
O Maior Erro que você Nunca deve Cometer Quando Quiser Emagrecer 

 

Hoje vou falar sobre aquela coisa maluca que você faz no desespero quando quer emagrecer. Algumas vezes o desejo de 

emagrecer é tão grande, que faz a gente ter umas atitudes radicais na nossa alimentação e quem acaba sofrendo é o nosso 

organismo que se degrada. E você pode até conseguir perder alguns quilos rápido com essas coisas totalmente 

contraindicadas, mas depois você vai ganhar o dobro do peso e bem quando menos esperar, e aí vem o que chamamos de 

efeito sanfona e você ficará cheia de estrias, e isso não é nada legal né? 

O pior erro na hora de querer emagrecer no desespero... 
Então, quer saber sobre qual erro eu estou falando para você não fazer? 

Acordar e ficar horas e horas sem se alimentar, passar mais de 12 horas seguidas sem comer nada, seja qual horário for, não 

importa, isso é errado. Além de você enfraquecer com esse método de jejum prolongado, correrá o risco de ter uma diminuição 

drástica da pressão arterial, com isso virá uma sonolência e falta de disposição e você poderá desmaiar a qualquer momento, 

seu corpo vai perdendo a energia e isso prejudica você como um todo.  

Sem contar que o seu metabolismo vai desacelerando pouco a pouco com isso, e você pode até perder 2 ou 3 kg rapidamente, 

mas como o seu metabolismo vai ficar lento, ele estará guardando o máximo possível de energia que puder, se esforçando ao 

máximo para que seu corpo não perca completamente toda a energia. Só que quando você fizer a ingestão de qualquer coisa 

nas próximas horas, seu metabolismo vai ter um choque e reter toda aquela gordura que você ingerir, ele então vai guardar e 

não vai deixar nem tão rápido que aquelas calorias saiam de você. => Saiba como tirar esses erros da sua Dieta! 

Isso vai fazer com que seu organismo pegue uma facilidade muito grande de engordar e como o seu metabolismo estará lento 

e já sabe que vai ter um longo período de falta de alimentação de novo, ele vai demorar muito para gastar a energia (queimar 

as calorias) que você consumiu, fazendo com que seja cada vez mais difícil você perder peso, e toda vez que comer de novo 

ele vai guardar bem aquelas calorias para economizar a energia. 

Ficar horas sem comer nada, degrada o metabolismo e faz você engordar rápido 
Ou seja, você pensa que fazer greve de fome vai fazer você emagrecer rápido? Você vai preparar é o seu organismo para uma 

guerra! O seu metabolismo vai entrar em pânico, você vai se ver em verdadeiro conflito e terá efeito contrário. Pois depois do 

jejum, quando você se alimentar, você vai engordar muito mais rápido do que todo aquele tempo que você gastou sem comer 

nada! => Saiba como fazer uma Dieta DETOX para não correr esse risco! 

Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo e faz você queimar gorduras rápido 
Por isso, nunca pense em fazer esse tipo de restrição maluca na sua dieta. O ideal é você comer de 3 em 3 horas, assim seu 

metabolismo vai ficar acelerado, trabalhando cada vez mais rápido e fazendo com que seu organismo gaste rápido as energias, 

ou seja, a queima calórica vai ser rápida pois seu metabolismo vai saber que a qualquer momento você vai comer de novo e 

vai liberar as energias porque sabe que rapidamente você vai repor de volta. 

O segredo é comer frequentemente e comer de forma moderada, comer menos e de 3 em 3 horas. Seu metabolismo vai ficar 

acelerado e ficar em forma será muito mais fácil. Emagreça de forma saudável. Seu metabolismo e seu corpo de forma geral 

agradecem. ;) 
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=> Descubra 13 Benefícios da Dieta DETOX <= 
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Descobrirás o Meu Segredo que Será Revelado a 

Ti Através Deste => Clique  
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Quer Que Eu Escreva Artigos Pra Você  

Como Esse Que Acabou de Ler? 

Clique aqui Agora e Peça Artigos Únicos para seu Blog! 

 

Artigos sobre: 

 Marketing Digital 
 Programas de Afiliados 

 Infoprodutos 

 Ganhar Dinheiro Online 

Plugins Wordpress 

 Emagrecimento, Saúde 

 Tecnologia 

 Celulares 

 Tablets e Notebooks 

 Android 

 Informática e + 
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Descubra Os Melhores 

InfoProdutos 

para Ganhar Dinheiro na 

Internet! 

 

 

 

 

 TOP AFILIADO Empreendedores Que Começaram Absolutamente do ZERO Revelam: Como Geram 

de R$ 50 a R$ 500 Por DIA! Com um Método Pronto! 100% Online, PASSO-A-PASSO e de Aplicação Imediata! Veja o 

Vídeo Aqui Agora e Comece HOJE!  Método aplicável tanto por pessoas completamente iniciantes, quanto aquelas 

mais experientes na internet  Veja esse poderoso vídeo aqui! 

  

http://www.e-zash.com/site/top-afiliado
http://hotmart.net.br/show.html?a=T2075916N


 

  Plugin GooglePlus ShareLock + Tráfego do Google: O 

Google Plus Sharelock é um Plugin Premium do WordPress que oferece um método viral para aumentar as visitas do 

seu blog através de compartilhamentos na poderosa rede social Google+. Com ele você pode fazer com que os 

visitantes do seu blog tenham que compartilhar o seu site para poder visualizar o conteúdo da página  

Veja esse poderoso exemplo aqui. 

 

 Como Ganhar Muito Dinheiro no Hotmart: Descubra os mais 

poderosos recursos para se ganhar dinheiro no Hotmart através da internet. Dicas estratégicas para você aprender a 

lucrar severamente com a melhor plataforma de e-commerce de produtos digitais chamada Hotmart. 

 

 Entrega Express Piloto Automático de Infoprodutos:  

Coloque seus Mini-sites para gerarem vendas no Piloto Automático pra Você! Tenha mais tempo para viajar para uma 

praia, curtir uma boa piscina, dormir mais tempo enquanto você ganha dinheiro mesmo sem estar no Computador! 

 Afilie-se também no Hotmart para Vender este Incrível Piloto Automático! E tenha altas margens de lucros! 

 

 O DropShipping Poderoso da China: Saiba como vender produtos mesmo 

sem tê-lo em estoque, e o produto chegar para o comprador com 100% de garantia de entrega. Tenha sua própria Loja 

Virtual para revender produtos importados e conquiste sua ampla independência financeira trabalhando em casa, por 

conta própria. 

 

 A Incrível Página Lucrativa do Sistema 50 Reais: Ganhe 

Dinheiro mesmo Dormindo, apenas divulgue o Seu link de Indicação do Sistema 50 Reais e Ganhe incríveis R$50,00 a 

cada venda dessa super Página Lucrativa! Ganhe Brindes para Baixar como Páginas de Captura, Templates de Mini-

sites de Vendas, Templates para Vídeos, E-books de Marketing Digital e muito mais + 

 

 Descubra como Aumentar Sua Inteligência Hoje: Desperte o 

poder de sua memória para aprender de forma hiper rápida! Aprenda como expandir sua memória e fortalecer suas 

ligações cerebrais ligadas a memorização e aprendizagem. Descubra os segredos dos gênios: Albert Eintein, Stephen 

Hawking, Mozart e Leonardo da Vinci. 

 

 Clube Dinheiro no Facebook Aqui: Lucre de forma ilimitada através do seu 

computador, usando o Facebook como sua ferramenta de trabalho. Conquiste independência financeira de forma 

tranquila, fazendo seus próprios horários e trabalhando como quiser, quando quiser e totalmente online com essa super 

rede social poderosa. 

 

 Aprenda a Ganhar $ Postando Vídeos no Youtube: Como se 

ganha dinheiro no Youtube, o poder do Marketing de Vídeos Lucrativos. Estratégias de como ganhar dinheiro com o 

Youtube sendo explicadas passo-a-passo em vídeo aulas (+6 horas com bônus) Mais de 6 horas de dicas e 

ensinamentos estratégicos divididos em poderosos 8 módulos. 

 

 

 Como Aprender Inglês Definitivo em 5 Minutos: Aprenda inglês 

sem sair de casa, estude através da internet de forma prática e rápida! Conheça hoje As formas certas de aprender 

inglês e as erradas de aprender inglês para você conhecer e evitá-las. Saiba o poder da mídia, filmes, músicas, TV para 

aprender inglês. Comece o mais rápido possível, tenha acesso imediato a todas as informações que você precisa para 

sair fluente! 
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 Hipnose Digital Um Poderoso E-book de Marketing:  

Aprenda a hipnotizar os leitores com poderosas Cartas de vendas super persuasivas e até polêmicas! Descubra quais 

são as palavras-chamariz que realmente hipnotizam para vender em um Texto de divulgação na internet! Ganhe 

poderosos BÔNUS também Hipnóticos na compra desse Super e Quente Produto Digital! 

 

 Página de Captura Magnética Para + Listas de E-

mails: Conheça tudo que você precisa saber para conseguir aumentar a sua lista de contatos de forma 

exponencial e avassaladora com páginas de captura super persuasivas! Saiba como criar títulos quentes, de alto poder 

atrativo para conquistar de forma totalmente nova  o desejo do seu visitante cair em sua lista de contatos! 

 

 O Mais Poderoso E-mail Marketing Secreto: Dicas fantásticas de 

indução a abertura e leitura de e-mails! Transforme os assuntos dos seus e-mails em títulos hipnóticos completamente 

irresistíveis para abrir! Que tal ganhar mais visitas no blog e gerar mais vendas nos seus mini-sites? Consiga realizar 

mais vendas dos seus produtos através de listas de campanhas de email marketing. 

 

 Mega Gerador de Popups para Mini-sites: Gerador de popup para seus 

mini-sites terem vendas explosivas! Popups cheias de modelos diferentes totalmente 100% anti-bloqueios. Coloque 

formulários, widget do Twitter, Facebook etc em suas popups e aumente sua divulgação. Ganhe o programa e o mini-

site com 100% Direitos de Revenda! 

 

 1 Milhão de Dólares por este Mini-site: Jovem de 21 anos ficou Milionário 

com esse Script Veja Aqui!  Tenha a mesma oportunidade desse jovem, com esse poderoso Script de Pixel Site. Ganhe 

dinheiro tendo sua própria página de anunciar sites. Um verdadeiro Outdoor virtual para você na internet! 

 

 

 Búfalos Geradores de Dinheiro: Descubra estratégias, recursos e a matemática de 

ganhar dinheiro na internet... Saiba como lidar com a comunicação e vendas para clientes através de e-mails! Você vai 

dominar tudo isso e muito mais, em um Clube fechado a 7 chaves só para quem quer realmente conquistar o sucesso 

no empreendedorismo digital! 

 

 Conquiste O Incrível “Sucesso” das Redes Sociais:  

Descubra como conseguir mais curtidas no Facebook! Como ganhar mais seguidores no Twitter. Como ter mais 

compartilhamentos no Google+ (Google Plus) Como divulgar seus produtos no Facebook para vender mais. Como 

vender de forma estratégica nas redes sociais e ganhar lucros altos e crescentes! Domine todos os recursos de 

divulgação de produtos digitais nas redes sociais e saia na frente com as vantagens positivas que isso traz! 

 

 

 Segredos Do AdSense para Ganhar 100 U$ Por Dia? O 

Segredos do Adsense é um curso completamente em vídeo explicando passo-a-passo como criar negócios digitais e 

ganhar pelo menos US$ 100,00 por dia na internet. Em menos de uma semana, se seguido corretamente as dica, você 

já vai ter seus primeiros lucros. 

 

 Aprenda Marketing Digital no Curso Elite Premium:  Com 

esse curso você vai aprender a forma certa de vender infoprodutos na internet Vai conhecer os melhores sites de 

divulgação. Descobrirá métodos de criação de novos backlinks para impulsionar seu site nos mecanismos de pesquisa 

como o Google. Vai ganhar todo o material do Curso para fazer Download e poder ter 100% Direitos de Revenda dele 

pra vendê-lo na internet Isso e muito mais ainda + (DOWNLOAD GRÁTIS DO CURSO ELITE PREMIUM) 
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 E-Writer PDF PRO Crie E-books Facilmente:  Super Programa para 

criar arquivos em PDF (gerar ebooks) Esse programa cria, edita, personaliza e converte seus PDFs em ebooks! Ele 

protege seus arquivos PDF contra cópia e pirataria aplicando senhas. Fácil de manusear e criar seus ebooks com esse 

programa. 

 

 

 Renda Software Gerador de Riqueza Online: Super software que 

pode gerar até R$417,10 em menos de 24hs, só depende de você! Esse programa cria uma geração de renda por meio 

de poderosa estratégia de Marketing Viral. Tudo que você precisa é saber mandar mensagens pelo computador para 

oferecer o Download GRÁTIS desse programa e ganhar dinheiro com ele. 

 

 

 Facebook Money: Este E-book Facebook Money ensina como Ganhar dinheiro com o Facebook. 

Você vai aprender como anunciar no Facebook (divulgação eficiente). Como criar uma poderosa página de Fãs no 

Facebook (Fanpage). Como atrair fãs irresistivelmente para ganhar mais curtidas . Técnicas de Marketing p/ conseguir 

ganhar dinheiro usando esta incrível Rede Social! 

 

 Interspire E-mail Marketing O Melhor Autoresponder:  

Crie poderosas Campanhas de E-mail para enviar para Toda a Sua Lista de Contatos! Esse Super Autoresponder 

permite que você Tenha uma Lista Ilimitada de E-mails! Você vai poder ter Acesso a Infinitos Modelos Profissionais e 

Exclusivos de Templates para Suas Campanhas, sem contar que vai poder Ver Gráficos super Detalhados de quem 

abriu seus E-mails e até em quais links clicaram na mensagem! Conheça mais aqui. 

 

 

 E-book Hackeando Mentes:  Aprenda a Hackear mentalmente os pensamentos das 

pessoas! Descubra as melhores técnicas de persuasão avançada. Aprenda como anunciar sites com um poder de 

hipnose de marketing em cada propaganda. Consiga sucesso em qualquer área da sua vida através do Marketing 

pessoal e Marketing profissional! Saiba agora mesmo como ter o controle mental das pessoas a seu favor! 

 

 

 Gerador de Capas de E-books Quick 3D Cover: Programa para 

criar capas de e-Books, CDS, DVDs e muito mais! Modelos de cartões de visita virtuais, design de telas de notebook 

etc. Super leve, não precisa nem sequer instalar no computador. É muito fácil de usar, até mesmo uma criança 

conseguiria criar capas de infoprodutos com ele. Você até pode adicionar o produto em outros mini-sites como brinde 

para acelerar as suas vendas. Poderá criar as mais fantásticas covers para todo tipo de produto digital possível, 

dezenas de modelos diferentes e profissionais! 

 

 

 Super Kit Premium [Página Secreta]:   

A Promoção dessa Página tem Tempo Corrido pra Acabar!  
(Acesse enquanto é TEMPO!) 
 
 

 Download GRÁTIS de 3 Sistemas Lucrativos: Conheça os 3 Mais 

Lucrativos Sistemas da Internet! São Mini-sites com Kit de Infoprodutos de Marketing Digital! Aprenda nesses mini-sites, 

por meio de e-books, como fazer vendas seguidas enviando divulgações persuasivas e ilimitadas! 
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 Conheça o Programa de Renda Extra da FR 

Promotora:  Se você está procurando ter uma renda extra em casa, trabalhar pela internet, ser um 

divulgador ativo dos Serviços da FR Promotora pode ser a solução que você tanto esperava. A FR Promotora oferece a 

oportunidade de remunerar $$$ as pessoas que queiram fazer parte da divulgação dos serviços da empresa. Os 

serviços são: Planos de saúde, Empréstimos, Previdência Privada, Desenvolvimento Pessoal, Lojas Virtuais e 

Hospedagem de Sites. 

 
 

 Ganhe Dinheiro no Blog S/ Vender Nenhum Produto?  Por 

essa você não esperava né? É possível ganhar dinheiro na internet sem vender nada mesmo? Existem algumas formas 

onde é possível você ganhar dinheiro na internet sem precisar estar vendendo algum produto diretamente e atenção: 

NÃO É PIRÂMIDE! Acesse essa página e descubra essa forma absurda de gerar lucros pela internet. 

 

 

 Uma Forma Matadora para Vender Infoprodutos: Com está 

ferramenta sim, será possível você dizer que ganha dinheiro até mesmo enquanto dorme! Conheça os poderosos 

benefícios de aplicar essa estratégia absurda aos seus negócios!  

 

 

 Transforme seu Blogger em Mini-site: Transforme o seu blog normal do 

Blogger (blogspot) em um poderoso mini-site, sim, isso mesmo! Faça com que seu blog se converta em uma persuasiva 

carta de Vendas para você ganhar dinheiro com ele na internet! 

 

 

 Aumente o Tráfego c/ Marketing Viral do PagSocial: Todo 

mundo sempre adora fazer downloads gratuitos, e você também gosta que eu sei né? Pois é… Imagine só poder baixar 

aquele e-book que você tanto queria e totalmente de graça? E melhor... Imagine que com isso você estaria divulgando 

suas cartas de vendas, cada vez que oferecesse um download gratuitamente para as pessoas? Imagina o poder que 

essa estratégia tem? Conheça agora mesmo, não perca tempo e faça uso dessa poderosa estratégia digital! 

 

 

 Hospede Todo Tipo de Arquivos GRÁTIS no Dropbox: 

Com o Dropbox, você terá a maior praticidade para hospedar seus arquivos na internet. Nunca nenhum outro serviço de 

hospedagem ofereceu tantas vantagens como esse serviço oferece! Ganhe até 18Gb GRÁTIS para poder hospedar 

suas: imagens, músicas, documentos, vídeos e tudo mais que você queira! 

 

 

 Comece a Lucrar no seu Blog com a “Aranha de 

links!”   Imagine transformar automaticamente as palavras-chave dos seus artigos em links com publicidades do 

Spider.ad (InText)? Esse formato, acredito ser uma das formas mais atrativas de publicidades do Spider.ad, por ficar 

visível em todas as páginas do blog, fazendo você poder ganhar dinheiro de forma altamente interativa no seu blog! 

 Clique aqui e acesse a página da Spider.ad para se registrar agora como Afiliado! 

 

 

 Conheça o Programa de Afiliados do Cursos 24 Horas: 

Além de ser uma excelente alternativa para você enriquecer seus conhecimentos, e lhe agregar mais valor profissional 

possibilitando você estudar em casa através da internet… O Cursos 24 Horas inova e vai muito além disso… Você pode 

Se Registrar Grátis como Afiliado para ganhar dinheiro promovendo os Cursos do site!  
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 Aprenda Como criar Capas Criativas para sua Fanpage! 

Super Lista com os Melhores Sites e Geradores de Capas 

Online para Facebook! 

 

 Descubra Novas Ideias de Infonegócios para Você Lucrar 

no Facebook! 

 

 Aprenda a Criar o Design das Capas dos Seus Ebooks 

Com 2 Cliques!! 

 

 Saiba Como Ganhar Dinheiro na Internet Usando a Sua 

Própria Criatividade no Facebook! 

 

 Descubra Como Ganhar Mais Curtidas na Sua Página de 

Fãs! 

 

 Isso e Muito Mais... + 

+ CLIQUE AQUI E FAÇA  

O DOWNLOAD GRÁTIS! 
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Indique Grátis e Ganhe Dinheiro!  

Por essa você não esperava...  

Vou te contar esse segredo agora... 
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