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Plano Alimentar e Treino



A Fitflavours é uma marca de Suplementos Nutricionais para Fitness com 
ingredientes ativos da Amazônia. Mais que isso, é um estilo de vida.  

Sabemos que “Tudo é Tudo” e o equilíbrio entre alimentação saudável, 
exercícios físicos, descanso e suplementação adequada é o segredo para 
alcançar uma vida saudável para corpo e mente, isto é, Fitness Completo.

Por isso, preparamos este e-book com tudo o que você precisa para 
atingir seu objetivo: um plano alimentar semanal completo preparado pela 
Nutricionista Fitflavours e um plano de treino semanal feito pelo Personal 

Trainer Fitflavours.

apresentação



O objetivo desse plano alimentar é a promoção e manutenção da saúde 
para pessoas acima de 50 anos.

A estratégia é equilibrar a quantidade de macronutrientes (carboidratos, 
proteínas e lipídeos) e micronutrientes (vitaminas e minerais) com 
manutenção da massa muscular para uma vida mais saudável e 

equilibrada.

alimentação e 
suplementação



Plano Alimentar por Carolina Arjonas - Nutricionista Fitflavours
CRN: 44777



Nunca é tarde para começar, e um dos melhores amigos de quem chegou 
nessa fase é o treinamento de força. Com este plano de treino, recomenda-se 
um trabalho globalizado, mas enfatizando o que se torna mais necessário: 

membros inferiores e região central do corpo (CORE).

Dores, risco de quedas, osteopenia e osteoporose são alguns dos 
problemas que tem seu risco diminuído quando se executa treinos de força 

regularmente.

Sugestão de treino 2x semana para pessoas de 50 anos ou mais que buscam viver melhor
Check up completo deve ser feito com seu médico antes de iniciar esse programa

Todo treino deve ter a supervisão de um profissional de educação física
Alimente-se adequadamente antes e depois de treinar  

Não perca sessões de treino para a preguiça
Nunca treine com dor articular ou com postura ruim

Atenção com a postura e para não se exceder nos pesos.
Incluir alongamento completo no final de cada sessão.

exercício físico
e descanso



Plano de Treino por Prof. Msd. Gustavo Zorzi - Personal Trainer Fitflavours
CREF 051157-G/SP 
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