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SUCOS DETOX:
AS 10 MELHORES
RECEITAS
Aprenda a potencializar sua dieta com os
sucos detox

www.vivendoemboaforma.com

O que são sucos detox?

Perca peso mais facilmente com sucos
detox
Esse e-book foi criado por nutricionistas especializados na
perda de peso.
O objetivo principal do material é te ensinar mais sobre os
queridos do momento.
Além de emagrecedores, os sucos detox ainda são muito
saudáveis e vão te ajudar a manter sua nutrição em dia.
Mas nunca se esqueça, mesmo conhecendo mais sobre o
assunto o acompanhamento com um nutricionista é
indispensável.
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O que são sucos detox?
Os sucos detox se tornaram muito famosos nos últimos anos e por isso o seu
consumo vem aumentando entre aqueles que praticam esportes e também
aqueles que desejam perder peso.
Mas, a maioria dessas pessoas pensa que os sucos detox servem apenas para
ajudar no emagrecimento.
Na verdade, o principal objetivo desses sucos é eliminar todas as toxinas que
estão presentes no nosso organismo.
Durante todo o dia, nosso corpo acumula toxinas vinda de diversas fontes, como
alimentos industrializados, contato com a poluição e até mesmo o estresse da
rotina pode aumentar as toxinas.
A perda de peso é uma consequência da desintoxicação e ainda tem outros efeitos
que são sentidos juntos com o consumo regular dos sucos detox.
Os sucos detox são produzidos a partir de ingredientes que tem ação direta na
eliminação dos radicais livres e de toxinas, redução das inflamações e ainda no
aumento do metabolismo.
É importante explicar que nem todo suco natural é detox, o que torna o suco um
detox é justamente a junção de alguns ingredientes.
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Benefícios dos sucos detox:
O sucos detox trazem diversos benefícios que podem ser sentidos logo após os
primeiros dias de consumo. Os principais são:

Eliminação dos radicais livres: os radicais livres são responsáveis por causar a
morte celular e com isso o envelhecimento precoce. Quando estão em muita
quantidade no organismo, os radicais livres ainda causam danos às células
cerebrais e morte neural, à longo prazo isso pode causar danos irreversíveis à
memória.

Desintoxicação do organismo: Após todo um dia acumulando toxinas no
corpo, os sucos detox ajudam nosso organismo a eliminá-las e assim voltar a
exercer suas funções de maneira adequada.

Melhora das funções intestinais: os sucos detox são ricos em fibras, essas
fibras junto com a água ajudam a melhorar motilidade intestinal.

Diminui a retenção de líquidos: Por conter grande quantidade de água os
sucos detox ajudam a reduzir a retenção de líquidos e os inchaços.
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Perda de peso: Um dos componentes dos sucos detox são os alimentos
considerados termogênicos.Esses ingredientes ajudam a aumentar a
temperatura corporal, acelerar o metabolismo e, consequentemente,
aumentar o gasto calórico.

Melhora o humor e a disposição: A maior causa do mau humor e da indisposição
é a presença de toxinas no organismo. Além disso, a fadiga pode ser causada pelo
mal funcionamento intestinal ou pelo excesso de inflamações no organismo.

Reduz as inflamações: As inflamações também são muito presentes na vida de
quem sofre com a obesidade, e isso diminui a perda de peso. Os sucos detox
são ótimos anti inflamatórios naturais e por isso podem ajudar quem tem crises
alérgicas, artrite, artrose, gota e até doenças do coração.

Ajuda na nutrição: os sucos detox são feitos com uma grande variedade de
legumes, frutas e verduras, isso ajuda a suprir as necessidades nutricionais de
vitaminas e minerais.
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Como consumir os sucos detox:
Os sucos detox podem ser ingeridos em qualquer momento do dia, mas por
exigir que seu preparo seja feito na hora, é mais indicado que você escolha
horários em que esteja em casa, assim fica mais fácil preparar o suco do dia.
Você pode consumir pela manhã, acompanhando seu desjejum, ou antes do
treino para dar energia, após o treino para ajudar na recuperação, ou até mesmo
no fim do dia para renovar as energias.
Mais importante que o horário em que é consumido é a quantidade, o ideal é
consumir pelo menos 500 ml e não ultrapassar 1 litro por dia. Com essa
quantidade os efeitos são bem evidentes e não há riscos à saúde.
Não é preciso consumir toda a quantidade diária de uma unica vez, escolha dois
ou três horários que sejam melhor para você e divida a porção entre essas
refeições.
Além disso, lembre-se de que o suco não substitui o consumo regular de água,
então continue consumindo pelo menos 2 litros de água por dia. A água,
principalmente gelada, é um excelente termogênico então não se esqueça dela.
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Dicas para preparar o suco detox:
Não existe segredo algum para preparar um suco detox, mas algumas dicas
podem te ajudar no processo.
Escolha alimentos frescos e maduros, como o suco é produzido com
ingredientes crus o risco de contaminação com alimentos estragados é
bem maior.

Sempre faça a higienização dos ingredientes que serão usados no suco,
não apenas em água corrente mas também com higienizante próprio para
alimentos.

Cuidado com o armazenamento do suco, a maioria das receitas oxidam com o
tempo e se tornam amargas.
Para facilitar o preparo, você pode congelar porções dos ingredientes e
depois é só bater tudo no liquidificador. Apenas as folhas e frutas cítricas,
como laranja e limão, não podem ser congelados.

Não se prenda a receitas, faça novas combinações, assim você tem uma
variedade muito maior de opções.
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Receitas de Suco detox
Suco de maçã, couve e cenoura 9
Suco de laranja com couve e gengibre 10
Suco de beterraba, cenoura e gengibre 11
Suco de lichia com água de coco e hortelã 12
Suco de melão, abacaxi e maçã verde 13
Suco de couve, maçã e linhaça 14
Suco de beterraba, couve e maçã 15
Suco de melancia, couve e chá verde 16
Suco de abacaxi com couve e laranja 17
Suco de melão com limão e couve 18
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Suco de maçã, couve e cenoura
Ingredientes
5 cenouras;
:

2 folhas grande de couve;
1 maçã;
1 litro de água gelada.

Modo de preparo

Lave bem a cenoura, a maçã e a couve. Corte tudo em tamanhos médios.
Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura homogênea.
É normal que fiquem alguns pedaços pequenos de couve.
Beba sem coar e de preferência sem açúcar.
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Suco de laranja com couve e gengibre
Ingredientes
1 laranja;
1 cenoura;
1 pedaço de gengibre;
2 folhas grandes de couve;
1 litro de água gelada.

Modo de preparo
Lave bem a cenoura e a couve, descasque a laranja e corte tudo em pedaços
médios.
Bata todos os ingredientes no liquidificador até que a cenoura e a couve estejam
bem processadas.
www.vivendoemboaforma.com
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Suco de beterraba, cenoura e gengibre
Ingredientes
4 cenouras;
1 beterraba;
3 folhas da beterraba;
2 fatias de gengibre;
1 litro de água gelada.

Modo de preparo
Bata os ingredientes no liquidificador até que tudo forme uma bebida bem
homogênea. Beba em seguida, sem adoçar e sem coar.
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Suco de lichia com água de coco e hortelã
Ingredientes
200 ml de água de coco;
8 polpas de lichias;
5 folhas de hortelã;
Gengibre;
500 ml de Água.

Modo de preparo
Bata misturar todos os ingredientes no liquidificador, acrescentando a água por
último para não ficar muito ralo.
Sirva bem gelado, beba em seguida.
12

www.vivendoemboaforma.com

Suco de melão, abacaxi e maçã verde
Ingredientes
2 xícaras de melão em cubos;
1 e 1/2 xícara de abacaxi em cubos;
1 maçã verde em cubos;
Suco de 1/2 limão;
1 colher sopa gengibre ralado;
3 folhas de couve com o talo;
1 xícara água de coco ou água filtrada.

Modo de preparo

Comece batendo as frutas com a água de coco. Depois acrescente a couve e o
gengibre e bata novamente até homogeneizar.
Beba sem coar e sem adoçar.
www.vivendoemboaforma.com
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Suco de couve, maçã e linhaça
Ingredientes
2 maçãs em cubos;
1 castanha do Pará;
1 colher de farinha de linhaça;
Suco de 1 laranja;
100 ml de água de coco;
2 folhas de couve.

Modo de preparo
Bata no liquidificador todos os ingredientes até que forme uma bebida
homogênea.
Beba em seguida sem coar e sem adoçar.
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Suco de beterraba, couve e maçã
Ingredientes
1/2 beterraba;
3 folhas de beterraba;
2 folhas de couve com talo;
Suco de limão;
1 colher de gengibre ralado;
1 maçã picada;
150 ml água de coco.

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida, sem açúcar e
sem coar.
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Suco de melancia, couve e chá verde
Ingredientes
3 sachês de chá verde;
1 xícara de água fervendo;
2 folhas de couve ;
2 xícaras de melancia em cubos;
Suco de 1 limão;
1 colher sopa gengibre;
5 folhas de hortelã.

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e depois acrescente gelo se desejar.
Beba em seguida, sem adoçar e sem coar.
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Suco de abacaxi com couve e laranja
Ingredientes
1 folha de couve picada;
2 fatias médias de abacaxi;
Suco de 1 laranja;
1 maçã picada;
500 ml de água gelada.

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador acrescentando a água aos poucos
para que o suco não fique ralo.
Beba em seguida, sem adoçar e sem coar.
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Suco de melão com limão e couve
Ingredientes
1 folha de couve picada;
1/2 melão;
200 ml de água de coco gelada;
1 colher de sopa de hortelã;
Suco de 1/2 limão.

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e depois acrescente gelo se desejar.
Beba em seguida, sem adoçar e sem coar.
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