
Antes das perguntas frequentes, 
quero relembrar que...

 Não está disponível para fazer mudanças alimentares

 Não está disponível para despender algum tempo na cozinha

 Pretende ter refeições diferentes para todos os membros da família

 Espera receitas com todos os passos 

 É desportista e pretende aumentar a massa muscular

Este programa não é para si, se:
 
 

 

(é impossível planear refeições e não ter em consideração o tempo necessário para as cozinhar)
 

 (só conseguirei assegurar ideias de refeições para a pessoa que entra em contacto comigo)
 

(o que irá receber são sugestões de refeições mas não posso assegurar todos os passos da
receita - caso tenha dúvidas na confeção pode sempre entrar em contacto comigo)

 

 
 
 
 
 

Se não é nenhum dos seus casos e quer adquirir o programa, 
passe para a página seguinte :)



Perguntas frequentes (1/2)
Como funciona exatamente o programa?

Após enviar o comprovativo de pagamento, irei entrar em contacto consigo por email a
explicar todos os passos (incluindo a marcação da consulta, caso não seja
acompanhado/a por mim de momento). 

O plano de almoços e jantares será construído com base no que tem na sua despensa e
frigorífico. Para isso irei enviar-lhe um formulário todas as semanas com uma lista de
alimentos e onde poderá assinalar os que tem nesse momento em casa. Também terá
oportunidade de responder quantos dias da semana tem disponibilidade para cozinhar,
entre outras questões que consideremos importantes. 

A partir daí eu construo o seu plano semanal e envio por email (no prazo de 2 dias após
ter recebido as suas respostas ao formulário). 

Já tenho consultas consigo e um plano alimentar. 
Qual a vantagem de adquirir este programa?

Este programa é indicado para quem, mesmo com plano alimentar, tem dificuldade em
planear refeições e ter ideias de pratos. É muito mais específico e terá o meu
acompanhamento ainda mais de perto.

O plano de refeições inclui pequeno-almoço e lanches?
Não, o plano é apenas para almoços e jantares. Em relação às outras refeições terá
sempre uma ideia do que poderá comer, uma vez que terá, pelo menos, uma consulta
comigo ou já é acompanhado/a por mim. Mas não haverá opções específicas para cada
dia.

E se eu ainda tiver hábitos alimentares pouco saudáveis, faz
sentido começar?

Claro que sim, não há uma altura certa. Há sempre mudanças que pode começar já a
fazer. Mesmo que não consigamos pratos equilibrados porque não tem opções tão
saudáveis em casa, darei sempre opções de melhoria numa próxima. Exemplo: quer fazer
um strogonoff mas só tem natas normais. Iremos usar esses ingredientes numa primeira
fase mas colocarei sugestões de melhoria para quando quiser repetir o prato.



Como faço para prolongar o acompanhamento?
O acompanhamento tem a duração de 1 mês. Para prolongar basta pagar a mensalidade
seguinte. 

Não, o valor não poderá ser devolvido embora possa suspender o processo a meio (não
aconselho).

Qual a diferença entre este programa e pesquisar por um plano
de refeições semanal na Internet?

Este programa tem em conta o seu objetivo bem como os alimentos que tem em casa,
pelo que é feito exclusivamente para si (não há dois planos iguais). Muitas vezes as
pessoas desistem de determinadas receitas porque não têm todos os ingredientes em
casa. Aqui dificilmente irá acontecer isso.

Ficou com dúvidas?

Oiça o Episódio 50 do Bom Sai Podcast onde explico tudo sobre o programa (disponível
no SoundCloud, Spotify e iTunes, basta pesquisar pelo nome).

Se ainda assim tiver alguma questão, envie um email para
anaruasmelo.nutricionista@gmail.com

Terei todo o gosto em ajudar.

Posso adquirir a consulta de nutrição e Ebooks em separado do
programa?

O valor da consulta e dos Ebooks, vendidos em separado, seria quase o valor total do
programa, pelo que não traria vantagem (uma vez que não beneficiaria do plano de
almoços e jantares). 
No entanto pode sempre marcar consulta comigo, em separado.

Perguntas frequentes (2/2)

Posso suspender o acompanhamento a meio e o dinheiro ser
devolvido?


