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Desliguem todas as distrações… 
E agarrem no vosso bloco de notas e caneta…

Ativar/
desativar 
som

Ativar/
desativar 
câmara



Conceito PSAR



O que é que são convicções limitadoras?

 Pensamentos que nos impedem de
fazer aquilo que queremos mesmo
sabendo o que deveríamos fazer;

 Precisamos trabalhar com mente
consciente e mente inconsciente para
que ocorram mudanças sustentadas;

 Mudar a Mentalidade é o 1º passo
para atingirmos o nosso objetivo;



Transformando convicções limitadoras…

1 - Consciencialização;

2 - Entendimento;

3 - Dissociação e substituição/reprogramação.



Respiração Quadrante



Questões para refletirem…

1 – Quais são os primeiros pensamentos que vêm a tua cabeça
quando pensas/vês ou ouves falar em pessoas magras?



Questões para refletirem…

2 – Quais são as principais dificuldades que encontras quando
começas a emagrecer e a mudar os teus hábitos?



Questões para refletirem…

3 – O que é que ouvias na tua infância sobre alimentação e/ou
perda de peso? (família, colegas, amigos)



Exemplos de convicções limitadoras



Exemplos de convicções limitadoras



Exemplos de convicções limitadoras



Exemplos de convicções limitadoras
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O que são grupos de 
emagrecimento?

Os grupos de emagrecimento são a nova tendência para perder
peso com mais motivação, apoio e sem cair na monotonia.

-Reúne pessoas com o mesmo objetivo, dificuldades e desejos;

-São guiadas por um nutricionista e/ou coach – orientações sobre alimentação saudável e
equilibrada para perda de peso;

- Desafios semanais, partilha, troca de ideias e receitas;

- A duração pode variar entre 2 a 6 meses e os encontros podem
ser online ou presenciais, semanalmente ou quinzenais.



Quais são as Vantagens 
de emagrecer em 

grupo?



6 Vantagens dos Grupos 
de Emagrecimento

1) + Motivação

2) Interação

3) + Auto controlo/Compromisso

4) Torna-se mais fácil emagrecer

5) + Apoio

6) + Auto confiança



Como é que vai funcionar o 
Grupo de Emagrecimento 

Desbloqueia a tua Mente e 
Emagrece +?



Grupo DME+

1 – Para quem é?

- Mulheres que querem emagrecer e não estão satisfeitas com a sua imagem/corpo;

- Acreditam Reeducação alimentar e querem ter uma alimentação saudável, equilibrada,
descomplicada sem ter de fazer sacrifícios alimentares;

-Querem sentir mais equilíbrio na sua vida, ter mais consciência sobre a alimentação, mais
motivação e determinação, amor próprio e conhecerem-se ainda mais;

-Desbloquear convicções limitadoras e transformá-la em convicções potenciadoras –
Mentalidade mais positiva e magra.



Grupo DME+

2 – Para quem não é?

- Homens;

- Para quem quer tonificar ou aumentar massa muscular;

- Para quem está grávida ou tem intolerâncias alimentares diagnosticadas (lactose,
glúten, etc);

- Para quem acredita em dietas radicais e não acredita reeducação alimentar;

- Para quem não gosta de partilhar.



Como é que vai funcionar o 
Grupo DME+?

Duração total:
2 meses (7 semanas)

Início: 23 outubro

Fim: 12 dezembro

Quantas sessões?
6 Sessões online comigo, às quartas feiras - Plataforma Zoom (Teresa Silva) + 1 sessão 
bónus consultoria imagem (Lara Pombo) 



Como é que vai funcionar o 
Grupo DME+?

Horário e duração sessões:
Todas as quartas feiras, das 21h-22h30 (1h30-2h cada sessão).

Se não conseguires estar presente receberás a gravação da aula.  

Grupo de apoio privado no whatsapp:

Estrutura das sessões:
Tempo para partilhar + Exercício de coaching ou Workshop sobre alimentação + Desafio 
semanal. 

Grupo para partilharem dúvidas, dicas, conselhos, receitas, conquistas e os desafios 
semanais. 



Como é que vai funcionar o 
Grupo DME+?

Bónus:



Como é que vai funcionar o 
Grupo DME+?

Bónus:



Como é que vai funcionar o 
Grupo DME+?

Bónus:



O que é que vais ganhar ao 
participar no Grupo DME+?

1 – Emagrecer, em média, entre 0,5- 1 kg por semana;

2 – Sentires-te mais bonita e vaidosa;

3 – Sentires-te mais confiança e com controlo sob a tua vida;

4 – Seres mais positiva e determinada a atingir o teu objetivo;

5 – Mais bem estar, saúde e qualidade de vida;

6 – Um grupo de apoio (colegas e eu) que vai acreditar em ti, dar-te dicas e truques

infalíveis para te manteres no bom caminho, receitas, conselhos, incentivo, outras

perspetivas para que estejas sempre motivada e focada aos longo dos 2 meses.



Qual é o investimento?

O que é que
fazes com 2,5
euros por dia?

Saber mais Grupo de emagrecimento DME+ :http://bit.ly/2kJvMG5

Saber mais RME+: http://bit.ly/2SwGAnf

Bónus – 48 horas

(Até dia 17 outubro 23h59)

Inscrição: 197 €

+ 

Bónus RME+ 30D 

(Antes: 65 € Agora: 0 €) 



Como me posso inscrever?

O que é que
fazes com 2,5
euros por dia?

1 º Entra no link que te enviei por e-mail ou coloquei no final das publicações aqui no

facebook sobre o Grupo DME+;

2º Clica em “Eu quero inscrever-me” e depois basta preenches o questionário que lá está

OU envia-me mensagem privada pelo fb ou whatsapp.

3º Aguarda o meu e-mail com mais informações e quando fizeres a transferência a tua

inscrição estará validada. Envia-me o comprovativo de pagamento (fotografia). Receberás

logo o 1º bónus: E-book comer para emagrecer.



Testemunhos Grupo DME+



Testemunhos Grupo DME+



Testemunhos Grupo DME+



Perguntas frequentes 

Quanto é que vou emagrecer nos 2 meses?



Perguntas frequentes 

Nunca fiz nada 
online. Será 

que não vai ser 
demasiado 
informal e 
estranho?



Perguntas frequentes 

Quais são as diferenças entre o atendimento 
individual e em grupo?



Perguntas frequentes 

No Grupo DME+ há um plano personalizado 
para cada participante?



Perguntas frequentes 

Já tentei tantas dietas e nada resultou. Será que o 
grupo de emagrecimento pode funcionar comigo?



Perguntas frequentes 

Vou emagrecer só com a alimentação? Ou 
existem suplementos?



Perguntas frequentes 

Se eu faltar a 1 sessão perco esse conteúdo?



Perguntas frequentes 

Será que no grupo eu vou ter a tua atenção 
Teresa? 



Perguntas frequentes 

Vai ser difícil? Vou ter de retirar grupos de 
alimentos do meu dia a dia?



Perguntas frequentes 

O que é que eu devo fazer para inscrever-me?



Perguntas frequentes 

Se eu pagar em 2 ou 3 parcelas quando é que 
tenho de fazer as transferências?



Perguntas frequentes 

Qual é o comprovativo que eu tenho de 
enviar?



Perguntas frequentes 

Porque é que devo escolher entrar neste grupo de 
emagrecimento e não noutro qualquer?



O que é que vais ganhar ao 
participar no Grupo DME+?

1 – Emagrecer, em média, entre 0,5- 1 kg por semana;

2 – Sentires-te mais bonita e vaidosa;

3 – Sentires-te mais confiança e com controlo sob a tua vida;

4 – Seres mais positiva e determinada a atingir o teu objetivo;

5 – Mais bem estar, saúde e qualidade de vida;

6 – Um grupo de apoio (colegas e eu) que vai acreditar em ti, dar-te dicas e truques

infalíveis para te manteres no bom caminho, receitas, conselhos, incentivo, outras

perspetivas para que estejas sempre motivada e focada aos longo dos 2 meses.



Testemunhos Grupo DME+



Dúvidas???

dieta.para.a.vida@hotmail.com



A União faz a força.

Juntas somos mais fortes!!!


