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INCLUI MAIS DE 70 RECEITAS E DICAS PARA O SEU
DIA A DIA
Se você acha que fechar a boca e fazer exercícios é a receita
para emagrecer, pense novamente. De acordo com diversos
estudos científicos, as dietas restritivas não só fracassam 95%
das vezes, como propiciam o ganho de peso a longo prazo.
É isto mesmo: fazer dieta não funciona e até engorda.
Nesse livro, a nutricionista Sophie Deram derruba uma série
de mitos e crenças sobre alimentação e, de maneira clara e
objetiva, reúne evidências contundentes das áreas da
nutrigenômica e da neurociência para mostrar um caminho
muito mais sustentável e prazeroso para alcançar um peso
saudável.
Com os 7 Segredos da Sophie e mais de 70 receitas simples e
saborosas, você encontrará dicas e recursos para conseguir
um peso saudável sem restrição ou terrorismo nutricional, mas com prazer e consciência.
"Um livro incrível e necessário sobre a nossa relação com a comida e o aprisionamento em
dietas restritivas." – Daiana Garbin, jornalista e autora de Fazendo as pazes com o corpo
"Uma grande obra, com imenso potencial para ajudar pessoas com dificuldades com a
alimentação e o peso corporal." – Dra. Fernanda Baeza Scagliusi, professora do
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...

[PDF]

Breves respostas para grandes questões
http://new.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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Perverta-me
http://new.beebok.info/br-1314525218/perverta-me.html

Sequestrada. Levada para uma ilha particular. Nunca achei que isso poderia acontecer
comigo. Nunca imaginei que um encontro casual na noite do meu aniversário de dezoito
anos mudaria minha vida tão completamente. Agora pertenço a ele. A Julian. A um
homem que é...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://new.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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After – Depois da esperança
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http://new.beebok.info/br-1093578831/after-depois-da-esperanca.html

Depois de tantos obstáculos, Tessa e Hardin estão, enfim, mais maduros como casal. As
dificuldades causadas pelo gênio forte dele e pela impulsividade dela ainda existem, mas
eles já não conseguem negar o amor que sentem um pelo outro. Mesmo morando em
cidades...
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O Pequeno Príncipe
http://new.beebok.info/br-980858596/o-pequeno-principe.html

O Pequeno Príncipe é uma obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada
em 1943 nos Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças,
mas possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi...
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Consciência Quântica
http://new.beebok.info/br-1440354970/consciencia-quantica.html

Desde a antiguidade, temas como Deus, a morte e o sentido da vida são contemplados por
diversas religiões e, mais recentemente, enquadrados pelo materialismo científico. No
entanto, as duas visões de mundo parecem incapazes de dar um sentido satisfatório aos...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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O Poder do Agora
http://new.beebok.info/br-560984981/o-poder-do-agora.html

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para
o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia
distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes.
Mas, se queremos realmente mudar...
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