
Guia Definitivo

4 PASSOS
PARA CONQUISTAR
 UMA BARRIGA

DE SONHO



INTRODUÇÃO

Você quer melhorar o seu corpo, aumentar a sua autoestima e ter mais 

disposição? Parabéns! Isso mostra que você quer viver melhor e está 

buscando cuidar da sua saúde. 
Até o final deste eBook vamos estar com os planos e metas traçadas para que 
você consiga atingir seus objetivos.
Não é sua culpa que você talvez não tenha conseguido dar o primeiro passo até 
agora.
Se você não tem tempo, não está habituado a praticar atividades físicas e leva 
uma vida sedentária, pode ser difícil começar. 
O que é absolutamente normal, já que a prática regular de atividades físicas 
exige dedicação, disciplina e foco!
Pode ter certeza de que ela é também transformadora.
Dedicar-se a uma atividade física e ter um plano de treino completo, não vai 
apenas deixar você sarada. 

Esta é uma atitude que vai refletir na sua vida 
por inteiro!
Quem pratica exercícios tem o corpo mais preparado e saudável, fica mais forte e 
menos suscetível a lesões e diversos problemas, como posturais por exemplo, e 
ajusta o organismo inteiro para funcionar melhor.
Se você está tentando e não está obtendo sucesso,, eu sei o que pode estar 
acontecendo com você!
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Das pessoas que não praticam nenhuma 
atividade física, de acordo com o Ministério do 
Esporte, 27% alegam que não tem tempo.

A falta de tempo pode facilmente virar uma 
armadilha que você está armando para você 
mesmo. 

Afinal, um desejo não muda nada, 
mas uma decisão é capaz de mudar 
tudo!

É comum as pessoas não terem tempo e 
também não saberem que tipo de exercício 
fazer para acelerar a queima de gordura neste 
pouco tempo disponível. 
Por exemplo, se você fizer apenas exercício 
aeróbico você pode acabar reduzindo a sua 
massa muscular em até 10%.
Quando não estamos satisfeitos com o nosso 
corpo, podemos nos sentir mal, e até sem 
vontade de sair de casa. 

Não, isso não é normal e não podemos nos 
acomodar com esta situação!

E se eu te disser que apenas 12 minutos do seu 
dia é tudo que você precisa para transformar a 
sua vida? Será que é tão difícil assim? A 
resposta só depende de você.

3 ERROS QUE PODEM ESTAR FAZENDO VOCÊ FRACASSAR

1 FALTA DE TEMPO

Aposto que você 
já fez o número 3!
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Quantas vezes você já desistiu de treinar porque não gostou da academia? 

Você sabia que 74% das pessoas abandonam os treinos antes de 3 meses? 

Academia muitas vezes pode resultar em uma rotina monótona. Passar tempo na 
esteira, depois outros aparelhos complicados e com horários a seguir. 

Pior ainda, é que um estudo mostrou que treinos longos e chatos podem aumentar a 
vontade de ingerir alimentos gordurosos e açucarados.

Exercícios de força e exercícios intervalados de alta 
intensidade e curta duração, são capazes de liberar 
mais testosterona e mais hormônios do crescimento, 
e também continuam queimando muitas calorias 
mesmo após o término do treino, quando 
comparados com exercícios aeróbicos de longa 
duração. 
Para quem tem que conciliar trabalho, trânsito 
caótico, cuidar da casa e cuidar dos filhos com ir para 
academia, por pelo menos 1 hora de exercício e sem 
ver resultados, pode ser um fator estressante. 
A verdade é que nem todo mundo gosta de ir para 
a academia! Mas isso não quer dizer que você não 
pode treinar.
A boa notícia é que existem maneiras mais divertidas 
de entrar em forma,, pode ser no parque, ao ar livre 
ou com uma amiga, por exemplo.
A minha dica é que você pode treinar no conforto da 
sua casa, obtendo resultados surpreendentes, sem 
equipamentos e, ainda, economizando dinheiro.

3 ERROS QUE PODEM ESTAR FAZENDO VOCÊ FRACASSAR

2 NÃO GOSTAR DE  ACADEMIA
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Quando aqueles quilinhos a mais persistem, 

quem nunca entrou em desespero, e já chegou 
a pensar em fazer uma dieta milagrosa? 

Exatamente com este ânimo desesperado que 
muitas pessoas acabam optando pelas dietas 
mirabolantes, afinal elas exigem alguns 
sacrifícios apenas a curto prazo, certo?

Mas na verdade todo o sacrifício proposto por 
estas dietas podem ir por água abaixo assim que 
você voltar a comer normalmente… gerando não 
somente frustração mas o também já conhecido 
efeito sanfona.

Você sabe o que realmente ajuda e o 
que prejudica na perda de gordura?

O funcionamento hormonal e a queima de 
gordura estão diretamente ligados com os tipos 
de alimentos que você ingere  e a frequência 
com que você os ingere, e não pela quantidade.

Então a solução está em mudar o que 
comemos, e não o quanto comemos!

Primeiro, você precisa aceitar a verdade: Não 
existe mágica!
E segundo: a resposta para um emagrecimento 
saudável é mais simples do que você imagina.

3 ERROS QUE PODEM ESTAR FAZENDO VOCÊ FRACASSAR

3 DIETAS MIRABOLANTES
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Passo 1. Desintoxicação
Você sabia que o consumo de alimentos gordurosos, com excesso de sódio e 

açúcar (industrializados e enlatados especialmente) acabam intoxicando o 
organismo?
E quando sobrecarregado, o organismo acaba não conseguindo eliminar estas 
substâncias através da urina, suor e fezes como normalmente faria. 

E qual é o resultado disso?
O resultado você sente no corpo todo, poros obstruídos, cansaço, baixa 
disposição, inchaço, retenção de líquido e quilos a mais.
A desintoxicação é importante para ajustar a queima natural de gordura do 
organismo. 
Exclua os alimentos bloqueadores de gordura da sua dieta, e acrescente os 
alimentos que aceleram a queima de gordura. Uma dieta saudável aliada a um 
treino eficaz só pode ter um resultado: você mais bonita e com mais saúde!
Confira a seguir uma lista com estes alimentos bloqueadores de gordura, para que 
você mesma possa montar a sua dieta:

5 vilões da queima de gordura
Excesso de carboidrato e açúcar refinado
O consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e açúcar refinado 
causam o aumento da insulina no organismo, o que automaticamente provoca a 
quebra da queima de gordura. Sem falar que, dos carboidratos que você consome, 
30% a 40% vira gordura localizada.

Intestino preso
Problema bastante comum nas mulheres, mas que algumas mudanças podem 
ajudar a melhorar: evitar bebidas alcoólicas, cigarro, estresse, antibióticos e 
cuidado com alimentos com agrotóxicos em excesso. Isso tudo pode fazer com 
que o seu intestino fique preso, e prejudique a queima de gordura.

O QUE DE FATO FUNCIONA

Um plano em 4 passos
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Óleos vegetais com excesso ômega 6
O ômega 6 se torna um vilão quando consumido em excesso. Todos alimentos 
industrializados como, óleo de canola, óleo de girassol e etc, tem excesso deste 
tipo de gordura. O que é péssimo para o organismo, pois ele fica mais lento e 
acaba retendo gordura. 

Excesso de sódio
Apesar de todo mundo já saber que o excesso de sódio é prejudicial à saúde, 
muitas pessoas dão pouca importância para este vilão. Ele aumenta, e muito, o 
inchaço, e pode até fazer você parecer estar gorda sem nem mesmo estar

Aditivos alimentares
São os corantes, conservantes e edulcorantes artificiais. Provocam intolerâncias e 
alergias e podem dificultar muito o funcionamento do organismo. Os adoçantes 
artificiais também entram nesta lista, e podem gerar até compulsão. O pior é que 
muitas vezes você pode desenvolver alguma sensibilidade a estas substâncias e 
nem perceber! E um dos sinais é não conseguir emagrecer.

Alimentos aceleradores da queima de gordura

Lembre-se que para ter 
a queima de gordura 
eficiente no organismo, é 
preciso controlar a 
carga glicêmica. Isso 
evita também os 
episódios de compulsão 
por doces e alimentos 
gordurosos. Aposte 
nestes alimentos!
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Você só precisa escolher os alimentos certos! Confira estes 
alimentos ricos em gorduras boas:

GORDURA TAMBÉM PODE SER BOM!

Prefira os alimentos 
que são naturalmente 
ricos em ômega 6. 
Eles diminuem a 
inflamação das células 
do organismo e 
aumentam a queima de 
gordura.

Alimentos ricos em 
gordura ruim

www.barrigadesonho.com.br

https://barrigadesonho.com.br/rdp-ebook


A alcalinidade do organismo (o Ph do corpo) também influencia 
na queima de gordura. 

Um organismo com o Ph ácido, por exemplo, está mais suscetível a doenças e 
pode ter mais dificuldade em emagrecer também. 

Beber água ajuda a alcalinizar o organismo (equilibra o Ph), hidrata as células de 
todo o corpo e faz tudo funcionar melhor. É ideal beber pelo menos 1,5 litros de 
água por dia. 

Minha dica para equilibrar o Ph e ajudar a emagrecer é beber água com limão em 
jejum. 
É ótimo e fácil de fazer!

BEBA ÁGUA SEMPRE!
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A verdade é que o gasto energético em 
atividades físicas intensas é muito maior, 
mesmo em um curto período de tempo.

Isso porque quando a atividade é intensa o 
corpo precisa gastar mais energia para 
retornar ao estado em que se encontrava 
antes da atividade. Neste tempo, todo o 
metabolismo fica mais acelerado e, 
consequentemente, gastando mais calorias.

De maneira geral, os exercícios aeróbios de 
longa duração representam 80% de esforço 
para 20% dos resultados. E ainda, há chance 
de diminuir até 10% de massa muscular.

No entanto se você gosta, e se sente bem, 
praticando alguma atividade aeróbia, vá em 
frente! Tudo que faz bem vale a pena. Só não 
vale apostar tudo nessa atividade e esperar 
que você vá emagrecer, combinado?

Passo 2. Emagrecimento e Hipertrofia

PASSO 2

REALIZAR EXERCÍCIOS DE ALTA 
INTENSIDADE E CURTA DURAÇÃO

Se você acha que para emagrecer você precisa fazer 
exercícios aeróbios por 1 hora… você está errada!
O que é uma ótima notícia, já que muitas pessoas 
normalmente não possuem muito tempo para treinar ou não 
se adaptam aos exercícios aeróbios.
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Quando os monges, e também muitos atletas, fazem suas 
práticas, eles entram em um estado extremo de foco e 
concentração (estado de flow). 

Ou seja, eles se entregam a aquele momento como se a vida deles dependesse 
daquilo. 
Este é o real motivo que vai te fazer querer continuar treinando. Por isso, 
busque uma atividade que você realmente goste e entregue-se.
Só assim você desenvolve um estado de serenidade e sente que esta 
experiência não trará apenas benefícios estéticos, isso vai além do seu ego! Ela 
também deixará sua mente mais sadia, mais preparada para situações de 
estresse e mais segura. 

Quando você chega nesse patamar motivacional, a sua recompensa é 
redobrada e você nunca mais vai querer parar de treinar.

PASSO 3
ENTREGUE-SE!
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Muitas pessoas desistem de praticar 

atividades físicas. 
Talvez por não verem resultados, por não 
terem tempo ou por acharem a prática 
chata e monótona. 

Quando você treina, e está apenas 
cumprindo uma rotina, onde não se diverte, 
não se desafia, não aprende algo novo, a 
sua cabeça está em outro lugar, e é óbvio 
que isso vai levar a desistência. 

Nosso cérebro está em busca de 
prazer!

O problema dos exercícios padronizados é 
a falta da interação mente e corpo. É isso 
que vemos frequentemente nas 
academias, o aluno sem pensar, criar ou 
aprender, e este é o caminho mais fácil 
para a monotonia física. 
Falta o desafio, o equilíbrio entre os 
objetivos e as necessidades e 
principalmente a variedade.

A forma mais natural de sentirmos prazer é 
através da aprendizagem e da diversão.

PASSO 4
TREINE PARA SEMPRE SEM SACRIFÍCIO
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Para que você alcance seus objetivos, para que você veja resultados, é 

preciso que você tenha um treino de acordo com o propósito.
 
Aceite que terão dias mais intensos que serão desconfortáveis!

É assim mesmo que funciona para todos nós.
Quando você se acostuma, você passa a ter o desconforto como um desafio a ser 
quebrado para haver o resultado.
Porque para ter resultado você precisa ter intensidade, e treinar até sentir a 
queimação no músculo ou o coração pular num exercício intervalado de alta 
intensidade (HIIT).

O equilíbrio é fundamental. 
Para emagrecer você precisa ter um plano alimentar, combinado a um treino 
eficaz e que levem a um equilíbrio hormonal é o que realmente funciona.
É preciso cortar drasticamente da dieta os alimentos gordurosos, que bloqueiam a 
queima de gordura e levam o organismo a um desequilíbrio total.
Caso contrário o seu treino não trará resultados e você não vai conseguir ter o 
corpo, a disposição e a saúde que deseja.

O QUE, DE FATO, FUNCIONA?
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vontade de viver

25kg a menos
Melhor forma 

Felicidade
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Resultados
definição

tanta mudança 
em tão pouco 
tempo

3.4kg a menos
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acreditar que era 
possível

Nova mulher

esforço que vale a pena
14 cm a menos na cintura
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Todo mundo merece ter um corpo bonito e saudável.!

Agora você tem as informações necessárias para buscar um plano de 
sucesso, com segurança para ir atrás do seu sonho.

Pronta para dar o próximo passo?

Se você quer um plano traçado, pronto e completo, te apresento o meu 
programa Barriga de Sonho.

Eu criei este programa pensando em você, que não tem tempo e que quer 
cuidar da sua saúde e ter o corpo dos seus sonhos. 

O Barriga de Sonho é incrível, pois com ele você trabalha todos os 
músculos do seu corpo, com apenas 12 minutos do seu dia. 
Assim você pode ter um plano de treino completo sem sair de casa, 
treinando comigo.

Um beijo, 
Raquel Quartiero

COMO DAR O 
PRIMEIRO 

PASSO?
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