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Un programa progressiu per aconseguir la millor versió de tu mateix/a
El WINTER PLAN es un programa detox suau, però eficaç que es 
complementa amb una dieta metabòlica crema-greixos. El programa consta 
de 4 fases progressives: detox, antiinflamatòria, metabòlica i manteniment, 
en les quals prepararem el cos perquè pugui fer un reset després dels 
excessos de les festes, desinflamar-se, optimitzar la seva capacitat 
metabòlica i mantenir-se en el seu millor estat.

El veritable significat de la DETOX és proporcionar-li un descans al sistema 
digestiu: fetge, ronyons i intestins amb la finalitat de netejar i purificar el 
organisme. 

L’objectiu és eliminar a la vegada els residus de la digestió, que es van 
acumulant amb els excessos (urea, àcid úric) i els contaminants (xenobiòtics) 
procedents dels compostos químics  (pesticides,…) de l’alimentació o dels 
fàrmacs.

Aquest programa evita les cures curtes i intenses a base de sucs, sopes, 
brous o dejunis extrems de 24 hores o més, ja que tindrien un efecte puntual 
de detoxificació del fetge, però no una consolidació de bons hàbits a llarg 
termini.

En canvi, t’ofereixo una neteja profunda i real, més suau, més fàcil de seguir, 
més llarga, accessible i eficaç. 

Desitjo que gaudeixis molt del programa. Si tens dubtes, estic a la teva 
disposició a través del correu info@lo2nutrition.com. 

Benvingut/da al WINTER PLAN 2022, un 
programa de 8 setmanes on t’alimentaràs de 
forma conscient i equilibrada per tal que el 
teu cos recuperi el seu estat òptim. Això et 
permetrà perdre els quilets de més que hagis 
pogut guanyar aquestes festes, però sobretot, 
sentir-te bé per dins i per fora. Guanyar 
energia i vitalitat, sentir-te a gust amb tu 
mateix/a i adquirir bons hàbits per deixar de 
fer dieta. 
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