onde só naquelaFoi então que ela conheceu a Carol e participou do Intensivão do emagrecimento, onde só naquelaFoi então que ela conheceu a Carol e participou do Intensivão do emagrecimento, onde só naquela
semana eliminou 4kg.semana eliminou 4kg.semana eliminou 4kg.

Ela acreditava que já sabia comer de forma saudável, mas quando colocou o método completo emEla acreditava que já sabia comer de forma saudável, mas quando colocou o método completo emEla acreditava que já sabia comer de forma saudável, mas quando colocou o método completo em
prática conseguir ter os resultados que tanto buscava e transformou a saúde da família dela, tudo issoprática conseguir ter os resultados que tanto buscava e transformou a saúde da família dela, tudo issoprática conseguir ter os resultados que tanto buscava e transformou a saúde da família dela, tudo isso
sem deixar de comer as coisas que eles tanto gostam.sem deixar de comer as coisas que eles tanto gostam.sem deixar de comer as coisas que eles tanto gostam.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSEMARY RIBEIRO DE SOUZAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSEMARY RIBEIRO DE SOUZAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSEMARY RIBEIRO DE SOUZA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=zNVZgu9m7FQ&t=950s


Massa:

Misture os ingredientes e bata até formar uma massa

mole.

Unte um refratário com óleo de coco e farinha de arroz. 

Coloque a metade da massa e por cima o recheio, e

depois o resto da massa, e coloque para assar. 

Recheio:

Misture tudo com o peito de frango desfiado.

Misture 2 colher de biomassa em meio copo de água e

coloque no refogado e misture tudo. 

   Bom Apetite!

Massa:

3 ovos; 

1 xícara de água; 

Meia xícara de óleo de Coco; 

2 xícara de farinha de arroz;

3 colher de queijo ralado de búfala; 

1 colher de fermento; 

1 pitada de sal.

 

Recheio

1 Peito de frango cozido e desfiado; 

Milho verde cozido, quantidade a gosto; 

Ervilha; 

Cebolinha verde; 

Salsa; 

cebola; 

1 tomate; 

Biomassa. 

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Recheio:Recheio:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

PASTELÃO DE FRANGOPASTELÃO DE FRANGOPASTELÃO DE FRANGO
   



Maria Alice Florzino FlorMaria Alice Florzino Flor
  

Maria Alice tem 60 e eliminou 10 kg até o momento.Maria Alice tem 60 e eliminou 10 kg até o momento.Maria Alice tem 60 e eliminou 10 kg até o momento.   

Seu primeiro passo foi participar do evento gratuito do Intensivão do Emagrecimento,Seu primeiro passo foi participar do evento gratuito do Intensivão do Emagrecimento,Seu primeiro passo foi participar do evento gratuito do Intensivão do Emagrecimento,
onde só naquela semana conseguiu eliminar 4 kg.onde só naquela semana conseguiu eliminar 4 kg.onde só naquela semana conseguiu eliminar 4 kg.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA ALICE FLORZINO FLORASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA ALICE FLORZINO FLORASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARIA ALICE FLORZINO FLOR
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=vNXp1EcRod8&t=1097s


Peneire juntos a mistura de farinhas, fermento em pó,

cacau e o sal e guarde em um vasilha. Em outra vasilha

na batedeira faça um creme com a manteiga, açúcar de

coco e os ovos, vá adicionando aos poucos os

ingredientes secos misturados na vasilha alternando-os

com o leite. Por último acrescente as castanhas moídas.

Misture tudo muito bem e coloque em uma forma

grande untada com azeite de oliva e asse em forno

moderado entre 50 a 60 minutos.

Cobertura

Nectar de coco sobre o bolo, espalhar coco ralado e

decorar com cerejas, damasco e tâmaras. 

2 xícaras da mistura de farinhas acima; 

2 colheres de chá de fermento em pó; 

1 colher de sopa de cacau; 

½ colher de chá de sal; 

125 g de manteiga ghee sem sal; 

2 xícaras de açúcar de coco; 

2 ovos caipiras; 

1 xícara de leite de coco ou outro leite vegetal; 

50 ml de água; 

200 g de castanhas moídas.

Fazer esta mistura de farinhas antes (220g de farinha

de arroz integral, 90g de amido de milho, 14g de leite

de coco em pó e ½ colher de café de goma xantana). 

Obs.: Para este bolo irá sobrar e você pode guardar

para usar em outros bolos. 

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLO DE NOZESBOLO DE NOZESBOLO DE NOZES



Wolga Betina SchossigWolga Betina Schossig
  

AntesAntes DepoisDepois

A Wolga tem 55 anos, possui 2 filhos e eliminou 10 kg até o momento e o seu marido,A Wolga tem 55 anos, possui 2 filhos e eliminou 10 kg até o momento e o seu marido,A Wolga tem 55 anos, possui 2 filhos e eliminou 10 kg até o momento e o seu marido,
acompanhou ela colocando o método em prática e já emagreceu 15 kg até agora.acompanhou ela colocando o método em prática e já emagreceu 15 kg até agora.acompanhou ela colocando o método em prática e já emagreceu 15 kg até agora.   

A Wolga tinha muitos problemas de saúde e chegava a gastar cerca de R$500,00 aA Wolga tinha muitos problemas de saúde e chegava a gastar cerca de R$500,00 aA Wolga tinha muitos problemas de saúde e chegava a gastar cerca de R$500,00 a
R$600,00 reais por mês em remédios para refluxo, pressão alta e dores na coluna.R$600,00 reais por mês em remédios para refluxo, pressão alta e dores na coluna.R$600,00 reais por mês em remédios para refluxo, pressão alta e dores na coluna.

Ela acreditava que o que impedia ela de emagrecer era o fato de ter mais de 50 anos eEla acreditava que o que impedia ela de emagrecer era o fato de ter mais de 50 anos eEla acreditava que o que impedia ela de emagrecer era o fato de ter mais de 50 anos e
também por ter retirado a tireoide, mas com o aprendizado que conquistou ela conseguiutambém por ter retirado a tireoide, mas com o aprendizado que conquistou ela conseguiutambém por ter retirado a tireoide, mas com o aprendizado que conquistou ela conseguiu
emagrecer, e o melhor sem deixar de comer as coisas que tanto gosta.emagrecer, e o melhor sem deixar de comer as coisas que tanto gosta.emagrecer, e o melhor sem deixar de comer as coisas que tanto gosta.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WOLGA BETINA SCHOSSIGASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WOLGA BETINA SCHOSSIGASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA WOLGA BETINA SCHOSSIG
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=HeaTc04P2Wk&t=294s


Adicione o recheio em um refratário e por cima despeje a

massa. Levar ao forno por 180 graus por 20 minutos.

Massa

2 xícara de grãos de bico cozidos; 

½ xícara de farelo de aveia;

½ xícara de farinha de arroz integral;

1 xícara de água;

1 colher de chá de sal;

¼ xícara de óleo de coco;

1 colher de sopa de fermento em pó;

3 ovos 

Bata tudo no liquidificador.

Recheio

1 peito frango cozido desfiado;

2 colheres de sopa de óleo de coco para refogar o

frango;

1 cenoura;

½ abobrinha;

ervilha, vagem, alho e cebola a gosto;

1 tomate;

Cebolinha;

Salsinha; 

Azeitonas; 

1 lata de milho;

3 colheres de sopa de biomassa;

Sal à gosto;

Pimenta do reino, ou temperos de sua preferência;

Queijo parmesão para polvilhar por cima.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes:

Recheio:Recheio:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

TORTA DE FRANGOTORTA DE FRANGOTORTA DE FRANGO



Rosana Vieira Dutra de AndradeRosana Vieira Dutra de Andrade
  

AntesAntes DepoisDepois

A Rosana tem 51 anos e eliminou 12 kg até agora.A Rosana tem 51 anos e eliminou 12 kg até agora.A Rosana tem 51 anos e eliminou 12 kg até agora.   

Ela começou a ganhar peso a partir da segunda gravidez, e de lá pra cá não conseguiuEla começou a ganhar peso a partir da segunda gravidez, e de lá pra cá não conseguiuEla começou a ganhar peso a partir da segunda gravidez, e de lá pra cá não conseguiu
mais eliminar peso. Fez várias tentativas, foi acompanhada por nutricionista por váriosmais eliminar peso. Fez várias tentativas, foi acompanhada por nutricionista por váriosmais eliminar peso. Fez várias tentativas, foi acompanhada por nutricionista por vários
anos e fez muitas dietas, e nada disso deu resultado.anos e fez muitas dietas, e nada disso deu resultado.anos e fez muitas dietas, e nada disso deu resultado.

Ela se inscreveu em vários eventos gratuitos que a Carol realizava, mas nunca tinhaEla se inscreveu em vários eventos gratuitos que a Carol realizava, mas nunca tinhaEla se inscreveu em vários eventos gratuitos que a Carol realizava, mas nunca tinha
participado ativamente, durante a pandemia resolveu se inscrever, mas dessa vezparticipado ativamente, durante a pandemia resolveu se inscrever, mas dessa vezparticipado ativamente, durante a pandemia resolveu se inscrever, mas dessa vez
colocou os aprendizados daquela semana em prática e teve ótimos resultados.colocou os aprendizados daquela semana em prática e teve ótimos resultados.colocou os aprendizados daquela semana em prática e teve ótimos resultados.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSANA VIEIRA DUTRA DEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSANA VIEIRA DUTRA DEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSANA VIEIRA DUTRA DE   
ANDRADE APERTANDO O BOTÃO ABAIXOANDRADE APERTANDO O BOTÃO ABAIXOANDRADE APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=o1GHc3mfPXc&t=472s


Misture tudo e leve à geladeira por 10 minutos.

Faça bolinhas e achate levemente com a mão , e coloque

em forma antiaderente ou forrada com papel manteiga.

Leve ao forno baixo por 18 minutos.

Espere esfriar e sirva com café com leite de sua

preferência, ou café puro.

1/2 xícara de óleo de coco em pasta;

1/2 xícara de açúcar mascavo ou 2 colheres de sopa

rasa de xilitol;

1 xícara de farinha de aveia;

1/4 xícara de farinha de amêndoas;

1 pitada de sal;

80g de chocolate 70% picado na faca.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

COOKIECOOKIECOOKIE



Jania De Jesus Varga BarbosaJania De Jesus Varga Barbosa
  

AntesAntes DepoisDepois

A Jania tem 60 anos e eliminou 9 kg em apenas 45 dias.A Jania tem 60 anos e eliminou 9 kg em apenas 45 dias.A Jania tem 60 anos e eliminou 9 kg em apenas 45 dias.   

Além disso transformou a sua vida e a sua saúde completamente, hoje ela não tem maisAlém disso transformou a sua vida e a sua saúde completamente, hoje ela não tem maisAlém disso transformou a sua vida e a sua saúde completamente, hoje ela não tem mais
dores de cabeça, melhorou sintomas de sinusite, melhorou sua autoestima e recuperou odores de cabeça, melhorou sintomas de sinusite, melhorou sua autoestima e recuperou odores de cabeça, melhorou sintomas de sinusite, melhorou sua autoestima e recuperou o
seu guarda roupa.seu guarda roupa.seu guarda roupa.   

Ela já tinha feito várias tentativas para emagrecer, tentou dietas, remédios eEla já tinha feito várias tentativas para emagrecer, tentou dietas, remédios eEla já tinha feito várias tentativas para emagrecer, tentou dietas, remédios e
acompanhamento com endocrinologista, e nunca conseguiu bons resultados.acompanhamento com endocrinologista, e nunca conseguiu bons resultados.acompanhamento com endocrinologista, e nunca conseguiu bons resultados.   

Nunca tinha feito nada online antes, mas sentiu muita confiança no método da Carol eNunca tinha feito nada online antes, mas sentiu muita confiança no método da Carol eNunca tinha feito nada online antes, mas sentiu muita confiança no método da Carol e
hoje vive feliz por ter conseguido emagrecer comendo de tudo, e sem deixar de comer ohoje vive feliz por ter conseguido emagrecer comendo de tudo, e sem deixar de comer ohoje vive feliz por ter conseguido emagrecer comendo de tudo, e sem deixar de comer o
que sente vontade.que sente vontade.que sente vontade.   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JANIA DE JESUS VARGA BARBOSAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JANIA DE JESUS VARGA BARBOSAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JANIA DE JESUS VARGA BARBOSA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=Zxst4xxYExk


Salada:

Cozinhe as batatas e a cenoura até que fiquem num

ponto firme, não muito mole. Corte em quadradinhos.

Corte as azeitonas, os pepinos e o tomate. Misture tudo

muito bem. Acrescente e misture a salsa picada, a ervilha,

as uvas passas, os ovos picados e o sal.

Maionese:

Cozinhe a batata, a cenoura e o ovo. Depois bata no

liquidificador junto com o leite, a cebola, a biomassa de

banana verde e o azeite de oliva. Depois misture o suco

de limão e as sementes. Misture a maionese do bem na

salada e sirva com frango assado e saladas detoxificantes

como brócolis, rúcula e repolho.

10 azeitonas picadas;

2 pepinos em conserva picados;

1 cenoura picada;

2 batatas-doces;

1 tomate picado;

Ervilha;

Uvas passas;

2 ovos cozidos;

Sal a gosto.

1 ovo;

1 cenoura;

1 batata doce; 

1 xícara de leite vegetal;

1 cebola pequena;

1 colher de sopa de azeite de oliva;

1 colher de sopa de biomassa de banana verde;

Suco de limão;

Sementes de gergelim e chia.

Nome:Nome:

Ingredientes da Salada:Ingredientes da Salada:

Ingredientes da Maionese:Ingredientes da Maionese:

Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SALADA DE MAIONESESALADA DE MAIONESESALADA DE MAIONESE
   



Elisabete Cardoso VidlerElisabete Cardoso Vidler
  

AntesAntes DepoisDepois

A Elisabete tem 53 anos, possui 1 filha e eliminou 8 kg em apenas dois meses.A Elisabete tem 53 anos, possui 1 filha e eliminou 8 kg em apenas dois meses.A Elisabete tem 53 anos, possui 1 filha e eliminou 8 kg em apenas dois meses.   

Ela já tinha tentado de tudo para emagrecer, tomou remédios, foi a nutricionistas, fez dietas eEla já tinha tentado de tudo para emagrecer, tomou remédios, foi a nutricionistas, fez dietas eEla já tinha tentado de tudo para emagrecer, tomou remédios, foi a nutricionistas, fez dietas e
exercícios físicos e nada funcionava.exercícios físicos e nada funcionava.exercícios físicos e nada funcionava.   

Ela acompanhava a Carol através das redes sociais desde 2018, mas nunca deu tanto valor, até chegouEla acompanhava a Carol através das redes sociais desde 2018, mas nunca deu tanto valor, até chegouEla acompanhava a Carol através das redes sociais desde 2018, mas nunca deu tanto valor, até chegou
a se inscrever para participar de um Intensivão e deixou passar.a se inscrever para participar de um Intensivão e deixou passar.a se inscrever para participar de um Intensivão e deixou passar.

Ela jogou muito dinheiro fora com tentativas frustradas pra tentar emagrecer, mas quando começou aEla jogou muito dinheiro fora com tentativas frustradas pra tentar emagrecer, mas quando começou aEla jogou muito dinheiro fora com tentativas frustradas pra tentar emagrecer, mas quando começou a
surgir vários problemas de saúde, ela resolveu dar um basta e buscou ajuda no método da Carol.surgir vários problemas de saúde, ela resolveu dar um basta e buscou ajuda no método da Carol.surgir vários problemas de saúde, ela resolveu dar um basta e buscou ajuda no método da Carol.

Resultado?Resultado?Resultado?

Mesmo com Hipotireoidimo ela conseguiu eliminar 8kg em dois meses comendo de tudo, perdeuMesmo com Hipotireoidimo ela conseguiu eliminar 8kg em dois meses comendo de tudo, perdeuMesmo com Hipotireoidimo ela conseguiu eliminar 8kg em dois meses comendo de tudo, perdeu
muitas medidas sem passar fome nenhuma, além disso conseguiu reverter um quadro de gordura nomuitas medidas sem passar fome nenhuma, além disso conseguiu reverter um quadro de gordura nomuitas medidas sem passar fome nenhuma, além disso conseguiu reverter um quadro de gordura no
fígado e pré diabetes que tinha.fígado e pré diabetes que tinha.fígado e pré diabetes que tinha.   

E ainda como um bônus ajudou toda a família. Sua filha (eliminou 6 kg) e o marido (19 kg) só deE ainda como um bônus ajudou toda a família. Sua filha (eliminou 6 kg) e o marido (19 kg) só deE ainda como um bônus ajudou toda a família. Sua filha (eliminou 6 kg) e o marido (19 kg) só de
acompanharem ela neste processo.acompanharem ela neste processo.acompanharem ela neste processo.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELISABETE CARDOSO VIDLERASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELISABETE CARDOSO VIDLERASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ELISABETE CARDOSO VIDLER
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=4h1_V6bQIOM&t=1690s


Misture tudo e coloque num refratário, reserve. Fazer uma

farofa com meia xícara de amêndoas, meia xícara de

castanha de caju, uma xícara de aveia em flocos grande,

meia xícara de açúcar de coco, 1 colher de cacau, uma

colher de canela, meia xícara de óleo de coco gelado,

misturar tudo e fazer a farofa, colocar em cima das frutas

levar ao forno por 25 minutos.

1 manga madura e bem firme;

5 pêssego bem firme picar em pedaço não muito

pequeno pra não desmanchar;

½ limão;

3 colheres de sopa de farelo de aveia.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SOBREMESA DE FRUTASSOBREMESA DE FRUTASSOBREMESA DE FRUTAS
   



Marli Jacometto LourencinMarli Jacometto Lourencin
  

AntesAntes DepoisDepois

A Marli tem 52 anos, focou na saúde com o método da Carol e eliminou 9 kg, sem deixar de comerA Marli tem 52 anos, focou na saúde com o método da Carol e eliminou 9 kg, sem deixar de comerA Marli tem 52 anos, focou na saúde com o método da Carol e eliminou 9 kg, sem deixar de comer
as coisas que ela adora, como docinhos e pizza.as coisas que ela adora, como docinhos e pizza.as coisas que ela adora, como docinhos e pizza.   

A Marli acompanhava a Carol nas redes sociais a um bom tempo, mas achava que conseguiria terA Marli acompanhava a Carol nas redes sociais a um bom tempo, mas achava que conseguiria terA Marli acompanhava a Carol nas redes sociais a um bom tempo, mas achava que conseguiria ter
os resultados que queria sozinha, apenas pegando uma dica aqui ou uma dica ali.os resultados que queria sozinha, apenas pegando uma dica aqui ou uma dica ali.os resultados que queria sozinha, apenas pegando uma dica aqui ou uma dica ali.    

Mas com o passar do tempo começou a aparecer alguns problemas de saúde, dores daMas com o passar do tempo começou a aparecer alguns problemas de saúde, dores daMas com o passar do tempo começou a aparecer alguns problemas de saúde, dores da
fibromialgia, colesterol e triglicérides começaram a ficar elevados e desenvolveu uma préfibromialgia, colesterol e triglicérides começaram a ficar elevados e desenvolveu uma préfibromialgia, colesterol e triglicérides começaram a ficar elevados e desenvolveu uma pré
diabetes.diabetes.diabetes.   

Mas depois de ter ficado internada pela Covid e ter passado um grande susto, devido suaMas depois de ter ficado internada pela Covid e ter passado um grande susto, devido suaMas depois de ter ficado internada pela Covid e ter passado um grande susto, devido sua
condição de saúde, resolveu dar um basta naquela condição de saúde e resolveu focar na suacondição de saúde, resolveu dar um basta naquela condição de saúde e resolveu focar na suacondição de saúde, resolveu dar um basta naquela condição de saúde e resolveu focar na sua
saúde e colocou o método completo em prática.saúde e colocou o método completo em prática.saúde e colocou o método completo em prática.

E hoje está muito mais saudável e aproveitando os benefícios incríveis desse método.E hoje está muito mais saudável e aproveitando os benefícios incríveis desse método.E hoje está muito mais saudável e aproveitando os benefícios incríveis desse método.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARLI JACOMETTO LOURENCINASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARLI JACOMETTO LOURENCINASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA MARLI JACOMETTO LOURENCIN
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=gvSs2uGrILQ&t=46s


Em uma vasilha coloque a biomassa, a água e misture.

Coloque o açúcar, sal e o fermento e misture. Tampe e

deixe descansar por 15 minutos, passado esse tempo

acrescente o ovo, a manteiga, a farinha, o mix de

sementes e misture, não precisa sovar (a massa é pesada),

deixe descansar por 30 minutos e após isso coloque em

uma forma untada e enfarinhada e deixe crescer até

dobrar de volume, leve no forno para assar.

1 xícara de biomassa (é preciso descongelar a

biomassa espremer a água, dela e bater ela com

água quente no liquidificador para que vire um

creme para por no pão);

1 xícara de água morna;

3 colheres de sopa de açúcar demerara;

1 colher de café de sal;

1 sachê de fermento de pão (10g);

2 xícaras de farinha de trigo integral; 

1 xícara de mix de sementes moídas (sendo meia

xícara de linhaça, girassol, chia, sementes de abóbora

e meia xícara de farelo aveia);

1 colher de manteiga (ou qualquer outra gordura ou

óleo de sua preferência);

1 ovo.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

PÃO INTEGRAL COM BIOMASSAPÃO INTEGRAL COM BIOMASSAPÃO INTEGRAL COM BIOMASSA
   



Fani Cardoso DuarteFani Cardoso Duarte

AntesAntes DepoisDepois

A Fani tem 55 anos e eliminou 13 kg até o momento.A Fani tem 55 anos e eliminou 13 kg até o momento.A Fani tem 55 anos e eliminou 13 kg até o momento.   
   
Ela sempre esteve acima do peso, mas nunca se preocupou muito com o peso, até que um diaEla sempre esteve acima do peso, mas nunca se preocupou muito com o peso, até que um diaEla sempre esteve acima do peso, mas nunca se preocupou muito com o peso, até que um dia
passou mal, foi ao médico e os exames indicaram que ela estava pré diabética.passou mal, foi ao médico e os exames indicaram que ela estava pré diabética.passou mal, foi ao médico e os exames indicaram que ela estava pré diabética.   
   
Foi então que começou a buscar por alimentação saudável na internet e encontrou a CarolFoi então que começou a buscar por alimentação saudável na internet e encontrou a CarolFoi então que começou a buscar por alimentação saudável na internet e encontrou a Carol
Borghesi.Borghesi.Borghesi.    
   
Foi seguindo suas dicas e em apenas 2 semanas eliminou aproximadamente 2 kg…Foi seguindo suas dicas e em apenas 2 semanas eliminou aproximadamente 2 kg…Foi seguindo suas dicas e em apenas 2 semanas eliminou aproximadamente 2 kg…

Depois de um tempo colocou o método completo em prática e hoje com excelentes resultados eDepois de um tempo colocou o método completo em prática e hoje com excelentes resultados eDepois de um tempo colocou o método completo em prática e hoje com excelentes resultados e
com sua saúde muito melhor tem o prazer de dizer que conseguiu emagrecer comendo de tudo,com sua saúde muito melhor tem o prazer de dizer que conseguiu emagrecer comendo de tudo,com sua saúde muito melhor tem o prazer de dizer que conseguiu emagrecer comendo de tudo,
inclusive pizzas, bolos, doces e até mesmo um torresminho.inclusive pizzas, bolos, doces e até mesmo um torresminho.inclusive pizzas, bolos, doces e até mesmo um torresminho.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FANI CARDOSO DUARTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FANI CARDOSO DUARTEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA FANI CARDOSO DUARTE
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=b6imPZBb6TM


Comece batendo no liquidificador, 2 ovos, o adoçante, o

óleo de coco e as bananas maduras até formar um creme

liso. Transfira essa mistura para outro recipiente e

acrescente a farinha de arroz, a farinha de Coco e o

fermento químico, misturando bem. 

Unte duas xícaras grandes com óleo de coco e farinha de

arroz, divida a massa nessas duas xícaras para levar ao

microondas por 1 min. e 30 seg. É importante levar ao

microondas 1 xícara por vez. Depois disso, aguarde 5

minutos antes de retirar da xícara. Com uma faca de pão

corte em formato de rabanada. Rende aproximadamente

10 discos. 

Misture em um recipiente 1 ovo, as 3 colheres de sopa de

água, 1 colher de sopa de leite em pó e um pouquinho de

canela. Misture bem todos os ingredientes. Molhe bem os

discos da rabanada nessa mistura. Aqueça uma frigideira

com 2 colheres de sopa de óleo de coco e vá colocando

os discos da rabanada até dourarem. Se precisar, pode

acrescentar um pouco mais de óleo de coco virando os

lados dos discos mais vezes até dourarem por completo.

Faça uma mistura de açúcar mascavo com canela e passe

as rabanadas ainda quentes nessa mistura e pronto,

agora é só se deliciar!

3 ovos;

1 colher de adoçante; 

1 colher de sopa de óleo de coco;

2 bananas bem maduras; 

3 colheres de sopa de farinha de arroz;

1 colher de sobremesa de fermento químico; 

1 colher de sopa de leite em pó;

3 colheres de sopa de água;

Canela a gosto; 

Açúcar mascavo para polvilhar as rabanadas. 

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

RABANADA FUNCIONALRABANADA FUNCIONALRABANADA FUNCIONAL



Aparecida Maria Gomes de Carvalho FariaAparecida Maria Gomes de Carvalho Faria

AntesAntes DepoisDepois

A Aparecida tem 54 anos, possui 2 filhos e eliminou 20 kg com a Carol Borghesi.A Aparecida tem 54 anos, possui 2 filhos e eliminou 20 kg com a Carol Borghesi.A Aparecida tem 54 anos, possui 2 filhos e eliminou 20 kg com a Carol Borghesi.    

Além de emagrecer ela transformou a saúde dela e acabou com as dores que sentia nasAlém de emagrecer ela transformou a saúde dela e acabou com as dores que sentia nasAlém de emagrecer ela transformou a saúde dela e acabou com as dores que sentia nas
pernas e no estômago!pernas e no estômago!pernas e no estômago!   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA APARECIDA MARIA GOMES DEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA APARECIDA MARIA GOMES DEASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA APARECIDA MARIA GOMES DE   
CARVALHO FARIA APERTANDO O BOTÃO ABAIXOCARVALHO FARIA APERTANDO O BOTÃO ABAIXOCARVALHO FARIA APERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=M5GjlGJAnVM&t=234s


Deixe o grão de bico de molho por 12 horas, trocando a

água do remolho. Depois, misture com todos os demais

ingredientes e leve à geladeira. Sirva.

1 e ½ xícara de grão de bico;

Cebola roxa a gosto;

Tomate a gosto;

Coentro a gosto;

Sal a gosto;

Fio de azeite;

Suco de 1 limão.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

SALADA DE GRÃO DE BICOSALADA DE GRÃO DE BICOSALADA DE GRÃO DE BICO
   



Rosilene Soares PereiraRosilene Soares Pereira

AntesAntes DepoisDepois

A Rosilene tem 55 anos e eliminou 13 kg até agora.A Rosilene tem 55 anos e eliminou 13 kg até agora.A Rosilene tem 55 anos e eliminou 13 kg até agora.   

Ela passou 30 anos da vida dela brigando contra a balança e já tinha tentado de tudo praEla passou 30 anos da vida dela brigando contra a balança e já tinha tentado de tudo praEla passou 30 anos da vida dela brigando contra a balança e já tinha tentado de tudo pra
emagrecer, tomou remédios, shakes e fez dietas restritivas, mas nada disso resolvia oemagrecer, tomou remédios, shakes e fez dietas restritivas, mas nada disso resolvia oemagrecer, tomou remédios, shakes e fez dietas restritivas, mas nada disso resolvia o
problema.problema.problema.   

Mas depois que ela colocou o método da Carol em prática além dos 13 kg eliminados atéMas depois que ela colocou o método da Carol em prática além dos 13 kg eliminados atéMas depois que ela colocou o método da Carol em prática além dos 13 kg eliminados até
agora, ela melhorou muito a saúde do intestino dela.agora, ela melhorou muito a saúde do intestino dela.agora, ela melhorou muito a saúde do intestino dela.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSILENE SOARES PEREIRAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSILENE SOARES PEREIRAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ROSILENE SOARES PEREIRA   
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=FxZ8k-DrYjU&t=1428s


Misturar tudo, untar a forma e colocar para assar em

forno médio pré aquecido por mais ou menos 35

minutos. 

Após esfriar, desenformar e polvilhar com canela, enfeitar

com castanhas e nozes.

3 maçãs Fuji (descascadas e no molho de limão);

1 colher de canela;

1 xícara de passas;

½ xícara de nozes;

3 ovos caipiras;

1 xícara de açúcar mascavo;

1 xícara e ½ de aveia em flocos;

1 xícara de trigo integral;

100g de manteiga ghee

1 colher de fermento.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BOLO DE FRUTAS E NOZESBOLO DE FRUTAS E NOZESBOLO DE FRUTAS E NOZES
   



Leida Regina TiblierLeida Regina Tiblier

AntesAntes DepoisDepois

A Leida tem 54 anos e conseguiu eliminar 13 kg até o momento.A Leida tem 54 anos e conseguiu eliminar 13 kg até o momento.A Leida tem 54 anos e conseguiu eliminar 13 kg até o momento.   
   
Mas isso não foi tudo, ela também conseguiu melhorar seus níveis de triglicerídeos,Mas isso não foi tudo, ela também conseguiu melhorar seus níveis de triglicerídeos,Mas isso não foi tudo, ela também conseguiu melhorar seus níveis de triglicerídeos,
colesterol, glicose e hemoglobina glicada…Conquistou muito mais saúde e seu pesocolesterol, glicose e hemoglobina glicada…Conquistou muito mais saúde e seu pesocolesterol, glicose e hemoglobina glicada…Conquistou muito mais saúde e seu peso
desejado.desejado.desejado.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LEIDA REGINA TIBLIERASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LEIDA REGINA TIBLIERASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA LEIDA REGINA TIBLIER
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=rpitTsFjKxo


Corte o mamão ao meio (sentido comprimento). Corte

com descascador de legumes, fatias finas. Enrole as fatias,

formando rolinhos, amarrando com linha de costura. Em

uma panela, coloque a água e cozinhe os rolinhos até

ficarem macios. Em outra panela coloque ⅕ litro de água,

açúcar mascavo ou de coco, cravo e canela. Leve ao fogo

baixo até formar uma calda rala.

Acrescente os rolinhos e cozinhe até ficarem

transparente. Deixe esfriar, retire a linha e está pronto

para ser consumido.

1 mamão;

1L de água;

½ xícara de açúcar demerara ou de coco;

Cravo a gosto;

Canela a gosto.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

DOCE DE MAMÃODOCE DE MAMÃODOCE DE MAMÃO
   



Joselia Sarti Oliveira SilvaJoselia Sarti Oliveira Silva

AntesAntes DepoisDepois

A Joselia tem 58 anos, possui 4 filhos e emagreceu 7 kg até agora.A Joselia tem 58 anos, possui 4 filhos e emagreceu 7 kg até agora.A Joselia tem 58 anos, possui 4 filhos e emagreceu 7 kg até agora.   
   
Ela achava que já se alimentava de forma saudável, mas o problema que impedia ela deEla achava que já se alimentava de forma saudável, mas o problema que impedia ela deEla achava que já se alimentava de forma saudável, mas o problema que impedia ela de
emagrecer era por conta da idade e também porque tinha tendência de ganhar peso.emagrecer era por conta da idade e também porque tinha tendência de ganhar peso.emagrecer era por conta da idade e também porque tinha tendência de ganhar peso.
   
Mas logo no evento do Intensivão do emagrecimento pode ver que esses não eram os motivosMas logo no evento do Intensivão do emagrecimento pode ver que esses não eram os motivosMas logo no evento do Intensivão do emagrecimento pode ver que esses não eram os motivos
dela não conseguir emagrecer, e logo nessa primeira semana já conseguiu emagrecer o primeirodela não conseguir emagrecer, e logo nessa primeira semana já conseguiu emagrecer o primeirodela não conseguir emagrecer, e logo nessa primeira semana já conseguiu emagrecer o primeiro
kg.kg.kg.   
   
Em seguida colocou o método completo em prática e hoje recuperou o seu guarda roupa eEm seguida colocou o método completo em prática e hoje recuperou o seu guarda roupa eEm seguida colocou o método completo em prática e hoje recuperou o seu guarda roupa e
voltou a usar as roupas que antes não serviam mais.voltou a usar as roupas que antes não serviam mais.voltou a usar as roupas que antes não serviam mais.   
   
Saiu do manequim 44 para o 38 e ainda por cima melhorou sintomas de esofagite, alergias,Saiu do manequim 44 para o 38 e ainda por cima melhorou sintomas de esofagite, alergias,Saiu do manequim 44 para o 38 e ainda por cima melhorou sintomas de esofagite, alergias,
disposição, autoestima e seu sono.disposição, autoestima e seu sono.disposição, autoestima e seu sono.

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JOSELIA SARTI OLIVEIRA SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JOSELIA SARTI OLIVEIRA SILVAASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA JOSELIA SARTI OLIVEIRA SILVA
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=n6lcxYQVdNU&t=1515s


Misture todos os ingredientes, adicionando o fermento

por último. Unte a frigideira com óleo de coco ou azeite,

despeje a massa uniformemente e tampe por

aproximadamente 2 minutos, em fogo bem baixo, (caso

seu fogo ainda fique alto, use uma grade sobre a outra). 

Quando a massa desgrudar do fundo da frigideira, vire-a

e volte ao fogo até dourar o outro lado. Coloque a massa

num prato de sobremesa e recheie Forrando a massa

com folhas de salsa picadinhas e Peito de frango

desfiado, temperado a gosto (+/- 2 colheres de sopa). 

Acrescente orégano, pimenta, tomate cereja e almeirão

cortado bem fino, já temperado como salada, polvilhe

castanhas trituradas ou sementes. 

Acompanhe com salada de almeirão colorida, juntando

cenoura ralada, beterraba e cebola.

1 ovo caipira;

1 colher (sopa) farelo de aveia;

½ colher (chá) sementes de sua preferência;

Sal a gosto;

½ colher (café) fermento em pó.

Nome:Nome:

Ingredientes:Ingredientes: Modo de Preparo:Modo de Preparo:

BITTER CROCKBITTER CROCKBITTER CROCK
   



Alda Maria MonteiroAlda Maria Monteiro

AntesAntes DepoisDepois

A Alda tem 56 anos e eliminou 7 kg até agora.A Alda tem 56 anos e eliminou 7 kg até agora.A Alda tem 56 anos e eliminou 7 kg até agora.   

Ela melhorou muito a saúde do intestino dela, e está conseguindo emagrecer sem deixarEla melhorou muito a saúde do intestino dela, e está conseguindo emagrecer sem deixarEla melhorou muito a saúde do intestino dela, e está conseguindo emagrecer sem deixar
de comer aquilo que tem vontade.de comer aquilo que tem vontade.de comer aquilo que tem vontade.   

ASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ALDA MARIA MONTEIROASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ALDA MARIA MONTEIROASSISTA A HISTÓRIA COMPLETA DA ALDA MARIA MONTEIRO
APERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXOAPERTANDO O BOTÃO ABAIXO



Todas as mulheres que você pôde ver neste livro de receitas jáTodas as mulheres que você pôde ver neste livro de receitas jáTodas as mulheres que você pôde ver neste livro de receitas já
haviam tentado de tudo para emagrecer e nunca conseguiamhaviam tentado de tudo para emagrecer e nunca conseguiamhaviam tentado de tudo para emagrecer e nunca conseguiam
atingir resultados definitivos e viviam no efeito sanfona, pulandoatingir resultados definitivos e viviam no efeito sanfona, pulandoatingir resultados definitivos e viviam no efeito sanfona, pulando
de dieta em dieta.de dieta em dieta.de dieta em dieta.

Várias delas acreditavam que o que impedia era a idade, o fato deVárias delas acreditavam que o que impedia era a idade, o fato deVárias delas acreditavam que o que impedia era a idade, o fato de
estar na menopausa, ter hipotireoidismo, ser ansiosas ou atéestar na menopausa, ter hipotireoidismo, ser ansiosas ou atéestar na menopausa, ter hipotireoidismo, ser ansiosas ou até
mesmo por acreditarem ter o metabolismo lento.mesmo por acreditarem ter o metabolismo lento.mesmo por acreditarem ter o metabolismo lento.

Mas quando aprenderam sobre a nutrição celular no evento doMas quando aprenderam sobre a nutrição celular no evento doMas quando aprenderam sobre a nutrição celular no evento do
Intensivão do Emagrecimento que participaram, puderam verIntensivão do Emagrecimento que participaram, puderam verIntensivão do Emagrecimento que participaram, puderam ver
que é possível sim emagrecer, ou melhor emagrecer comendo deque é possível sim emagrecer, ou melhor emagrecer comendo deque é possível sim emagrecer, ou melhor emagrecer comendo de
tudo..tudo..tudo..

Os nutrientes que você precisa para acelerar o seu metabolismo,Os nutrientes que você precisa para acelerar o seu metabolismo,Os nutrientes que você precisa para acelerar o seu metabolismo,
fazer você atingir seu peso desejado e cuidar da sua saúde estãofazer você atingir seu peso desejado e cuidar da sua saúde estãofazer você atingir seu peso desejado e cuidar da sua saúde estão
nos alimentos que Deus criou...Basta você aprender a usa-los.nos alimentos que Deus criou...Basta você aprender a usa-los.nos alimentos que Deus criou...Basta você aprender a usa-los.

Existe uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que diz assim:Existe uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que diz assim:Existe uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que diz assim:
“que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu“que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu“que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu
remédio”remédio”remédio”

Então vem aprender a usar os alimentos para cuidar da sua saúde.Então vem aprender a usar os alimentos para cuidar da sua saúde.Então vem aprender a usar os alimentos para cuidar da sua saúde.

Assim como as mulheres que criaram as receitas desse livroAssim como as mulheres que criaram as receitas desse livroAssim como as mulheres que criaram as receitas desse livro
conseguiram emagrecer e reverter problemas de saúde com oconseguiram emagrecer e reverter problemas de saúde com oconseguiram emagrecer e reverter problemas de saúde com o
poder dos alimentos, você também consegue.poder dos alimentos, você também consegue.poder dos alimentos, você também consegue.

O seu primeiro passo é participar ativamente do próximoO seu primeiro passo é participar ativamente do próximoO seu primeiro passo é participar ativamente do próximo
Intensivão do Emagrecimento Feminino.Intensivão do Emagrecimento Feminino.Intensivão do Emagrecimento Feminino.

Se você ainda não se inscreveuSe você ainda não se inscreveuSe você ainda não se inscreveu   
é só clicar no link abaixo:é só clicar no link abaixo:é só clicar no link abaixo:

   

https://emagrecercomendodetudo.com.br/

