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L’objectiu d’aquesta fase és augmentar 
la FLEXIBILITAT METABÒLICA amb una 
bona estructura d’alimentació que es 
veurà potenciada amb l’aplicació de 
les 2 fases anteriors: DETOXIFICACIÓ i 
ANTIINFLAMATÒRIA.

En efecte, la flexibilitat metabòlica està íntimament relacionada 
amb la inflamació i la microbiota.
Una inflamació considerable provoca una resistència a la 
leptina (hormona de la sacietat) i a la insulina més elevades. 
D’aquí la importancia de fer les dues setmanes prèvies de la 
fase 2. 

Durant les properes dues setmanes practicarem la flexibilitat 
metabòlica per a adaptar el cervell al canvi energètic. 

Cremo... La sacietat és un senyal neuroendocrí que desencadena la conducta de 
menjar més. Això s’exerceix de forma progresiva al llarg dels anys i es 
combina amb un altre factor que ens va en contra: l’empitjorament de la 
sensibilitat a la insulina. És a dir, els muscles capten pitjor la glucosa i el 
cervell fa tot el possible per que tenir més glucosa disponible, ja que és font 
d’energia. Això repercuteix en la nostra flexibilitat metabòlica i ens fa més 
inflexibles.

La flexibilitat metabòlica és la capacitat d’obtenir més energia a partir de 
qualsevol combustible, és a dir una persona amb una bona FM és capaç 
de cremar glucosa, greix o proteïna de forma molt eficaç i minimitzant 
l’acumulació de greix corporal a partir del substrat energètic que ha ingerit.

Les persones que no tenen aquesta flexibilitat metabòlica necessiten 
constantment carbohidrats com a font d’energia, fet que comporta més 
resistència a la insulina o pitjor sensibilitat a ella. Aquestes persones tenen la 
insulina permanentment elevada i això no permet cremar el nostre propi greix 
com a combustible energètic. Aquestes persones són les que necessiten 
picar tot el dia.

Per tant, si al cap d’aquestes 4 setmanes de Winter Plan, ja notes que et 
quedes més saciat/da entre àpat i àpat és que t’estàs tornant més flexible 
metabòlicament.

Això vol dir que també et serà més fàcil practicar un dejuni intermitent curt, 
que en aquestes dues setmanes ja posarem en pràctica un dejuni de 12 
hores fins al final del programa Winter Plan.


