
COMO FAZER GRANDES
FOTOS DE ANTES E DEPOIS

Você está começando a jornada para a transformação total do seu corpo com STRONG
Nation™? Aqui vão algumas dicas para garantir que as suas fotos de Antes e Depois

mostrarão seu trabalho duro.

Escolha roupas que realmente ressaltem o seu duro trabalho,
como roupas de praia ou de ginástica bem justas. Nada de

roupa folgadona!

Fique de pé contra uma parede branca ou um fundo liso que
não tire a atenção do seu corpo.



Certifique-se de mostrar todo o seu corpo na foto. Use um temporizador
no seu telefone ou câmera, ou peça a alguém que tire a foto para você.

Para a sua foto de Depois, use a mesma roupa e fique no mesmo ângulo da foto do 
Antes. Essa é a melhor forma de mostrar a tonifacação total do seu corpo!

Agora, inspire outras pessoas compartilhando as suas fotos de Antes e Depois
com #StrongNationChallenge nas redes sociais.

COMO FAZER GRANDES
FOTOS DE ANTES E DEPOIS



GUIA DE
NUTRIÇÃO

Pronto para começar a sua jornada rumo à transformação total do seu 
corpo? Este é o seu plano de nutrição para complementar o seu plano de 
treino do Desafio. Alimentar-se direito fornecerá a energia para arrasar 

nos exercícios, por isso, é importante comer alimentos ricos em nutrientes 
que o ajudarão a superar os seus objetivos. 
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Leve em consideração que cada CORPO é diferente. Todos temos necessidades 
nutricionais únicas. Este plano é adequado para a maioria, mas você pode 
necessitar de mais ou menos com base em sua idade, peso, metabolismo, 
saúde, condições médicas, uso de medicamentos, nível de atividade, 
fertilidade, etc. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de 
exercícios ou nutrição.

Não esqueça de marcar #StrongNationChallenge nas fotos que fizer do 
preparo das refeições e dos pratos prontos. Lembre-se: são apenas quatro 
semanas e você estará pronto para arrasar!
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Guia de refeições       4
Opções de alimentos fortes e fracos      7
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LÍQUIDOS
SEM SUCO. SEM REFRIGERANTE. (E você não pode trapacear usando adoçantes 
artificiais.) Você pode consumir água com gás SEM SABOR, chá ou café (cuidado com as 
bebidas "desintoxicantes", pois elas podem conter laxativos).
 
Para adoçar o seu chá/café: Você pode adicionar stevia. Você também pode adicionar 
leite de castanha-de-caju (sem açúcar), leite orgânico, cúrcuma ou canela.
 
Você pode consumir por dia 230 ml de kombucha com baixo teor de açúcar (<2 gramas de 
açúcar por porção). Lembre-se de que o kombucha contém baixos níveis de álcool e pode 
não ser adequado para pessoas com determinados problemas de saúde, em combinação 
com determinados medicamentos ou para menores de 18 anos.

PARA CALCULAR AS SUAS NECESSIDADES DE LÍQUIDOS: Pegue seu peso em quilogramas 
e multiplique por 25-30; essa é a quantidade de mililitros de líquido você precisa por dia!

ÁLCOOL
Fique em 2 porções por semana, no máximo (mas o ideal é zero de consumo!). O 
álcool contribui para o armazenamento rápido de gordura, irritação gastrointestinal, 
desidratação, metabolismo lento, aumento da sensação de fome, aumento da pressão 
arterial e inflamação. Escolha uma bebida alcoólica incolor (como vodca e gim) com gelo 
ou com soda e limão.

AÇÚCAR
Lembre-se, o açúcar se esconde EM TUDO. Esteja sempre atento e considere que tudo 
tem açúcar!

Somente consuma produtos rotulados como "não adoçado" (manteiga de nozes ou 
castanhas, leite, leite de nozes ou castanhas, iogurte, kefir, aveia, etc.). Se você não tiver 
certeza, leia o rótulo! Certifique-se de comprar nozes ou castanhas cruas, sem adição de 
sabores.

O açúcar geralmente se esconde sob vários pseudônimos. Cuidado com: caldo de cana 
evaporado, xarope de bordo, melaço, sacarose, açúcar de cana, açúcar de beterraba, mel, 
agave, açúcar invertido, etc. As empresas gostam de adicionar açúcar a pães de trigo 
integral, cereais e sopas enlatados, aveia, granola, etc.

Tente distanciar as suas refeições de uma maneira que funcione com a sua 
programação, mas tente não ficar mais de quatro horas sem comer alguma coisa. Isso 
manterá a sua glicemia estável e o seu metabolismo funcionando de forma eficiente. 
Se você prefere ficar de jejum antes do treino da manhã, certifique-se de ingerir um 
café da manhã nutritivo em até 30 minutos após o término da sua aula de STRONG 
Nation™. Não há momento errado para se exercitar ou comer as refeições aprovadas 
pelo Desafio, mas certifique-se de comer sempre quando estiver com fome e de parar 
quando estiver satisfeito.
 
Coma em casa e prepare suas refeições/lanches com a maior frequência possível. O 
negócio dos restaurantes é sabor, não saúde.

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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MOLHOS
O açúcar se esconde em praticamente todos os molhos. Você NÃO pode consumir 
ketchup, molho de tomate (a menos que este especifique 3 gramas ou menos por porção 
no rótulo), mostarda com mel, sriracha, molho de pimenta, xaropes, molhos de salada 
comerciais, molho apimentado tailandês, maionese picante, molho de soja, molho de 
churrasco, caldas, etc.
 
Você PODE consumir: azeite de oliva, vinagre, kimchi, mostarda, chucrute, húmus, limão 
taiti ou limão siciliano, temperos, pequenas quantidades (<1 colher de chá) de molho 
picante ou sriracha, wasabi, picles, gengibre em conserva, guacamole, salsa e salva verde 
(molhos mexicanos), pico de gallo, chimichurri e pesto.

FIBRA
A fibra ajuda a unir o açúcar no sangue e o colesterol, ajuda a manter-nos cheios e 
promove a motilidade intestinal saudável e um ambiente bacteriano saudável em seu 
corpo. Mulheres: Busque consumir de 25 a 28 gramas de fibra por dia. Homens: Busque 
consumir de 35 a 38 gramas de fibra por dia. Certifique-se de beber líquido adequado (ver 
acima) junto as fibras.

PROBIÓTICOS
Os probióticos são espécies de organismos vivos que colonizam diferentes áreas do nosso 
corpo e são essenciais para digestão, imunidade e controle de peso. Converse com o seu 
médico ou nutricionista sobre suplementos probióticos, mas praticamente todos podem 
consumir alimentos fermentados que possuem probióticos – o seu consumo é estimulado 
para proporcionar uma ótima saúde e controle de peso! Experimente kimchi, chucrute, 
kefir, iogurte, kombucha de baixo teor de açúcar e produtos em conserva.

VITAMINAS E MINERAIS
Cada pessoa tem necessidades únicas de vitaminas e minerais. Durante o seu exame físico 
anual, o seu médico determinará se você precisa de qualquer tipo de suplementação. 
Um nutricionista também pode interpretar os resultados dos exames de laboratório e 
fazer essa avaliação. Muitas pessoas têm deficiência de ferro, vitamina D e/ou vitamina 
B12 – mas NÃO comecem a tomar suplementos sem antes fazer exames para ver os 
seus níveis. Você pode obter quantidades adequadas de vitaminas e minerais em uma 
dieta balanceada, a menos que já tenha diagnosticada deficiência ou esteja com níveis 
limítrofes.

CAFEÍNA
A cafeína pode acelerar ligeiramente o metabolismo, suprimir o apetite e auxiliar na perda 
de peso, mas muita cafeína pode levar a distúrbios na pressão sanguínea e problemas 
gastrointestinais. Também pode levar a quedas de energia que podem levar a ataques 
de fome. Tente consumir <3 bebidas com cafeína por dia se você é sensível à cafeína. É 
melhor consumir cafeína de 20 a 30 minutos antes de um treino de STRONG Nation™.

SONO
Sem dormir adequadamente (de 7 a 9 horas por noite), os hormônios de armazenamento 
de gordura do corpo tornam-se mais ativos e os níveis de fome/estresse podem aumentar.

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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COMO FAZER UM CAFÉ DA MANHÃ FORTE:

Escolha ½ porção de frutas
Escolha 1 porção de proteína
Escolha 1 porção de gordura
Opcional: 1 porção de amido/grão
Adicione TEMPEROS para dar sabor e combater a inflamação
Chá/café como já explicado acima
Água

Exemplo de café da manhã:
• 230 ml de café + ¼ xícara de leite orgânico desnatado
• 1 ovo orgânico + 3 claras de ovo + cúrcuma + pimenta; com cebolas, tomates, espinafre, 

cogumelos, cozidos em azeite
• ½ xícara de morangos
• 1 fatia de pão integral, com 1 colher de sopa de Becel
• Água

  Ou

• 203 ml de chá matcha + 1 porção de stevia + ¼ xícara de leite de castanha-de-caju sem 
açúcar

• 1 copo de iogurte natural desnatado + canela + ½ xícara de casca de Psyllium + ¼ xícara de 
mirtilo + 1 colher de sopa de manteiga de amendoim em pó + extrato de baunilha

• Água

COMO FAZER UM ALMOÇO FORTE:

Escolha 85 g de proteína
Escolha 1 porção de gordura
Opcional: 1 porção de amido/grão
Adicione TEMPEROS para dar sabor e combater a inflamação
 
Exemplo de almoço:
• 1 xícara de espinafre, ½ xícara de rúcula, ½ xícara de cogumelos shitake salteados, ½ 

xícara de couve-de-bruxelas (raspada)
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 1 colher de sopa de vinagre de maçã misturadas 

com mostarda e páprica
• 85 g de peru moído, salteado com temperos em óleo de abacate
• 2 colheres de sopa de Kimchi
• Opcional: ½ xícara de chá de sopa de lentilha
• Água

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição



RE
FE

IÇ
ÕE

S

5

COMO FAZER UM JANTAR FORTE:

Escolha 85 g de proteína FORTE
Escolha 1 porção de gordura
Opcional: 1 porção de amido/grão
Adicione TEMPEROS para dar sabor e combater a inflamação
 
Exemplo de jantar:
• ½ xícara de chá de brócolis assado com flocos de pimenta calabresa
• 85 g de lombo de cordeiro grelhado com alecrim e azeite
• 1 tomate assado
• Opcional: ½ xícara de chá de abóbora cozida
• Água

COMO FAZER UM LANCHE FORTE: 

Com base em 1 a 3x  por dia, dependendo das necessidades energéticas...
Escolha 1 proteína
Escolha 1 gordura
Opcional: Escolha ½ porção de fruta; dependendo do total do dia e/ou de ½ a 1 porção de 
amido
 
Exemplo de lanche:
• 1 barrinha de cereal (dê preferência as que contêm aveia e cereais) 

  Ou

• ½ xícara de framboesas + 2 colheres de sopa de manteiga de castanha-de-caju sem açú-
car + canela
• Opcional: Adicionar de 2 a 3 torradas de fibras
• Água

  Ou

• ½ maçã + 2 colheres de sopa de manteiga de amêndoa sem açúcar

  Ou

• 30 g de queijo + 1/2 pera
 
Não esqueça: você sempre pode adicionar temperos, extrato de baunilha ou amêndoas, 
stevia e manteiga de amendoim em pó para dar sabor.

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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COMO LIDAR COM ATAQUES DE FOME:

• Descubra se a causa do ataque é FÍSICA (estou com fome? Preciso comer uma refeição?) 
ou PSICOLÓGICA.

 
 Identifique seus SENTIMENTOS durante o ataque (estresse, agitação, depressão, 

ansiedade, etc.). Sem se julgar, RECONHEÇA como você se sente. Então lembre-se de 
que comer alimentos não saudáveis   não apagará essas sensações.

   
 Uma coisa que irá ajudá-lo a passar por esses ataques é movimentar o seu corpo e suar 

por mais ou menos 20 minutos.

• Coma uma colher de chucrute ou kimchi. É sério, os probióticos presentes no repolho 
fermentado farão com que os seus hormônios digestivos se ACALMEM. Às vezes, a boca 
só quer algo para fazer.

• Tome uma xícara de chá. Os nossos favoritos: verde, gengibre ou cúrcuma. Se você está 
ansiando por um doce, experimente um chá de canela com temperos. Outra opção 
interessante recém-lançada é o chá de cacau. Que época boa para estar vivo!

• Coma um pedaço de fruta. As fibras e o açúcar natural saudável podem saciar você.

• Fique longe das tentações. Para começar, retire o açúcar da sua despensa ou cozinha, 
assim você não cairá em tentação.

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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Estes são as estrelas dos alimentos saudáveis que você 
deve consumir

AMIDO/GRÃO
Consuma ½ xícara de chá (cozido), mas o mínimo possível. 
• Três porções por dia, no máximo.
• Aveia sem sabor, centeio, trigo-sarraceno, sobá, quinoa, farelo, feijão, abóbora, batata-
doce, edamame orgânico, massa de feijão e massa de quinoa

• 1 fatia de pão integral de grãos ou 1 wrap light
• 3 biscoitos de água e sal
• 3 xícaras de pipoca orgânica e sem sabor
• Porção de ½ xícara (cru): casca de Psyllium

LATICÍNIOS
Você PODE ter uma porção com cada refeição.
• 230 ml de leite de castanha-de-caju, coco, macadâmia ou amêndoa sem açúcar; leite 
orgânico desnatado, leite de soja orgânico sem açúcar, kefir orgânico natural ou vegano 
(natural)

• 180 ml Iogurte NATURAL (grego, regular, de ovelha ou de cabra), NÃO light; iogurte de 
leite de amêndoa natural e iogurte de coco sem açúcar

• 115 g de queijo cottage, NÃO light
• 30 g de queijo orgânico, de qualquer variedade, ou queijo vegano
• 2 colheres de sopa de cream cheese orgânico ou coalhada seca

Observação: se preferir, pode adicionar uma fruta forte, nozes, sementes, canela, 
baunilha ou stevia aos produtos lácteos.

GORDURA
Você pode consumir 2 colheres de sopa em cada refeição.
• Azeite de oliva, óleo de abacate e óleo de coco
• Manteiga de nozes ou castanhas sem açúcar (ex.: manteiga de semente de girassol 
 sem açúcar), nozes ou castanhas cruas (aprox. 15 amêndoas, 5 castanhas-do-pará ou 
 20 castanhas de caju) e não se esqueça do tahini!
• Manteiga de amendoim em pó
• Sementes, incluindo chia, girassol, abóbora, linhaça moída e gergelim
• 1 colher de sopa de margarina Becel
• Abacate ou guacamole, ¼ de porção

FRUTA
Consuma 1 porção por dia.
• 1 xícara de frutas vermelhas frescas ou congeladas (de qualquer tipo), maçã, pera, 
pêssego ou cerejas

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição



AL
IM

EN
TO

S 
FO

RT
ES

8

VEGETAIS
Consuma pelo menos 4 porções por dia.
• Frescos ou congelados
• Porção de 1 xícara cozidos ou ½ xícara crus
• TODOS os vegetais não amiláceos; ex.: couve, espinafre, cogumelos, cebolas, algas 
marinhas, nori, tomate, acelga ou rabanete

PROTEÍNA
Consuma 85 g (preparada) a cada refeição.
• Carne bovina orgânica, cordeiro, veado ou bisão
• Peixe/frutos do mar
• Mas NÃO consuma: peixe-espada, peixe-batata, atum, golfinho (todos com alto teor de 
mercúrio) ou tilápias (peixes cultivados que apresentam riscos para a saúde).

• Salmão selvagem enlatado e sardinha enlatada (ambos na água) podem ser consumidos 
sem problemas

• Aves (sem pele), de carne branca ou escura
• Lombo ou filé-mignon de porco orgânico
• Charque de carne bovina ou carne de peixe orgânicas
• Ovos orgânicos (enriquecidos com ômega-3), 1 gema por dia; claras de ovos à vontade
• A soja é uma boa alternativa à proteína animal: Consuma  uma porção de 85 g de soja 
cozida, ou de tofu ou de proteína de soja texturizada.

 
Também é bom saber:
• Nada de carne não orgânica e preparada em fritura por imersão. Grelhe a carne em óleo 
de abacate ou azeite e use temperos (com exceção do sal)

• Os laticínios também podem ser usados   como proteína em uma refeição
• Nozes ou castanhas e feijões também contêm proteína

SOBREMESAS
Tudo com moderação.
• Faça o seu próprio doce saudável e fit:
 Misture bem 1 colher de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de manteiga de 
amendoim em pó, 1 colher de chá de baunilha e 1/2 xícara de leite de amêndoa sem 
açúcar ou iogurte natural. Adicione 1 colher de chá de nibs de cacau. Decore com 
hortelã.

 
• 30 g de chocolate amargo

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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Estes alimentos são inimigos da saúde. Evite-os. 

AMIDO/GRÃO
Fique longe de grãos refinados como estes.
Bagels, pão pita, macarrão, arroz, pão branco, milho, batatas brancas, bolachas/biscoitos,
wraps, batatas fritas, pretzels, pão de cachorro-quente e de hambúrguer, etc.
 
GORDURA
Nem todas as gorduras são ruins. Mas estas são.
Gorduras hidrogenadas, margarinas, banha de porco, sebo e alimentos fritos.

Não consuma nozes ou castanhas que contenham açúcar ou sal, nem tampouco a 
manteiga de nozes ou castanhas com açúcar ou sal. Muito menos manteiga de nozes ou 
castanhas que não contenha somente a noz ou castanha com um pouco de sal e um pouco 
de óleo.
 
FRUTA
Algumas frutas não são tão saudáveis. Evite estas.
Banana, manga, abacaxi, melancia, uvas, melão, caqui, ameixa e frutas desidratadas.
 
VEGETAIS
Evite este grupo.
Milho, ervilha, batata branca, cenoura e beterraba.

LATICÍNIOS
Deixe estas opções na prateleira do supermercado.
Iogurtes aromatizados, leites não orgânicos, produtos lácteos sem gordura, queijos não 
orgânicos, queijos de soja, leite de nozes ou castanh adoçados.
 
PROTEÍNA
Coma como um profissional. Diga não a estes alimentos.
Soja não orgânica, bacon, carnes processadas, salsichas, carnes de tofu, carnes fritas, 
miúdos, carnes salgadas, peles de carne, ovos não orgânicos e torresmo.

SOBREMESAS
Esses doces NÃO fazem bem ao seu corpo.
Bolo, biscoito, torta, sorvete/picolé, chocolate ao leite, leite com chocolate, sobremesas 
congeladas, brownies, balas e caramelo.

ESSENCE NUTRITION, LLC
www.essencenutrionmiami.com
Instagram: @eatlikemonica

Desafio de STRONG Nation™  •  Guia de Nutrição
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ATIVIDADE SEMANAL PARA O DESAFIO

Aulas da STRONG Nation™

Treinos de Bônus

Aeróbico

Aulas Aeróbicas

O coraçao do desafio Stronger Together. Encontre
uma aula presencial em strongnation.com ou virtuais 
em strongnation.fit

Exercício aeróbico de 30 minutos de elección 
(ciclismo, correr, saltar cuerda, etc)

Cada semana é complementada com um treino orientado 
para músculos específicos ao vivo no Instagram 
@wearestrongnation (Segunda-Feira 14:00 EST)

Diversifica tu treinamiento com aulas especiais 
ligadas ao tema fitness da semana ao vivo no 
Instagram (Sexta-Feira 12 EST)

Aqui está uma programação sugerida de exercícios para ajudar você a participar do 
desafio com sucesso. Ajuste-a para melhor se adaptar ao seu cronograma de aulas.

TREINOS DE BÔNUS E AULAS AERÓBICAS
Treinos de Bônus - estes seis exercicios orientados para músculos específicos será dado ao vivo em Instagram todas as Segunda-feiras às 14h EST. 

Se você não conseguir ver a tempo, será grabado na seçao IGTV. Aulas Aeróbicas - estes aulas variadas será dado ao vivo em Instagram todas as 
Segunda-feiras às 12h EST.

ENCONTRE UMA AULA
Se você deseja uma aula presencial ou virtual, você tem opções! Se você já segue um instrutor, pergunte o horário de aula dele. 

Encontre uma aula presencual ao: strongnation.com. Encontre uma aula virtual ao: strongnation.fit
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DIAS POR SEMANA TIPO DE ATIVIDADE EXEMPLOS/DETALHES



DOMINGO

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CALENDÁRIO DE EXERCÍCIOS - 6 SEMANAS
SEMANA 1: FORÇA       23 AGO - 29 AGO

PREPARE-SE!
TREINO DE 
BÔNUS 1:
PERNAS

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

30 MIN.
AERÒBICO

FORÇA +
CONDICIONA-

MENTO

SEMANA 2: MENTE       30 AGO - 5 SET

SEMANA 3: PODER        6 SET - 12 SET

TREINO DE 
BÔNUS 2: 
GLUTEOS

TREINO 
DE BÔNUS 3:

ABDOME +
TRONCO

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

YOGA

MOVIMIENTOS 
FLOW

RECUPERAÇAO 30 MIN.
AERÒBICO

30 MIN.
AERÒBICO

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

RECUPERAÇAO



BONUS WORKOUT 5: 
LEGS + GLUTES (NEW)

BONUS WORKOUT 6: 
ABS + CORE (NEW)

BONUS WORKOUT 4: 
ARMS + CHEST + BACK

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SEMANA 4: ENERGÍA       13 SET - 19 SET

TREINO DE 
BÔNUS 4: BRAÇOS 
+ PEITO + COSTAS

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™YOGA

SEMANA 5: FLEXIBILIDADE       20 SET - 26 SET 

SEMANA 6: BALANÇO       27 SET - 3 OUT

TREINO DE
BÔNUS 5: PERNAS 

+ GLÚTEOS

TREINO DE
BÔNUS 6:

ABDÔMEN +
TRONCO

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

AULA DE
STRONG NATION™

FLEXIBILIDADE + 
MOBILIDADE

MOBILITÉ
FLOW

PAR
AB

ÉN
S!

30 MIN.
AERÒBICO

30 MIN.
AERÒBICO

30 MIN.
AERÒBICO

CALENDÁRIO DE EXERCÍCIOS - 6 SEMANAS
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RECUPERAÇAO

RECUPERAÇAO

RECUPERAÇAO
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