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Programa de Perda de Peso
50g de proteína / 35g de carboidrato / 15g de gordura



 Estudos médicos mostram que dietas de pouca caloria, com alto 

teor de proteína, baixo teor de açúcar e pouca gordura resultam 

em perda de peso significativa e rápida. Além disso, muitos 

indivíduos diabéticos foram literalmente curado da sua diabetes, e 

muitas outras condições médicas foram melhoradas 

marcadamente.

 Medi-Cal Suplemento Nutricional foi desenvolvido pelo Médico 

John S. Daniels para seus pacientes muito obesos com diabetes e 

com outras condições médicas, como doenças cardíacas, 

hipertensão, níveis elevados de colesterol e doença articular 

degenerativa.



Especialidades:

Endocrinologia – Certificado

Medicina Interna – Certificado 

Dr. Daniels é consistentemente reconhecido na lista de “Melhores Doutores na 

América” (“The Best Doctors in America”).

Prática:

Univ. Int. Med. & Diab. Assoc.

Hospital:

Barnes-Jewish Hospital

Ensino:

Escola de Medicina:

University of Arkansas Fayetteville – Estágio;

Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri – Residência;

Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri – Sociedade;

Barnes Hospital St. Louis, Missouri – Prática desde 1979Dr. John S Daniels



Os primeiros produtos protéicos foram associados a diversos efeitos 

colaterais. No entanto, foi comprovado que produtos protéicos de alta 

qualidade são muito seguros se usados corretamente.



O Medi-Cal Suplemento Nutricional é uma combinação de proteínas de 

alta qualidade e de ingredientes farmacêuticos, incluindo vitaminas e 

minerais, necessários para manter uma ótima saúde.



 Plano de dieta: Tome quatro porções de Medi-Cal Suplemento Nutricional misturado com 
água ou outro líquido não-calórico (alguns indivíduos gostam de misturar com 
refrigerantes). Essas quatro porções vão fornecer 400 calorias compostas de 56 gramas 
de proteína, 40 gramas de carboidrato e sem gordura.

 Você, então, comerá uma refeição que deverá ter cerca de 400 calorias sendo 44 gramas 
de proteína, 30 gramas de açúcar e 17 gramas de tecido adiposo. Você pode conferir no 
Manual Medi-Cal várias maneiras de realizar isto. Por exemplo, 170 gramas de carne 
magra (carne muito magra, frango, peru, peixe) contém 42 gramas de proteína e 18 
gramas de gordura. Adicionando um copo de duas porções de vegetais a vapor e uma 
porção de frutas (por exemplo, uma maçã pequena, metade de uma banana, meio copo 
de mirtilo ou morangos) completará a sua refeição, fornecendo no total aproximadamente 
800 calorias por dia de valores adequados de proteína, carboidrato e gordura.

 Se você sentir que 1000 calorias por dia é mais apropriado, poderá escolher suas 
refeições baseando-se no Manual Medi-Cal. Talvez você levará algum tempo lendo e 
trabalhando na sua dieta, mas esse planejamento vai valer a pena e será muito 
importante quando o peso desejado for alcançado e você quiser mantê-lo. 

Plano Medi-Cal 100g

Proteína Carb/Fibra Gordura



O Medi-Cal Suplemento Nutricional não deve ser 

usado como única fonte de nutrição. Você deve 

ter no mínimo uma refeição diariamente que 

contenha pelo menos 50 gramas de proteína, 35 

gramas de carboidrato e 15 gramas de gordura. 

Exemplos de refeições podem ser encontradas 

no Manual Medi-Cal. No mínimo quatro porções 

de Medi-Cal devem ser consumidos em outros 

momentos do dia.

Ideias para refeições de 400-600 calorias

Ideias para refeições de 400-600 calorias

Para uma refeição leve, escolha um item de cada coluna abaixo:



Um plano de dieta que inclua 4 porções de Medi-Cal e uma 

outra refeição (como descrito anteriormente) resultará em uma 

perda de peso rápida.

Na maioria dos casos, haverá pouca ou nenhuma fome e o 

nível de energia deverá ser excelente. É importante manter-se 

bem hidratado, bebendo muita água. Além disso, você deve 

tomar um multivitamínico genérico e incluir exercícios 

moderados.





O Medi-Cal Suplemento Nutricional pode ser usado para 

um programa de perda de peso e também em um 

programa de manutenção de peso.

Muitos pacientes do Dr Daniels, que perderam peso e 

desejam se manter assim, tem substituído uma ou as vezes 

duas das três refeições diárias por Medi-Cal e obtido 

sucesso.





O recipiente de Medi-Cal Suplemento Nutricional possui suplemento 

suficiente para uma perda de 2kg em uma semana, seguindo o Plano de 

Dieta Medi-Cal.

O recipiente de Medi-Cal também possui produto suficiente para ser 

usado durante duas semanas para manter um peso desejado.

Cada recipiente de Medi-Cal Suplemento Nutricional contém 36 porções 

para fazer os shakes.



Antes de começar a dieta, consulte seu médico.

Caso haja alguma reação adversa, tal como tonturas, dor abdominal, dor no peito, náusea, diarréia ou outros sintomas 
incomuns, interrompa o uso do produto e consulte seu médico.


