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Considerações gerais:
Este programa não foi criado para tratar ou curar quaisquer doenças ou condições médicas.
Antes de iniciar qualquer programa de gestão de peso, incluindo o Programa de Emagrecimento SUTA, deve consultar um 
médico ou um profissional de saúde da área.
Este Programa não é adaptado a grávidas, mulheres que estão amamentar e crianças.
Antes de iniciar qualquer suplementação deve ler as suas contraindicações e precauções.

O Programa de Emagrecimento SUTA não é individualizado nem substitui uma consulta de nutrição.
Este Programa fornece várias ferramentas para o ajudar a melhorar a sua gestão de peso, não é específico para tratar 
patologias.

Dúvidas frequentes:

Quantos kg vou perder com o Programa de Emagrecimento?
Depende!
O Programa Emagrecimento foi desenvolvido para cada um atingir a sua melhor versão. Mas os resultados vão depender 
de vários fatores, tais como:
. Estado inicial;
. Empenho e dedicação na alimentação;
. Capacidade, consistência e intensidade do treino;

Quantas fases têm o Programa de Emagrecimento?
Tenho que fazer todas?
O Programa de Emagrecimento Suta Nutrition foi desenvolvido com 3 fases.
Para atingir os melhores resultados sugerimos que faça as 3 fases, mas pode fazer apenas a fase que mais se adequada 
aos seus objetivos e necessidades:
. Fase 1 Detox & Emagrecimento “Desintoxicar, desinflamar e drenar”;
. Fase 2 “Metabolismo Ativo & Perda de Peso & Vida Ativa”;
. Fase 3 “Manutenção”.

Quanto tempo dura cada Fase?
O Programa de Emagrecimento Suta Nutrition é constituído por 3 fases.
Cada fase tem um período pré-definido, mas se no fim de cada fase sentir que os seus objetivos não foram atingidos por 
repetir a fase.
Sempre que necessitar de algum apoio pode contactar a nossa linha através do e-mail: apoionutrition@sutacosmetic.com
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É obrigatório fazer o plano alimentar sugerido no Programa?
Todas as fases do nosso Programa de Emagrecimento têm um Guia Alimentar. 
Os Guias Alimentares são apenas sugestões para ter uma referência do plano alimentar.
Os alimentos e as doses podem ser alterados para a sua realidade.
Sugerimos também fazer o Diário Alimentar (pode descarregar no nosso site), é uma ótima ferramenta de autocontrolo e 
conhecimento.
Também dispomos de um serviço de nutrição personalizado, pode pedir informações através do e-mail: apoionutrition@-
sutacosmetic.com

Não gosto de treinar, este Programa é bom para mim?
O facto de não treinar não invalida que faça o nosso Programa de Emagrecimento mas, na gestão de peso, o treino regular 
vai potenciar os seus resultados e consequentemente melhorar a sua saúde e bem-estar.
Sugerimos sempre que inclua o treino na sua rotina diária. 
Pode iniciar com pequenas caminhadas ou algum exercício que se sinta confortável e aumente, gradualmente, a inten-
sidade.
Tenho 60 anos e já fiz muitas dietas sem sucesso. 

O Programa de Emagrecimento Suta vai-me ajudar?
O nosso Programa pode ser feito por qualquer pessoa dos 18 aos 100 anos (ler considerações gerais).
A gestão de peso (nomeadamente o emagrecimento) não é um processo fácil nem rápido. Mas, o mais importante é 
estabelecer metas reais e não desistir até atingir o seu objetivo.
Independentemente da dieta que optar deve ter consciência que o sucesso vai sempre depender de si..
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