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Novo desafio por
qualidade de vida

A meta é perder
quatro quilos
em dois meses,
além de
melhorar o
condicionamentogaleria

Tratamento
anticelulite
Como objetivo de ajudar asmulheres a
combater a celulite, a Avon amplia a linha
Solutions a.m p.m Body Lipo 24, um
sistema de tratamento cosmético
anticelulite. O produto combina fórmulas
para o dia e para a noite, potencializando
os resultados e proporcionando uma pele
maismacia, tonificada e com redução
visível da celulite.

Pelemaciaeperfumada
As loções hidratantes para o corpo são os
grandes aliados da pele. Para auxiliar nos
cuidados diários damulher, a Phytoderm
lança as novas fragrânciasmorango com
champanhe, amêndoas doces, erva doce,
maracujá e pêra.

Tendência para unhas
Maisousada,aColorTrendtrazparaomercado
acoleçãodeesmaltes“CoreseFlores”,com
quatroexclusividades:“Orquídea”,“Floresdo
Campo”,“Tulipa”e“Azaléia”.Oproduto
garantelongaduração,secagemrápidae
coberturauniformeebrilhante.

Serviço
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%OQUEÉ
Programa de resultados da Com-
panhia Athletica
%ONDE
Studio 5 Festival Mall - av. Rodri-
go Otávio, 3.555, Distrito Indus-
trial
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Blog

‘‘ SuelenReis
JORNALISTAQUE FEZOMESMO

DESAFIO EM2009

“Há um ano eu co-
meçava a enfrentar um desa-
fio que, como muitos já sabem,
não acreditava superar. Naquela
época, pesava 76,5 quilos, não
acordava antes de 10h, e a mi-
nha autoestima arrastava no
chão. Não foi fácil, mas, para mi-
nha surpresa, consegui me adap-
tar à rotina de exercícios mati-
nais proposta pela Athletica e a
uma nova dieta feita pela nutri-
cionista Jovana Benoliel. O novo
momento trouxe várias mudan-
ças positivas naminha vida: mais
disposição, o humor melhorou
100%, o dia rende muito mais,
além de conseguir a forma que
tentava recuperar desde o nasci-
mento de minha filha, há sete
anos. Hoje mantenho, desde no-
vembro, 58kg. E acho que é o
ideal.
Percebendo as melhorias, e sa-
bendo da luta da Manuella (que
assim como eu, mantém uma bri-
ga com a balança), comecei a in-
centivá-la a praticar exercícios
também. O momento dela che-
gou e tenho certeza que vai con-
seguir. Apoio não faltará!”

Acordar cedo, disposição para fazer
exercícios durante duas horas e die-
ta com supervisão de profissionais
de Nutrição e Endocrinologia. Esta é
a minha rotina de há uma semana,
quando - a convite da Companhia
Athletica - entrei para o Programa
de Resultados da academia, com a
meta de perder quatro quilos em
dois meses. Neste período, teremos
uma espécie de blog todos os domin-
gos, para os leitores de A CRÍTICA
acompanharem as dificuldades e a
evolução deste desafio.
No primeiro momento, não sabia

o que seriamais difícil:mudar os há-
bitos ou assumir publicamente os
quilos extras na balança. Depois do
incentivo da Suelen Reis (que pas-
sou pelo mesmo programa no ano
passado) e de listar tudo que me in-
comoda - desde a procura por rou-
pas até os comentários sobre o meu
corpo, não pensei duas vezes em
aceitar e, quem sabe, superar as ex-
pectativas em curto prazo.

Ponto de partida
Para começar essa nova etapa, a
avaliação física completa determi-
nou o peso e asmedidas, alémdo ob-
jetivo a ser alcançado. “Quatro qui-
los em 60 dias é uma meta real, vai
depender da alimentação correta,
esta será o carro-chefe, e a frequên-
cia na academia”, afirma Patrícia de
Jesus, professora de Educação Físi-
ca. “Não tem segredo, dá para atin-
gir essa medida tranquilamente. O

Três vezes por semana, a agenda conta com uma hora de hidroginástica na academia

ideal é perder meio quilo por sema-
na,mas de forma saudável”.
No programa de atividades, prepa-

rado pela professora Karine Alexan-
drino, estão incluídos treinos demus-
culação eCardio Fit (corrida combase
na frequência cardíaca), hidroginásti-
ca(águajump,hidrocardioehidrocon-
dicionamento), alongamento, flying
cords (técnica com cordas) e Power
ABS(aulasdeabdominais).Horadere-
cuperarotempoperdido,vamoslá!
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Naavaliação física,é realizadootestedecondicionamento,comorientaçãoprofissional

De segunda a sexta-feira, a rotina damalhação é puxada para perder os quilos extrasEletrocardiograma,comavaliaçãodecardiologista,éessencialantesdecomeçarosexercícios


