
BARRIGA  SARADA
Desafio da

Aqui você encontra uma orientação de cada uma das metas do Desafio. 
 

META 2 - AULA EXTRA DO DESAFIO
Vamos intensificar sua rotina durante essas 3 semanas do Desafio!
 
Terminada a aula da sua agenda de treino do dia, faça a aula extra do Desafio que você encontra em
DESAFIOS / DESAFIO DA BARRIGA SARADA. Na tabela tem o número da aula que você deve fazer em
cada dia. 

ATENÇÃO: Essa rotina é mesmo desafiadora e você deve RESPEITAR SEU CORPO. Se você sentir que
está muito cansada, substitua uma das aulas da sua agenda (que normalmente tem 2 aulas) por
uma aula do Desafio. 

ORIENTAÇÕES - Leia até o final!

META 3 - LIMPEZA DA LÍNGUA
Quando dormimos, acumulamos muitas toxinas na língua e acordamos com 
 uma camada esbranquiçada. Essa cobertura branca deve ser removida a 
fim de desintoxicar nosso organismo. Cada ponto a língua é associado a 
algum órgão do seu corpo. Limpando sua língua todas as manhãs você está 
cuidando também dos seus órgãos e ganhando saúde.
 
Você pode limpar sua língua com um raspador - encontrado em farmácis, ou, 
se não tiver, use uma colher.

META 1 - AULA DA ROTINA  
Durante essas 3 semanas do Desafio você vai fazer as aulas da sua agenda de treino normalmente,
sempre antes da aula do Desafio. 

META 4 - TOMAR ÁGUA MORNA EM JEJUM
Após fazer sua higiene bucal e limpar sua língua, você deve tomar um copo de água morna em
jejum. Isso vai ajudar a limpar seu intestino e regular seu transito intestinal e, consequentemente,
ajuda você a desinchar a barriga. 
 
 



META 5 - NÃO INGERIR AÇÚCAR INDUSTRIALIZADO

O açúcar industrializado (refinado branco, demerara e mascavo) atrapalha seu ganho de massa
magra e acumula gordura no seu abdômen. Ele nos dá a sensação de prazer e recompensa e por
isso podem ser altamente viciante. No começo vai ser difícil ficar sem, mas após 5 dias vai sentir que
fica mais fácil.
 
Lembre-se que adoçantes em excesso podem prejudicar a sua saúde, por isso, use apenas se for muito
necessário, ok?
 
ATENÇÃO: você DEVE comer carboidratos normalmente, isso inclui arroz, macarrão, pão (de
preferência o integral) e frutas. Você necessita de carboidratos para ganhar massa magra e viver com
saúde. Não corte o carboidrato em hipótese alguma. O Desafio inclui uma sugestão de Cardápio!

META 7 - REFEIÇÕES SAUDÁVEIS E EQUILIBRADAS
Você precisa comer bem! De forma saudável e equilibrada pra te ajudar a conquistar os melhores
resultados nesse Desafio. 
 
Se preferir, pode usar como referência o Cardápio que está na Sessão Nutrição do Site da EC.
 
 
Lembre-se, sobre o cardápio: 
 
- Você pode fazer substituições conforme os ingredientes que você já tem em casa ou que são mais
comuns na sua região
 
- Você pode ajustar as porções para se sentir saciada e disposta
 
- Você pode fazer os ajustes que achar necessários, mas, de preferência, não pule refeições
 
 

META 6 - AUTOMASSAGEM
Fazer a automassagem com movimentos firmes e vigorosos (eu vou te ensinar!) vai ajudar a
aumentar o seu metabolismo e auxiliar o corpo a se livrar das toxinas.  
 
O vídeo da automassagem você encontra em DESAFIOS / DESAFIO DA BARRIGA SARADA 




