
DETOX PÓS
FESTAS

3 DIAS 

 
FAZ UM RESET  AO TEU ORGANISMO E VOLTA AOS

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.  
 

NUTRICIONISTA DIANA DINIS C.P. 3692N



 
PORQUÊ UM DETOX PÓS FESTAS?

Na minha opinião, um plano DETOX, serve  para após um
período de festas, onde há quebra da rotina alimentar e onde

cometemos alguns excessos e exageros, voltarmos à nossa
rotina e "desviciarmos" o nosso organismo do açúcar e

produtos processados. 
Desta forma nada como durante uns dias, proporcionarmos
ao nosso organismo,  um combo de alimentos cheios de

vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes.
 

Este plano foi construído para mim, e portanto, como um plano
deve ser sempre individualizado, se tiver dúvidas consulte um
nutricionista. Se pretender pode enviar-me mensagem através

do site ou instagram.  
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DESMISTIFICANDO O DETOX 

 
O FÍGADO é o nosso maior aliado no processo de

desintoxicação. Entre outras funções, ele trabalha para
filtrar toxinas presentes nos alimentos ingeridos, bem como
purificar o sangue das impurezas existentes e utiliza apenas

os nutrientes necessários. Se ele está sobrecarregado, não irá
funcionar na sua plenitude.

 
Desta forma, a ideia do DETOX não é ser uma dieta restritiva,
mas sim fornecer todos os nutrientes necessários aos nossos

órgãos de forma a promover a eliminação de toxinas do nosso
organismo de uma forma saudável e diminuir a sobrecarga

existente de um período de consumo excessivo e desregrado..
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7 PASSOS PARA FAZERES OS TEUS SUMOS DETOX
(E NÃO SUMOS DE FRUTA :) )

Escolher a base líquida: Água ou Água de Côco ou
Bebida Vegetal sem adição de açúcares
 
Folhas Verdes (escolher 1 ou 2 unidades):
Couve/Espinafres/Rúcular/Agrião/Coentros/Hortelã/B
róculos  
 
Sementes: 1 c.sopa de linhaça moída ou 1 c.sopa de chia
previamente demolhada ou 1 c.sopa de sementes de
cânhamo 
 
Sumo (Escolher 1 opção): 1/2 limão ou 1/2 lima
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7 PASSOS PARA FAZERES OS TEUS SUMOS DETOX
(E NÃO SUMOS DE FRUTA :) )

 
Fruta (Escolher 1 ou 2 unidades de 100g cada):
Maçã/Frutos
vermelho/Ananás/Pêra/Tomate/Morangos/Laranja/Ba
nana/Manga
 
Legumes (escolher 1 ou 2 unidades):
Pepino/Aipo/Courgete/Beringela/Tomate/Beterraba/C
ogumelos/Couve branca/Couve roxa
 
Opcional: Adiconar 2 a 3 rodelas de gengibre ou Canela ou
Hortelã ou Erva Doce (a gosto) 
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DICAS PARA CONSEGUIR SEGUIR O PLANO

DURANTE OS 3 DIAS

 
Em Jejum: Beber 1 copo de água morna com algumas gotas de

limão (Pode também adicionar gengibre e canela). Se tiver
desconforto gástrico ou alguma patologia que o impeça de

utilizar o limão, opte apenas pela água morna.
 

Almoço e Jantar: No plano indica a sopa como refeição, mas
poderá substituir por legumes cozidos ou grelhados.

 
Variedade: São apenas 3 dias, mas varie os sumos Detox,
sopas e legumes para não se sentir cansado de comer as

mesmas refeições. Assim não só dá variedade nutricional como
quebra a rotina.  
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DICAS PARA CONSEGUIR SEGUIR O PLANO

DURANTE OS 3 DIAS

 
Exercício Físico: Caso treine com regularidade, enquante

fizer o DETOX, opte por fazê-lo com intensidades mais baixas
ou então treine a seguir á refeição do Pequeno Almoço ou do

Lanche. 
 

 Beba bastante água e chás! Fundamental para hidratar o
seu organismo e ajudar no processo de detoxificação. Pode

optar por chás como: cavalinha, dente-de-leão,
 

SOS: Caso sinta fome física, opte por comer uma fonte
proteica como: Tremoços, Queijo fresco magro, Skyr

Nutricionista Diana Dinis
                   -7-



 

 

DIA 1

Pequeno-Almoço Detox 1* (1/2 dose)  
 
Meio da Manhã: Detox 1 (1/2 dose) 
 
Almoço: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo 
 
Lanche: Detox 2 (Pode dividir em 2 lanches) 

 
Jantar: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo
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*Tente fracionar os sumos para ir bebendo ao longo do dia e evitar ter fome.

Valor Calórico: 895kcal
Macronutrientes: 

45% HC
35% Proteina
20% Gordura



 

 

DIA 2

Pequeno-Almoço Detox 3* (1/2 dose)  
 
Meio da Manhã: Detox 3 (1/2 dose) 
 
Almoço: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo 
 
Lanche: Detox 4 (Pode dividir em 2 lanches) 

 
Jantar: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo
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Valor Calórico: 860kcal
Macronutrientes: 

50%  HC
30%  Proteína
20% Gordura

*Tente fracionar os sumos para ir bebendo ao longo do dia e evitar ter fome.



 

 

DIA 3

Pequeno-Almoço Detox 1* (1/2 dose)  
 
Meio da Manhã: Detox 1 (1/2 dose) 
 
Almoço: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo 
 
Lanche: Detox 2 (Pode dividir em 2 lanches) 

 
Jantar: Sopa sem batata (300ml) + 1 ovo
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Valor Calórico: 895kcal
Macronutrientes: 

 45% HC
35%  Proteina
 20% Gordura

*Tente fracionar os sumos para ir bebendo ao longo do dia e evitar ter fome.



 
RECEITAS 

DETOX 1

Ingredientes:
- 1 banana
- 1 rodela de ananás
- 300ml água/ bebida vegetal/água
de côco
- 1 talo de aipo
- 1/2 beringela
- 2 folhas de couve branca
- 1 c.sopa de linhaça moída
- Canela a gosto
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RECEITAS 

DETOX 2

Ingredientes:
- 12 morangos
- 300ml água/ bebida vegetal/água
de côco
- 1 talo de aipo
- 3 folhas de couve roxa
- 1 rodela e 1/2 de ananás
- sumo de 1/2 limão
- 2 rodelas de gengibre
- 1 c.sopa de chia previamente
hidratada (20min em água)
- Folhas de hortelã a gosto
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RECEITAS 

DETOX 3

Ingredientes:
- 100g frutos vermelhos
- 1 maçã
- 300ml água/ bebida vegetal/água
de côco
- 1 rodela de beterraba
- 1/2 curgete com casca
- 1 folhas de couve verde
- 1 c.sopa de linhaça moída
- 1 rodela de gengibre
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RECEITAS 

DETOX 4

Ingredientes:
- 1/2 pepino com casca
- 1 rodela de abacaxi
- 300ml água/ bebida vegetal/água
de côco
- 1/2 manga
- 2 mãos de folhas de espinafres
- 1 cenoura descascada
- 1 c.sopa de sementes de chia
- Hortelã a gosto (4 a 5 folhas)
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FELIZ 2020!
APÓS O TÉRMINO DO PROGRAMA DETOX,
DEVERÁ RETOMAR UMA ALIMENTAÇÃO

EQUILIBRADA E VARIADA, CONSOANTE O SEU
OBJETIVO!

 
ACONSELHE-SE COM A SUA NUTRICIONISTA!

Nutricionista Diana Dinis C.P. 3692N

Clínica do Exercício: Av. Fausto de Figueiredo 179, Estoril

Ldinutri@gmail.com

https://ldinutri.wixsite.com/nutrididinis


