Tudo o que você precisa saber sobre Low Carb

 Low Carb é uma dieta de emagrecimento que tem feito sucesso
por sua rapidez e eficiência. Conhecida por ser um dos métodos mais
saudáveis de se emagrecer, ela tem inúmeras vantagens além da perda de
peso.

O que é Low Carb?

 O Low Carb é uma dieta de emagrecimento que significa “Baixo
teor de carboidrato”, onde restringe apenas à esse grupo na cadeia
alimentar.
Algumas dietas de emagrecimento são conhecidas pelo exagero na
falta de alimento: muito apetite, porém uma restrição muito grande na
alimentação, o que dificulta o equilíbrio necessário para o corpo
emagrecer de maneira saudável.
O Low Carb prioriza os alimentos de menor valor glicêmico
levando  em consideração o alto índice de glicemia no corpo, que é
conservado como gordura, fazendo  a eliminação deste acúmulo
considerado maléfico.

Como é possível emagrecer com o Low Carb?

É possível emagrecer com o Low Carb principalmente pela
liberação de hormônios pelo organismo, o que permite uma queima
rápida na gordura corporal.
O hormônio por nome “Glucagon” precisa ser liberado do corpo,
pois é responsável por retirar a energia acúmulada. Portanto, se à
alimentação apresentar altos índices glicêmicos há o menor índice dessa
eliminação.
Se o Glucagon não for eliminado do corpo a gordura também não
será, o emagrecimento dessa maneira será impossibilitado.
À dieta Low carb por sua vez permite com que haja menor
alteração na insulina e tal hormônio seja liberado.
A dieta Low carb está ligada a redução da carboidratos em pelo
menos 40% na alimentação diária. Ainda que pareça um tratamento
inadequado, é um dos mais saudáveis e mais seguros para o corpo.

Low Carb - Mito ou Verdade:

Muitos pesquisadores ficam em constante busca pelo “produto”
perfeito contra a obesidade. Portanto, não é preciso gastar muito
dinheiro comprando suplementos e medicamentos que podem não dar
certo, causando ainda inúmeras consequências maléficas para seu
organismo.
        Os métodos mais naturais e sofisticados são os que apresentam
menores riscos de rejeição pelo corpo.
O Low Carb já é considerado por muitos pesquisadores como
uma das verdadeiras formas de se emagrecer de maneira saudável. Assim
como a redução de carboidratos, a redução de gorduras (frituras em
geral) é considerada  necessária para a saúde do organismo.
Alguns estudos afirmam que o Low Carb pode reverter algumas
doenças comuns, em alguns casos até mesmo prevenir e deter células
cancerígenas.
Não é um mito. E para muitos pesquisadores,  é uma solução para
prevenir e\ou eliminar a obesidade..

Então, se essa era a sua dúvida… Low Carb, não é um mito e sim
uma verdadeira forma de se emagrecer de maneira saudável.

Low Carb funciona - A ciência explica:

De acordo com um estudo realizado em 2012, publicado no The
american journal of Epidemiology, à dieta Low carb é uma das mais eficazes
para o corpo, uma verdade que permite à redução de riscos metabólicos,
além de permitir que o corpo passe por uma grande transformação em
pouco tempo.
O Dr. Arkins foi  um dos principais precursores deste método de
emagrecimento, onde falava que nos dias iniciais da dieta já era possível
ter uma mudança visível no organismo.
Um dos casos mais famosos em relação à dieta Low carb está
inteiramente ligada a um homem, Cícero, que teve uma mudança
significativa, perdendo  130 quilos com  a dieta de Low Carb.
De acordo com as pesquisas da Universidade de Campinas
(Unicamp), a obesidade é relativa aos neurônios. O estudo da obesidade

mostra que à mesma é um ciclo vicioso de reações do corpo, um fator
que explica o excesso de massa corporal. Nessa teoria acredita-se que
pessoas obesas possam ter disfunção digestiva, um problema causado
pela morte dos neurônios POMC.
O POMC é responsável por sinalizar o organismo do momento
exato de parar de se alimentar. Portanto, ele pode ser facilmente
danificado com o consumo excessivo de carboidratos e gorduras, o que
desencadeia excesso de gorduras corporais. O Low Carb então evita
esses eventuais acontecimentos.

Quais os benefícios do Low Carb?

O Low Carb apresenta muitos benefícios, não somente à estética
física, mas a saúde de seu organismo. Antigamente era uma dieta
controversa. Hoje ela representa a realidade do emagrecimento saudável.
Desde 2002 tem intrigado inúmeros cientistas e pesquisadores, a
buscarem respostas para os efeitos da Low Carb. Atualmente conta
com mais de 20 pesquisas realizadas, para chegarem a conclusão de que:

Sim! A Low Carb é saudável para o organismo...   Reunimos aqui 10
principais benefícios do Low  Carb:
1º Benefício do Low Carb:  Perda de apetite - Você come apenas o
essencial:

Um evidente problema nas dietas é à vontade excessiva de se
alimentar. Com determinados alimentos sendo eliminados de seu
cotidiano à procura pelo sustento acaba sendo evidente, o que causa o
desequilíbrio corporal.
O principal benefício do Low Carb é  ser um inibidor de apetite
saciando a sua fome apenas com o que está liberado em sua dieta.

2º Benefício para Low Carb - Rapidez ao perder peso:

  O Low Carb trabalha com a inibição de alimentos e também
com o funcionamento dos neurônios POMC, onde se torna muito mais
simples à perda de peso.
o Low Carb  é uma ótima opção para a desintoxicação do corpo,
fazendo com que as gorduras “presas” em seu organismo seja eliminadas
e você possa emagrecer de maneira muito mais rápida que qualquer
outro método.

3º Benefício para Low Carb - Diminuição significativa do açúcar
no sangue:

A diminuição significativa de açúcar no sangue é um dos principais
benefícios do Low Carb, principalmente por prevenir e diminuir as
chances de uma possível diabete, e no caso dos diabéticos uma grande
oportunidade de controlar a glicose no organismo. .
A diabete ocorre quando o consumo de açúcar excede, dessa
maneira o pâncreas aumenta suas atividades, produzindo mais insulina
para normalizar o nível apresentado. Quanto mais o pâncreas fica
sobrecarregado, maior é sua chance de falência. Uma vez que ocorre à
falência a glicose irá para todo o pâncreas, onde a doença se inicia.
A diabete atualmente é uma das doenças mais comuns do mundo.
Apresentando riscos gravíssimos à saúde do indivíduo.
4º Benefício para Low Carb - Diminuição da pressão arterial:
A pressão arterial alta ( pressão alta)  apresenta diversificados
riscos à saúde,  relacionada aos problemas cardíacos ( 70% dos pacientes
que têm problemas de coração, também sofrem de pressão alta)  que
muita das vezes podem ser fatais a saúde do indivíduo.

Podem ser encontrados outros problemas assim como,
insuficiência cardíaca crônica, síndrome metabólica e difícil
memorização (perda constante de memória).
À insuficiência cardíaca crônica é uma doença, onde o coração é
incapaz de bombear sangue para a corrente sanguínea. A porcentagem é
igualmente de 70%.
À síndrome metabólica é considerada um conjunto de problemas
que aumentam os riscos de diabete e do acidente vascular e cerebral. O
aumento da pressão arterial é uma das principais causas dessa síndrome.
Um dos principais benefícios do Low Carb é fazer com que haja à
diminuição da pressão arterial, assim os riscos são facilmente eliminados.
5º Benefício para Low Carb - Elevar os níveis de colesterol bom
(HDL) no organismo:

HDL (Lipoproteína de alta densidade) é conhecido como o
colesterol bom, e quanto maior o seu nível, menores são as suas chances
de obter uma doença cardíaca.

Uma das principais funções do HDL é a transportação do
colesterol ruim ao fígado, onde ele pode ser eliminado, pois uma vez que
espalhado pelo corpo poderá ocasionar em diferentes doenças
Um dos principais benefícios do Low Carb é a elevação dos níveis
do colesterol bom, permitindo a redução do colesterol ruim, também
chamado de LDL.
6º Benefícios para Low Carb - Diminuição significativa do
Triglicerídeo no Sangue:

A diminuição do Triglicerídeo no sangue é um dos fatores mais
importantes para redução de riscos à saúde.
Triglicerídeo são moléculas de gordura, e podem ser fatais se seus
níveis estiverem muito altos, principalmente se tratando de doenças
cardíacas.
Um dos principais causadores dessa gordura está no consumo
excessivo de carboidratos, em particular, a frutose encontrada no açúcar
simples.
 A Low Carb é vantajosa porque ao reduzir os níveis de
carboidratos o resultado tende à ser  positivo

7º Benefícios para Low Carb - Controle o seu metabolismo:

A síndrome metabólica é uma condição que ajuda no aumento de
diferentes tipos de doenças.
Entre os principais malefícios dessa síndrome está a hipertensão
arterial, diabetes (principalmente a tipo 2) e riscos do acidente vascular
cerebral (AVC).
Os principais sintomas deste conjunto é a obesidade, baixos níveis
de HDL e triglicerídeos altos.
Com o Low Carb todos os sintomas diminuem seus níveis,
permitindo  um emagrecimento saudável ao corpo.

8º Benefícios para Low  Carb - Controle o seu colesterol LDL:

Correspondente a parte que participa da formação das placas de
gorduras no corpo, o colesterol ruim também é conhecido por  LDL
(Lipoproteína de baixa densidade)
Entre uma das principais doenças causadas pelo colesterol LDL,
estão os problemas cardíacos, tais como o infarto, acidente vascular
cerebral (AVC), doenças crônicas, angina (dores no peito), entre outras.
Isso acontece por ele se espalhar pelo corpo, se acumulando nas artérias.
Com o Low Carb é possível que haja o controle do colesterol
LDL, já que permite o aumento do colesterol bom (HDL).

9º Benefícios para Low Carb - Perca gordura da barriga:

Um dos principais benefícios do Low Carb está na perda da
gordura localizada na barriga.
É importante saber que nem toda a gordura do corpo é a mesma, e
onde ela está localizada determina os riscos para a saúde que pode gerar.
Dentre alguns tipos de gordura, destacamos a gordura subcutânea,
que se localiza sob a pele e a gordura visceral, que se armazena por volta
dos órgãos, encontrada na cavidade do abdome.
Ter uma grande quantidade de gordura localizada é  prejudicial a
saúde, principalmente pelos riscos de disfunção metabólica e o Low
Carb trabalhando como um grande auxílio.
10º Benefício para Low Carb - Controle hormonal do organismo:
De acordo com estudos feitos pela comparação de efeitos
hormonais e psicológicos por pesquisadores, à conclusão de que
proteínas com baixo nível de carboidratos ajudam no equilíbrio do
humor foi comprovada, ao contrário das proteínas que apresentavam
maior quantidade de carboidratos.

Os hormônios são um dos principais responsáveis pelo humor de
cada indivíduo conclui-se assim que a dieta de Low Carb apresenta o
controle de hormônios no corpo como um dos seus principais
benefícios.

A dieta Low Carb apresenta efeitos colaterais para o
organismo?

 O “principal efeito colateral” causado pela Low Carb é a fraqueza,
algo inevitável principalmente no começo da dieta.
De acordo com algumas pesquisas, para que o resultado do corpo
não a presente mal estar pode-se optar pela dieta de forma degradante.
Os carboidratos são a cada dia diminuídos até que a alimentação tenha
uma porcentagem equilibrada, portanto, este fator aumenta  o tempo
estimado e os resultados demoraram um pouco mais.
No caso da Low Carb é importante que não haja à redução de
carboidratos abaixo de 40%, principalmente diante a quantidade
excessiva de proteínas que será consumida mediante a esse fator.

É importante fazer a dieta Low Carb com auxílio de um médico
nutricionista ou profissional na área, que lhe auxilie na alimentação
semanal. Um cardápio poderia ser uma excelente maneira para à
organização de sua alimentação.

A dieta de Low Carb é para mim?

 É importante que você reflita se está disposto ou não a seguir em
frente e ter os resultados oferecidos.
Faça essa dieta se tiver determinação, a dieta Low Carb é para
todos que procuram emagrecer de maneira saudável.

Eu decidi começar a dieta de Low Carb. E agora?

Parabéns!  Tomar a iniciativa de começar a dieta de Low Carb é o
primeiro passo para atingir os resultado esperados. Apresentamos aqui
algumas informações importantes, que irão te ajudar a manter-se firme e
forte para concluir o seu objetivo de emagrecer, através da dieta de Low
Carb

Dieta Low Carb - Comer quanto de carboidrato?

A pergunta “comer quanto de carboidrato” é relevante a muitos
fatores, o quanto de peso deseja perder? Costuma praticar atividades
físicas?
De 100 à 150 gramas por dia é uma média de consumo de
carboidratos, não é basicamente a dieta Low Carb, mas já tende a
oferecer vantagens mediante a redução.
De 50 à 100 gramas de carboidratos por dia é uma média
equilibrada, onde você perde peso sem muito esforços. Considerada
saudável e sem riscos.
20 à 50 gramas é uma faixa mais extensa e que é indicada às
pessoas que sofrem de diabetes ou obesidade e necessitam de uma dieta
mais rigorosa.
É importante saber que à dieta Low Carb não é zero por cento de
consumo de carboidratos é à redução sem exageros.

Dieta Low Carb - Como calcular a quantidade de
carboidrato ingerido:

Calcular a quantidade de carboidratos ingerido é importante na
administração da Dieta Low Carb, assim você saberá o que pode ingerir
diariamente e quais alimentos serão disponíveis até o final do dia.
Sabe-se que a alimentação da Low Carb é dividida em dois níveis,
o mais extenso e o mais simples. Com o mais simples é permitido o
consumo de 50 à 100 gramas de carboidratos por dia, com o mais
extenso é permitido o consumo de 20 à 50 gramas. Sendo assim leia à
proporção de cada produto comprado e faça um balanceamento (a soma
do quanto foi consumido). Sabendo o seu limite os processos se
tornaram muito mais simples e você estará dentro da Dieta Low Carb.
Outra maneira eficiente se conseguir controlar a quantidade
ingerida de de carboidrato é utilizando algum aplicativo mobile que faz a
contagem.

Dieta Low Carb - O que devo comer?

É importante que para que a dieta Low Carb funcione você siga
determinadas regras, em particular a alimentação. Como está envolvido
com a redução de carboidratos alguns alimentos são restritos e não
devem ser ingeridos.
Low Carb - O que eu posso comer?
Entre os principais alimentos que podem ser consumidos na dieta
Low Carb estão as verduras e legumes, elas contém um baixo valor de
carboidratos e apresentam muitos benefícios à saúde, neste grupo
alimentar é importante evitar as batatas.
As frutas são relevantes e podem ser ingeridas em suas refeições,
portanto com menor frequência. À partir da terceira semana da dieta
Low Carb elas estão totalmente liberadas, principalmente às que
apresentam menor quantidade de açúcar, assim como as maçãs, os
morangos, abacates, mirtilos e cerejas.

Carnes de todo o tipo são liberados, algo que permite o
fortalecimento de seu corpo. De preferência faça a sua alimentação em
base de carnes brancas.
Temperos como pimenta, orégano, cebolinha, alho, sal, coentro,
tomilho, louro e, muitos outros, são considerados liberados na dieta
Low Carb.
Nozes e sementes diversificadas fazem com que essa dieta se torne
muito saborosa. E claro, não podemos deixar de lado os queijos e ovos.
Dieta Low Carb - O que eu posso beber?

Na dieta Low Carb é importante beber muita água, sempre
trabalhando na hidratação de seu corpo, assim obtendo resistência. Chás
também são ótimos auxílios neste tratamento, principalmente por serem
benéficos para o organismo.
Mas é importante lembrar que qualquer bebida deverá ser sem
açúcar, o café pode ser consumido apenas com essa restrição.
O uso de adoçante é permitido, porém em uma pequena quantia.

Dieta Low Carb - O que devo evitar de comer?

Ainda que os queijos sejam liberados é importante evitar os queijos
brancos (caso necessitar perder peso), como a ricota.
O feijão e o arroz não são os alimentos primordiais da dieta Low
Carb, então é importante evitá-los, há grande presença de carboidratos.
As frutas como: banana, pêra e uvas passa também não são
indicadas.
Dieta Low Carb - O que devo evitar de beber?

Não é indicado na dieta Low Carb o consumo de bebidas
alcóolicas. Em particular, deve ser evitada a cerveja, por ser feita em base
da fermentação de cereais, apresentando quantidade elevada de
carboidratos.
LISTA NEGRA - O que estou proibido de comer?
Na lista negra dos alimentos proibidos da dieta Low Carb estão os
doces e cereais. Bolos, tortas, brigadeiros… São alguns dos alimentos
que devem ser completamente evitados, principalmente pelo alto nível
de açúcar.
Os cereais já estão na classificação dos alimentos que mais
apresentam carboidratos, evite desta maneira os pães.

Dicas para quem vai fazer a dieta de Low Carb:

Apresentamos aqui quatro dicas importantes para você que decidiu
seguir a dieta de Low Carb para perder peso com eficiência e segurança.
Dieta de Low Carb - 1º dica - Você precisa ser paciente:

É importante levar essa dieta como um estilo de vida que lhe
auxiliará a ter uma saúde impecável. Então seja paciente, não se apresse,
pois ela pode gerar muitos efeitos positivos a seu corpo.
 Com a desintoxicação alimentar há o aumento de sua energia,
sistema imune mais forte, pela mais bonita e resistente, cabelo mais
saudável e sensação de leveza.
Dieta de Low Carb - 2 º Dica - Tire medidas e acompanhe sua
evolução:
É importante tirar medidas e acompanhar a evolução da dieta Low
Carb, dessa maneira saberá se está havendo diferença em seu corpo
esteticamente. Além do mais com um acompanhamento você não terá
exageros em seu emagrecimento.
Dieta de Low Carb - 3º Dica - Examine sua própria
consciência:
Reflita sobre seu modo de vida, sobre o seu cotidiano e
principalmente sobre as atividades que procura fazer para preencher o
seu dia-à-dia. E quando iniciar a dieta é importante levá-la como uma
forma de evolução. Examinar sua consciência é principalmente saber se
está saindo da dieta mais do que deveria. Não seja equivocada, pois à sua
estética e saúde são primordiais.
Dieta de Low Carb - 4º Dica - Faça exercício físico:
Ainda que a dieta Low Carb s eja muito recomendada leve os
exercícios como uma maneira de auxílio, tornando o processo ainda
mais rápido e eficiente. Corrida é um dos exercícios mais benéficos ao
corpo, assim como a natação.

Dieta de Low Carb - Para concluir:

A dieta Low Carb é uma maneira de lidar com a estética e a saúde
de uma única vez, permitindo que não apenas o emagrecimento seja
possível, mas também a precaução de eventuais doenças.
Espero que tenha apreciado a leitura.

