60 Sucos

Que Emagrecem
Receitas Premium

Introdução
Talvez você não saiba, mas a combinação de algumas
frutas e legumes podem ajudar muito na hora de
emagrecer. Neste E-book você vai encontrar 60
receitas de sucos deliciosos e saborosos.
Mas lembre-se que para obter melhores resultados, é
ideal que tenha uma alimentação equilibrada. Além
disso, vale lembrar também que este E-book não
substitui uma consulta ao nutricionista.
Qualquer dúvida que surgir durante a leitura, você
poderá entrar em contato através do nosso e-mail:
duvidas@weelive.com.br
Vamos lançar um desafio para você: toda vez que você
fizer os sucos deste E-book, compartilhe a foto no
Instagram com a hashtag #eufizsuco, vamos sortear
brindes entre as melhores fotos.
Sucesso nas receitas!
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Suco Turbo
Suco
Slim
Ingredientes:
1 fatia de mamão
2 colheres (sopa) de semente de linhaça dourada
5 ameixas pretas secas
1 laranja
200ml de água

Modo de Preparo:
Coloque as ameixas em um copo com água, deixe hidratar
por 8 horas. Descasque a laranja e retire as sementes. Bata
todos os ingredientes do liquidificador, sirva em seguida
(Coar é opcional).

Suco Red
Ingredientes:
¼ de mamão formosa
4 framboesas
4 morangos
2 cenouras
1 maçã
200ml de água gelada

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem e
sirva em seguida.
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SucoSlim
Slim
Suco
Ingredientes:
1 colher (sopa) de linhaça triturada
1 folha de couve
1 copo de chá de carqueja
1 maçã
Limão a gosto

Modo de Preparo:
Prepare o chá de carqueja e espere esfriar, depois transfira
o conteúdo para o liquidificador e adicione o restante dos
ingredientes. Após bater, coe e sirva em seguida.

Suco Fresh
Ingredientes:
1 pedaço de gengibre picado
2 fatias de abacaxi
300ml de água gelada

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, beba em
seguida.
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SucoSlim
Mix
Suco
Ingredientes:
1 colher (sopa) de linhaça triturada
2 fatias de melancia sem sementes
1 colher (chá) de gengibre
1 colher (sopa) de açaí
1 limão (caldo)

Modo de Preparo:
Em um liquidificador bata bem todos os ingredientes. Em
seguida coe, adicione gelo e sirva.

Suco Fusion
Ingredientes:
½ copo de Ades de abacaxi ou coco
4 ameixas pretas sem caroço
1 iogurte desnatado
1 fatia de abacaxi
1 polpa de acerola
3 folhas de couve

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, beba em
seguida.
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Suco
Limpeza
Suco
Slim X
Ingredientes:
1 pedaço pequeno de gengibre
1 colher (sobremesa) de chia
1 fatia de abacaxi
1 rodela de pepino
1 maçã verde
1 folha de couve
50ml de água gelada

Modo de Preparo:
Em um liquidificador bata todos os ingredientes exceto a
chia. Depois adicione a chia, gelo e sirva em seguida.

Suco Fire
Ingredientes:
1 colher (sopa) de hortelã picada
2 ameixas pretas secas sem caroço
1 xícara de abacaxi picado
200ml de água de coco
200ml de água gelada
Se necessário, adoçante.

Modo de Preparo:
Coloque as ameixas em um copo com água, deixe hidratar
por 12 horas na geladeira. Depois deste processo, bata todos
os ingredientes em umliquidificador e sirva em seguida.
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Suco
SucoMaster
Slim
Ingredientes:
1 colher (chá) de hibisco desidratado
3 folhas de hortelã fresco
6 morangos congelados
50ml de água fervente
100ml de água gelada

Modo de Preparo:
Prepare o chá de hibisco em 50ml de água fervente, deixe
descansar por 10 minutos e coe. Bata todos os ingredientes
em um liquidificadore sirva em seguida.

Suco Secreto
Ingredientes:
½ xícara de framboesas congeladas
½ xícara de morangos congelados
50ml de suco de laranja
1 colher (sopa) de goji berry desidratada
¼ xícara de beterraba crua
100ml de água de coco
50ml de suco de uva integral

Modo de Preparo:
Em um liquidificador bata todos os ingredientes e sirva em
seguida.
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Suco Blend
Suco
Slim
Ingredientes:
1 colher (sopa) de mel
1 laranja
2 cenouras picadas
2 folhas de couve
2 maçãs

Modo de Preparo:
Bata bem todos os ingredientes no liquidificador e sirva em
seguida.

Suco Relax
Ingredientes:
2 laranja-lima (caldo)
6 folhas de alface
1 limão (caldo)
½ copo de água

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem.
Coe e sirva com gelo.

10

Suco Slim
Body
Suco
Ingredientes:
10g de erva-cidreira
150ml de água de coco
2 fatias de abacaxi

Modo de Preparo:
Prepare o chá de erva-cidreira em 100ml de água fervente,
em seguida coloque na geladeira. Quando o chá estiver
bem gelado bata ele noliquidificador junto com a água de
coco e as fatias de abacaxi, sirva emseguida.

Suco Strong
Ingredientes:
1 colher (chá) de semente de linhaça
1 pedaço pequeno de gengibre
200ml de chá verde pronto
8 folhas de hortelã
1 fatia grossa de abacaxi

Modo de Preparo:
Em um liquidificador bata todos os ingredientes, adicione
gelo e sirva em seguida.
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Suco Slim
Nice
Suco
Ingredientes:
1 colher (sopa) de linhaça dourada
200ml de água de coco
1 ameixa preta seca
2 fatias de abacaxi
3 folhas de hortelã
1 fatia de manga
1 limão (suco)

Modo de Preparo:
Coloque as ameixas em um recipiente com água e deixe
hidratar por 8 horas, depois tire as sementes e bata no
liquidificador.Acrescente a água que foi utilizada para
hidratar as ameixas e o restante dos ingredientes, bata tudo
e sirva em seguida (sem coar).

Suco Flash
Ingredientes:
1 pedaço de gengibre picado
300ml de água gelada
2 fatias de abacaxi

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, acrescente
gelo e beba em seguida.
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SucoSlim
Ice
Suco
Ingredientes:
1 fatia de couve sem talo
1 fatia de abacaxi
2 folhas de hortelã
250ml de água
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, acrescente
gelo e beba em seguida.

Suco Flex
Ingredientes:
1 maçã sem sementes
1 rodela de gengibre
1 folha de couve
2 fatias de abacaxi
1 limão (caldo)

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador todos os ingredientes. Acrescente
gelo e beba em seguida (sem coar).
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Suco Tasty
Suco
Slim
Ingredientes:
1 colher (sopa) de linhaça dourada
1 colher (chá) de gengibre
2 folhas de couve picada
½ melão em cubos
1 laranja

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata.
Depois adicione água ou água de coco a gosto.

Suco Orange
Ingredientes:
200ml de suco de laranja
4 folhas de couve
½ cenoura
½ maçã
¼ mamão

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe e beba em
seguida.
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Suco
Balanced
Suco
Slim
Ingredientes:
5 ameixas secas sem sementes
1 fatia de mamão
1 laranja (suco)
1 limão (suco)

Modo de Preparo:
No liquidificador bata todos os ingredientes, sirva
imediatamente.

Suco Max
Ingredientes:
1 pedaço de gengibre
100ml de água
4 cenouras
2 laranjas
1 maçã
1 limão

Modo de Preparo:
Retire o talo do limão, as sementes da laranja e a casca.
Depois bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e
sirva logo emseguida.
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Suco Yellow
Suco
Slim
Ingredientes:
1 pera sem sementes
1 maçã sem sementes
500ml de água gelada
½ limão (suco)
1 banana

Modo de Preparo:
No liquidificador bata todos os ingredientes, sirva em
seguida.

Suco Lettuce
Ingredientes:
2 laranjas-lima (suco)
1 limão pequeno (suco)
½ copo de água
6 folhas de alface

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por
aproximadamente 2 minutos, coe e sirva em seguida.
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Suco
SucoGinger
Slim
Ingredientes:
1 colher (chá) de linhaça triturada
1 colher (café) de gengibre ralado
2 fatias de melancia
1 limão (suco)
Mel a gosto
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Rale o gengibre, esprema o limão, descasque a melancia e
retire as sementes. Coloque tudo no liquidificador e bata
bem, sirva imediatamente.

Suco Delicious
Ingredientes:
1 colher (café) de canela
1 fatia de melancia
½ limão (suco)
250ml de água de coco

Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidificador, acrescente o gelo e sirva em
seguida.
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Suco Slim
Mint
Suco
Ingredientes:
12 folhas de hortelã
1 fatia grossa de melancia sem semente
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Bata os ingredientes no liquidificador, adicione gelo esirva.

Suco Max Red
Ingredientes:
1 colher (sopa) de morangos picados
1 colher (sopa) de beterraba crua
1 colher (sopa) de goji berry
50ml de suco de laranja
150ml de água

Modo de Preparo:
No liquidificador bata todos os ingredientes, sirva
imediatamente.
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Suco Slim
Beet
Suco
Ingredientes:
1 iogurte natural desnatado
1 beterraba pequena
1 copo de água gelada
4 morangos
1 laranja (suco)

Modo de Preparo:
Bata bem a beterraba no liquidificar. Acrescente o
restantedos ingredientes e bata. Adicione gelo e sirva em
seguida.

Suco Purple
Ingredientes:
1 colher (sopa) de semente de romã
1 colher (sopa) de folha de hortelã
1 colher (sopa) de beterraba crua
1 colher (sopa) de morango fresco
50ml de suco de uva
200ml de água de coco

Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidificador. Coe e sirva com gelo.
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Suco Show
Suco
Slim
Ingredientes:
Folhas de alecrim
200ml de água de coco
8 framboesas
8 mirtilos

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva em
seguida.

Suco Rosê
Ingredientes:
1 colher (sobremesa) de folhas de alecrim
8 amoras
8 framboesas
200ml de água de coco

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Coe e sirva
em seguida.
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Suco
SucoAcerola
Slim
Ingredientes:
4 xícaras (chá) de melancia sem sementes
1 xícara (chá) de acerola
½ xícara de amoras
1 xícara (chá) de melão
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e sirva
imediatamente.

Suco Green Tea
Ingredientes:
5 uvas verdes sem caroços
1 copo de água fervente
1 copo de água de coco
1 sachê de chá verde
Adoçante a gosto
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Prepare o chá verde com a água fervente. Depois de esfriar,
coloque o chá no liquidificador e acrescente o restante dos
ingredientes, batabem. Coe e sirva com gelo.
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Suco Slim
Cool
Suco
Ingredientes:
1 colher (sobremesa) de chá verde em pó
2 fatias de abacaxi picado
3 folhas de hortelã
250ml de água de coco

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata e sirva
com gelo.

Suco Melon
Ingredientes:
3 rodelas de gengibre
2 xícaras (chá) de chá verde pronto
2 fatias de melão
Gelo a gosto

Modo de Preparo:
Após o chá estiver frio, coloque no liquidificador
eacrescente os outros ingredientes, bata bem. Coe e sirva
em seguida.
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Suco
SucoWebber
Slim
Ingredientes:
1 bandeja de tomate-uva
½ maracujá azedo
5 folhas de hortelã
1 rodela de gengibre
200ml de água

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva com gelo.

Suco Lemon
Ingredientes:
4 limões (suco)
1 berinjela crua
2 litros de água

Modo de Preparo:
Fatie a berinjela, e coloque em uma jarra com água, depois
adicione o suco dos limões. Deixe gelar por 8 horas e sirva.
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Suco Grape
Suco
Slim
Ingredientes:
1 limão com casca
200ml de suco de uva
1 fatia de gengibre
Canela a gosto

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem.
Coe, acrescente gelo e sirva imediatamente.

Suco Happy
Ingredientes:
½ colher (chá) de gengibre ralado
½ colher (chá) de canela
½ copo de suco de laranja
210ml de suco de uva
2 fatias de abacaxi
7 copos de água
Cravo de índia a gosto.

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva em
seguida.
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SucoSlim
Fast
Suco
Ingredientes:
200ml de água de coco
5 uvas verdes sem sementes
Gelo a gosto

Modo de Preparo:
Congele as uvas. Depois bata as uvas congeladas e a água
de coco, sirva em seguida.

Suco Blueberry
Ingredientes:
50g de blueberries
4 folhas de hortelã
30 uvas roxas

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem.
Acrescente gelo e sirva.
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Suco Slim
Swift
Suco
Ingredientes:
1 colher (café) de canela
200ml de suco de uva
2 colheres (chá) de gengibre

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Adicione gelo e
sirva.

Suco Powerful
Ingredientes:
3 colheres (sopa) de capim limão
500ml chá de hibisco (infusão)
1 limão (suco)

Modo de Preparo:
Após o chá de hibisco estiver frio, coloque ele
noliquidificador e acrescente os demais ingredientes, bata
bem. Coe, adicione gelo e sirva.
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Suco
Blackberry
Suco
Slim
Ingredientes:
60g de amoras
¼ melancia sem sementes
6 folhas de couve

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva aseguir.

Suco Insano
Ingredientes:
180ml de água de coco
2 fatias de melancia sem sementes
1 ramo de hortelã
1 limão (suco)

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador,
bata.Acrescente gelo e sirva.
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Suco Sleep
Suco
Slim
Ingredientes:
3 colheres (sopa) de polpa de maracujá
½ cenoura picada
1 folha de couve
150ml de água

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva gelado.

Suco Relaxante
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de semente de girassol germinada
1 polpa de maracujá
2 mangas
300ml de água de coco

Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidificador, adicione gelo e
sirvaimediatamente.
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Suco
SucoPassion
Slim
Ingredientes:
3 morangos
3 laranjas
1 colher (sopa) de aveia

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata e sirva
a seguir.

Suco Coconut
Ingredientes:
2 folhas de couve sem talo
2 xícaras (chá) de morangos
400ml de água de coco
3 laranjas (suco)

Modo de Preparo:
Bata todos ingredientes no liquidificador, sirva
imediatamente.
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Suco Slim
Frost
Suco
Ingredientes:
1 colher (sobremesa) de sementes de chia
1 xícara (chá) de morango
2 xícaras (chá) de água de coco
Gelo a gosto.

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem e
sirva.

Suco Protein
Ingredientes:
1 colher de proteína em pó (de abóbora ou ervilha)
1 xícara (chá) de leite de amêndoa
1 colher (chá) de sementes de chia
¼ de xícara (chá) de água de coco
¼ de abacate 1 xícara (chá) de espinafre
½ pera
Água gelada

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem.
Sirva em seguida.
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Suco
SucoPapaya
Slim
Ingredientes:
1 colher (sopa) de gérmen de trigo
200ml de água de coco
1 maçã
1 banana
½ mamão
Adoçante ou mel a gosto

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador exceto o
gérmen de trigo, bata bem. Depois acrescente o gérmen de
trigo e sirvaimediatamente.

Suco Perfect
Ingredientes:
50g de mirtilos
50g de morangos
½ manga

Modo de Preparo:
Pique a manga, e coloque no liquidificador, acrescente os
mirtilos e morangos. Bata bem e sirva com gelo.
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SucoSlim
Kiwi
Suco
Ingredientes:
1 kiwi descascado
2 maçãs sem sementes
300ml de água

Modo de Preparo:
Bata os ingredientes no liquidificador, sirva a seguir.

Suco Candy
Ingredientes:
½ xícara (chá) cheia de mamão-papaia
½ xícara (chá) cheia de melão picado
150ml de água de coco

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem e
sirva em seguida.
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Suco Slim
Goal
Suco
Ingredientes:
1 copo de chá de hibisco gelado
4 fatias de melancia sem sementes

Modo de Preparo:
Prepare o chá de hibisco, coe e coloque na geladeira.
Depois de frio, bata com a melancia no liquidificador e sirva
imediatamente.

Suco Mix Power
Ingredientes:
½ copo de Ades de abacaxi
4 ameixas pretas sem caroço
1 polpa de acerola
1 fatia de abacaxi
1 iogurte desnatado
3 folhas de couve

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, acrescente
gelo e sirva.
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Suco Magic
Suco
Slim
Ingredientes:
½ maço de hortelã
1 limão (suco)
1 cenoura
½ manga

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem.
Coe e adicione gelo. Adoce com mel e sirva em seguida.

Suco Apple
Ingredientes:
½ maçã sem casca e sem sementes
½ pera sem casca e sem sementes
1 colher (sopa) de linhaça
1 copo de água de coco
3 folhas de hortelã
¼ mamão papaya

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, adicione gelo e
sirva.
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Obrigado!
Nós da equipe Weelive agradecemos muito a
confiança por você ter adquirido o nosso e-book de
receitas. Esperamos que tenha gostado!
Vamos reforçar o desafio: Toda vez que você fizer as
nossas receitas, compartilhe nas redes sociais usando
a hashtag #eufizsuco. As postagens irão aparecer
para nós e então iremos sortear brindes exclusivos!
Precisa de ajuda ou quer enviar alguma sugestão?
Fique a vontade, nosso email é:
contato@weelive.com.br
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Termos de Uso
As receitas presentes neste livro digital têm como
único objetivo ofertar opções de sucos saudáveis.
Este livro de receitas não oferece nenhum tipo de
prescrição médica e não tem intenção nenhuma de
substituir orientações de profissionais da área de
saúde. Além disso, não tem a intenção de ser usado
como tratamento para qualquer tipo de doença.
Antes de começar qualquer dieta ou reeducação
alimentar, inclusive a alimentação sugerida neste livro,
é recomendado que você tenha uma aprovação de
algum profissional licenciado da área.
O autor se exime completamente de qualquer
responsabilidade sobre o uso, interpretação e
consequência do uso direto ou indireto de qualquer
informação contida neste livro digital.
Todas as receitas contidas neste livro digital devem ser
consumidas com moderação e aliadas a uma dieta
balanceada.
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Direitos Autorais
Este Livro Digital é de seu uso exclusivo e está
vinculada ao seu CPF.
É totalmente ilegal copiar ou distribuir este livro digital
ou parte dele. Compartilhá-lo com outras pessoas ou
vender esse livro digital é um crime. Qualquer violação
deste copyright será punida com a extensão máxima
permitida por lei.
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