50 FORMAS FÁCEIS
DE SE ALIMENTAR BEM,

PARA SEMPRE, E SEM SOFRIMENTO
Pensar nos benefícios a longo prazo ajuda a focar na dieta e a emagrecer com saúde.
E mesmo que demore a descer o ponteiro da balança é essencial entender que é assim mesmo se você, realmente,
deseja emagrecer de forma permanente. É que o segredo é bem simples: é preciso fazer mudanças nos hábitos.

Olá, sou o Polvoruja!
Hoje temos o prazer de lhe apresentar mais um
material novinho em folha traduzido e adaptado
pela equipe do Medictando!
Se tiver algum comentário, crítica ou sugestão,
entre em contato: info@medictando.com ou acesse
o Medictando em qualquer dos nossos canais, que
você encontra na última folha deste livro!
Namastê!
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INTRODUÇÃO
Compilamos as 50 dicas MAIS IMPORTANTES E EFICIENTES de lidar com a comida e ajudar a perder peso,
cientificamente embasadas. Tão simples, que qualquer
um pode colocar em prática na hora de escolher o alimento, a quantidade a ser colocada no prato, no modo
de visualizar a refeição e nos pensamentos que o rodeiam antes de colocar o garfo na boca. A maior parte
delas é tão fácil de seguir que você nem vai acreditar
como não lhe contaram antes!
São como mandamentos para se comer bem, adequadamente, e sem restrições. Você vai sempre se lembrar destas dicas toda vez que for se alimentar!
Melhore seus hábitos e seja feliz!
Rafael Reinehr
Médico Endocrinologista
Fundador do Medictando
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1 - Estabeleça objetivos realistas!

2 - Visualize os objetivos!

Antes de decidir se fará mudanças alimentares para emagrecer, é preciso visualizar estes desejos, de forma
bem realista! Se jogar em metas quase impossíveis,
como entrar naquela calça jeans em 3 dias, não é o ideal.

Já ir se imaginando bem e feliz depois de perder medidas, ajuda! Visualizar o que você iria parecer e sentir
com alguns quilos a menos pode ajudar a reconhecer
às mudanças de saúde e preparo físico necessárias para
perda de peso bem sucedida. As pesquisas sugerem
que imaginar uma meta relacionada a exercício físico,
como correr 5 km ou aumentar os pesos para o próximo
treino podem realmente melhorar o desempenho do
seu emagrecimento.

Métodos impraticáveis podem é retardar a perda de
peso ao longo do prazo.
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3 – Nada de pular o café da manhã!

4 - Elimine o açúcar extra!

Pular o café da manhã é provavelmente uma das piores
decisões que você pode tomar, fazendo você comer,
compulsivamente, e repetidas porções de pratos cheios
de carboidratos. O melhor sempre a fazer é garantir
um café da manhã razoavelmente cheio de proteínas. Salvo algumas exceções, nós tendemos a comer
um almoço e um jantar do mesmo tamanho a despeito
de quantas calorias nós comemos na manhã.

Elimine a colher de açúcar do café da manhã! A adição de
açúcar é o pior ingrediente da dieta moderna, e a maioria das pessoas está ingerindo açúcar demasiadamente,
um consumo muito associado ao risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes tipo 2. Se você quer
perder peso, você deve cortar alimentos que possuem
açúcares adicionados. Leia bem os rótulos, pois até comidas ditas light podem vir carregados de açúcar!
DICA! Em vez de adicionar açúcar aos alimentos, prefira o sabor doce em sua forma natural, como frutas,
legumes e grãos integrais!
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5 - Beba café!

6 - Coma ovos no café da manhã!

O café tem sido demonizado de forma injusta. Cafés de
qualidade estão cheios de antioxidantes e podem ter
numerosos benefícios à saúde. Estudos mostram que a
cafeína do café pode aumentar o metabolismo em 3 a
11% e aumentar a queima de gordura entre 10 a 29%.

Comer ovos inteiros pode trazer uma série de benefícios, inclusive ajudar você a perder peso. Estudos demonstram que substituir um café da manhã baseado em
grãos por ovos pode ajudar a comer menos calorias
nas próximas 36 horas, e desse modo perder mais peso
e mais gordura corporal.

LEMBRE-SE! Não adicione açúcar ou outros ingredientes ricos em calorias!

DICA! Se você não quiser comer ovos, você pode utilizar de outra fonte de proteína de qualidade e terá
o mesmo resultado!
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7 – Coma mais vezes ao dia e não
se esqueça dos pequenos lanches!
Deixar de fazer pequenos lanches nos horários do meio
da manhã e da tarde não necessariamente levará a
perda de peso, já que um baixo consumo de calorias
pode lentificar o metabolismo. Comer menos de 3x
ao dia e concentrar a ingesta de calorias em refeições
grandes, como almoço e jantar, pode levar a desfechos
desfavoráveis como uma resposta retardada da insulina, podendo levar ao risco de diabetes. Tente lembrarse de fazer pequenos lanches ao longo do dia, intercalando com as principais refeições, comendo de 5 a 6
vezes no dia.

8 – Coma em casa!
Os restaurantes geralmente usam pratos maiores do
que aqueles que temos em casa, e os estudos mostram
que porções maiores resultam em uma maior ingesta
calórica. Assim, além de utilizar pratos menores para
enganar o seu cérebro, habitue-se a comer em casa e
procure dicas de refeições saudáveis e rápidas!
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9 - Cozinhe de forma inteligente!

10 - Masque chicletes!

Cozinhe e coma em casa, mas de maneira inteligente!
Até as comidas saudáveis podem deixar de serem
quando colocadas em uma fritadeira com óleo. Prefira a
frigideira antiaderente ou asse no forno!

Masque chicletes enquanto cozinha! Mascar chicletes
sem açúcar não necessariamente reduz o apetite, mas
pode manter a boca ocupada, enquanto está cozinhando ou socializando entre doces e salgadinhos, durante uma festa. Enquanto os efeitos a longo prazo da
goma de mascar sobre a perda de peso são mínimos,
os estudos mostram que ela pode reduzir o desejo de
comer lanches doces e salgados e reduzir a fome entre as refeições.

DICA! Outra solução é usar um tipo de spray antiaderente para refogar alimentos, ou esfregar óleo em
uma panela e secar com uma toalha de papel para
manter uma leve camada da gordura.
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11 - Apimente com a caiena – coma 12 - Prefira a fruta in natura!
comidas picantes!
A pimenta caiena não só pode aumentar o metabolismo, bem como pode reduzir o desejo de comer
gordura, doces ou alimentos salgados. Alguns estudos ainda sugerem que o aumento de calor que ela
produz pode promover a oxidação de gordura, o que
significa que o corpo pode usar melhor a gordura como
combustível.
DICA! Polvilhe um pouco de pimenta com ovos mexidos ou use em um refogado!

Sucos (que muitas vezes estão longe de ser 100% de
fruta) possuem algumas vitaminas, mas não fornecem
a mesma fibra e fito nutrientes presentes em um verdadeiro pedaço de fruta.
EXEMPLO: Um copo de 250ml de suco de maçã tem
o dobro de açúcar e menos do que 1/10 da fibra do
que uma maçã média.
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13 - Beba água, muita água!
Em vez dos sucos de frutas ou bebidas dietéticas, abrace
a boa e velha água! Beber água ajuda as pessoas a
sentirem-se cheias e, como resultado, consumirem
menos calorias. Beber água também significa elevar
o gasto energético basal (basicamente o número de
calorias que queimamos enquanto permanecemos sentados ao longo do dia) e a ingesta reduzida de água está
associada com a obesidade.

14 - Beba antes (e mesmo durante)
a hora de comer!
Beber um copo de água antes de uma refeição está associado a uma perda de peso maior do que somente
cortar calorias. Realizar algumas paradas durante a refeição e ingerir um pouco de água, entre as mordidas,
também dá mais tempo ao cérebro para registrar a
plenitude, e assim nos orientar a parar de comer.

15 - Adicione água aos sucos!
Se não adianta, e você tem o costume de beber suco no
almoço, tudo bem! Então, dê uma “aguada” nele”! Mesmo que isso possa soar nada atrativo, gradualmente
adicionar mais água ao suco irá manter parte do sabor, sem todo aquele açúcar e calorias.
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16 - Escolha copos altos e finos!

17 - Abasteça a geladeira!

Escolhida a fruta para fazer suco, agora pegue um copo
alto e fino, não um de base larga. Enquanto isso pode
parecer discriminação com seus copos, as pesquisas
mostram que as pessoas colocam menos líquidos em
copos altos e finos do que nos menores e mais largos.
Poderíamos assim dizer, que você provavelmente beberá menos nestes copos.

Faça um esforço para encher a geladeira com produtos
saudáveis e com proteínas. Mantenha boas quantidades de frutas frescas e vegetais ao seu alcance! E
para quando as frutas terminarem, tenha certeza de
que seu freezer esteja com um bom estoque de vegetais na geladeira! Você pode se tornar menos propenso
a pedir comida quando você tem tudo para fazer uma
refeição saudável na sua própria casa. E a boa notícia é
que uma refeição saudável não precisa ser cara.

IMPORTANTE! Isso é especialmente útil ao ingerir
álcool.
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18 - Na próxima ida ao supermerca- 19 - Arrume a despensa!
do, tenha em mente a demarcação
Se você tem alguns itens não tão saudáveis que dedo local!
seja guardar para uma eventualidade, coloque-os mais
Conhecer o local onde você costuma comprar ajuda a
não colocar itens indesejados no carrinho. Ao fazer a
lista de compras, faça pensando no perímetro do local no qual você irá pegá-las. É importante saber onde
estão os alimentos proteicos, os pobres em gordura e
açúcar, os ricos em fibras, os orgânicos, e integrais. Esta
é uma tática para carregar seu carrinho com os alimentos saudáveis primeiro.

ao fundo da despensa. Com certeza, não é pelo fato
de que as latas de atum e o saco de lentilhas estarem
na frente que você irá esquecer dos cookies e brownies
que estão no fundo, mas pelo menos eles estarão fora
de vista, longe do pensamento. Apenas ver ou cheirar
comida pode estimular compulsões e aumentar a fome.
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20 - Congele!

21 – Tire as mãos!

É interessante depois da refeição pronta, servir-se com
uma porção razoável, e então guardar o restante em
local adequado, e congelar para uma refeição posterior! Também, como dito acima, abastecer a geladeira,
estocando no freezer vegetais, bem como morangos,
framboesas e outras frutas que se adaptam bem ao
congelamento. Quando a comida está fora da vista,
os estudos mostram que você fica menos propenso a
servir-se uma segunda vez.

Quando a hora do lanche chega, nosso cérebro pode
ser pouco confiável. É tentador querer comer um pacote
inteiro de batatas chips. Mas, em vez disso, pegue um
punhado e, em seguida, feche o pacote ou coloqueo longe do seu acesso. Haverá boas chances de você
estar mais consciente e conseguir comer corretamente
quando você vir o pacote em sua frente.
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22 – Faça trocas menos
calóricas na hora do lanche!
Não, nós não estamos nos referindo a sanduíches. Nós
estamos nos referindo a substituições que são feitas
em receitas fáceis e rápidas para seu lanche.
DICA! Simples trocas como iogurte grego ao invés
de nata, ameixas ao invés de manteiga, ou um café
americano ao invés de um café com leite pode cortar
calorias e açúcar.
Para mais ideias de receitas pouco calóricas leia o
e-book “31 lanches de até 100 calorias que te deixam satisfeito” (clique aqui para fazer o download).

23 - Use chá verde!
Beber chá verde é uma das dicas mais comuns para
eliminar alguns quilinhos, e é por uma boa razão – ele
é conhecido por sua habilidade de metabolizar a
gordura. O chá verde contém pequenas quantidades
de cafeína, mas também está carregado de antioxidantes poderosos chamados catequinas que, acredita-se, trabalham de forma sinérgica à cafeína para
aumentar a queima de gordura.
DICA! Acrescente um pequeno jato de limão, que
amplificará o efeito antioxidante!
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24 – Use pratos menores

25 - Preste atenção enquanto come!

Quando chegar a hora de sentar para jantar escolha um
prato de tamanho adequado. Usar um prato de 12 a
15 cm ao invés de pratos de 18 cm ou mais pode fazer
com que nos sintamos mais satisfeitos com a mesma
quantidade de comida. Como isso acontece? O cérebro
associa o espaço branco com menos comida, além do
fato de pratos menores levarem a nos servirmos de porções menores.

O quão satisfeitos nos sentimos poucas horas depois de
comermos depende não só da quantidade que comemos, mas do quanto achamos que comemos. Então
preste atenção no que come! Existe uma técnica chamada meditação alimentar que nos orienta a imaginar,
de forma concentrada, que estamos comendo um certo
alimento cerca de 10 a 15 minutos antes da refeição real.
Ela de fato reduz a ingesta de alimento a seguir.

50 FORMAS FÁCEIS

DE SE ALIMENTAR BEM, PARA SEMPRE, E SEM SOFRIMENTO
DICAS
26 - Vire as costas às tentações!

27 - Permaneça positivo e otimista!

Quanto mais perto os alimentos estão do nosso campo
de visão, maiores são as chances de comê-los. Se nós
deixarmos os alimentos que podem nos causar tentações longe da vista quando não estivermos com
fome (exemplo um pote de balas), estaremos assim
mais propensos a “ouvir” nosso intestino do que
nosso cérebro.

Muitos de nós nos punimos por algumas indulgências,
ao passo que mensagens positivas, como “Eu posso
controlar minha alimentação”, ou “Eu estou orgulhoso de
mim”, “Eu fui responsável hoje”, podem reformular nosso relacionamento com a comida. Algumas vezes nós
precisamos de um pequeno impulso para nos motivar.
Mantras motivacionais podem ajudar muito. Estudos
mostram que pensamentos positivos também estão
relacionados à perda de peso.
DICA! Escrever frases motivadoras num bloquinho
de trabalho, ou colocar um post com palavraschaves em sua cabeceira são ótimos lembretes para
reforçar suas metas de emagrecimento.
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28 – Controle no
tamanho das porções!
Controlar as porções que consome não é das tarefas
mais fáceis, pois distorcer o tamanho de uma porção é
bem comum. Mas uma coisa que pode ajudar é usar
uma referência.
DICA! Uma porção de frango de 85 gramas é aproximadamente do tamanho de um baralho de cartas.

29 - Viva os pratos azuis!
Você sabia que a cor AZUL pode agir como um supressor do apetite pelo fato dela contrastar de uma forma
menos apetitosa com a maior parte dos alimentos? Os
pesquisadores dizem que devemos evitar pratos que
combinam com os alimentos servidos neles – como
pratos brancos e fettuccini ao molho Alfredo, pois, devido ao fato de haver menos contraste, nos induz a comermos mais. Pratos azuis ou, ao menos, que contrastem fortemente com o alimento ingerido, é a dica!
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30 - Sirva ao estilo restaurante
Ao invés de alinhar toda a cesta de pães, caçarola e saladeira em cima da mesa, deixe a comida na cozinha!
Sirva uma vez uma porção adequada no seu prato.
Uma vez terminada, respire e então decida se você realmente precisa repetir. Mudar o ambiente, deixando por
exemplo a comida longe de você pode ajudar a reduzir
a ingesta alimentar.

31 – Reduza ou corte as calorias advindas dos líquidos!
Leite e cookies, suco de laranja e torrada, vinho e queijo
– algumas comidas parecem pedir algum tipo de bebida. Mas é fácil ingerir uma quantidade significativa de
calorias ingerindo refrigerantes, sucos, álcool e mesmo
leite. As bebidas adoçadas com açúcar estão associadas
ao aumento da gordura corporal e a pressão sanguínea.
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32 – Mastigue devagar
Comer devagar pode não se encaixar em um dia de trabalho conturbado, mas acaba valendo a pena: quanto
mais rápido você come, menos tempo o cérebro e o
corpo tem para registrar a saciedade. Assim, reduza
a velocidade com que você mastiga, e mastigue mais
vezes. Tome seu tempo para saborear, sentir o gosto
dos alimentos.

33 – Espere antes
de servir-se novamente
Quão mais rápido comemos, menos tempo damos ao
nosso corpo para registrar a saciedade. O cérebro leva
cerca de 20 minutos para receber a mensagem de que
a refeição foi consumida, então é melhor dar uma caminhada antes de atacar logo a mesa de sobremesas. É
justamente por continuarmos comendo sem necessidade que depois sobrevém aquela sensação de que
estamos supercheios e “comemos demais”.
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34 - Ceda à pressão dos desejos!
Você está naquela festinha de aniversário e dá até
água na boca pela mesa farta de guloseimas, mas sim
você pode desfrutar destas delícias! Além de mastigar
devagar, por mais vezes, e esperar um pouco antes de
repetir, aqui você está liberado/a para ceder aos desejos! Proibir um alimento só pode torná-lo mais atraente.
Não se contentou, e ainda quer mais um pedaço de bolo
de chocolate, depois de algumas fatias? Pense em outra
coisa, ou uma atividade favorita! Pesquisa mostrou que
o envolvimento mental com imagens de outros tópicos
pode reduzir a intensidade dos desejos por comida. É
muito importante reconhece-los, em vez de mandalos todos embora, e acabar mais tarde acumulando a
vontade, e então perder o controle.

35 – Desfaça-se dos hábitos ruins
aos poucos!
Se você está querendo perder peso, não corte tudo de
uma vez, vá refazendo seu novo cardápio aos poucos!
Ao invés de fixar o pensamento em cortar tudo como
cookies, bolos, pizzas, foque em adicionar alimento
saudável! É mais fácil manter um hábito de cada vez.
Adicione mais hábitos saudáveis, como beber mais
água, aumentar o estoque de frutas frescas e vegetais, e
assim lentamente evite o hábito de comer guloseimas.
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36 - Um hábito por vez!

37 - Desestresse!

Além de deixar lentamente de lado as guloseimas,
também concentre-se devagar nos novos hábitos
para perder peso! Se concentrar em menos, nos ajuda a
conseguir mais. Mudar um hábito é difícil, mas resolver
mudar muitas coisas de uma vez só pode parecer impossível. Transforme um comportamento por vez! Se
você gostaria de aumentar a ingestão de vegetais, decida comer 3 vegetais diferentes a cada dia ou uma porção em cada refeição, e lembre-se pequenas mudanças
podem levar a perda de peso, gradativamente!

Muito estresse pode ser um gatilho para comer sem
pensar, principalmente açúcares e carboidratos. Se a
pressão no trabalho, as obrigações com a família estão
lhe fazendo sentir-se sobrecarregado, tente algumas
maneiras de reduzir o estresse antes de descontar num
pedaço de chocolate!
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38 - Abandone o álcool!

39 - Mande empacotar para viagem

Se um dos seus hábitos é ingerir bebida alcoólica, durante a sua dieta tente diminuí-la! A questão aqui é que
o álcool armazena um monte de calorias escondidas
e tem a habilidade de inibir as decisões alimentares
(hummm, pizza!) mais tarde na noite. Mesmo depois de
você ter ficado sóbrio, o álcool pode ter efeitos negativos na sua força de vontade em perder peso.

Algumas vezes nós preferimos não admitir, mas vamos
encarar – porções de restaurantes são geralmente
maiores do que aquelas que comemos em casa.
Tome uma decisão consciente de mandar empacotar
metade da refeição antes de dar a primeira mordida. O
benefício adicional? Você possui um lanche garantido
para o dia seguinte.
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40 – Encha-se de fibras!

41 – Aproxime-se dos vegetais!

Comer mais vegetais e outros alimentos com alto teor
de fibras, como legumes, pode ajudar a nos manter
saciados por mais tempo. Procure por pelo menos 5
gramas ou mais de fibras por refeição!

Adicionar um pouco de vegetais em uma refeição ou
lanche aumenta os níveis de fibra, o que nos ajuda a
ficar mais saciados rapidamente.

DICA! Faça lanches incluindo alimentos ricos em fibras como maçãs recheadas, assadas ou uma pequena porção de granola.

DICA! Adicione vegetais em uma omelete para reduzir o queijo; tente abobrinha ralada e espaguete
de abóbora; coloque legumes amassados, como
abóbora, em refogados.
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42 – Carregue nas proteínas!

43 - Suplemente com Whey Protein!

Proteínas podem ajudar a promover um peso saudável
porque dietas com índice elevado de proteínas estão
diretamente ligadas a uma maior saciedade, assim
como também ao ganho saudável de massa muscular. Simplesmente adicionar proteína à sua dieta (sem
restringir nada) é uma das formas mais fáceis, efetivas e
deliciosas de perder peso.

Se você luta para conseguir incluir proteínas suficientes na sua dieta, tomar suplementos pode ajudar.
Um estudo mostrou que substituir parte das calorias de
uma dieta com “whey protein” pode ajudar com a perda
de peso de cerca de 4kg, enquanto aumenta o ganho
de massa muscular.

DICA! As fontes de proteína animal não são as únicas fontes. Tente alternativas como quinoa, tempeh,
brocólis e lentilhas.
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44 – Deixe espaço
para as gorduras saudáveis!

45 – Afaste-se dos
carboidratos simples!

Cortar manteiga e óleo pode reduzir calorias. É importante lembrar que precisamos de gordura na nossa alimentação como fonte de energia, além de absorver as vitaminas solúveis em gordura, como a vitamina A, D, E e K.
DICA! Consiga gordura monossaturada e polissaturada consumindo abacates, azeite de oliva, nozes, coco,
sementes e peixes.

Carboidratos simples são todos os alimentos brancos
como: pão branco, massas, açúcar refinado (como o do
refrigerante). Essas comidas trazem energia, mas são
carentes de nutrientes, como vitaminas, minerais e fibras,
presentes nos carboidratos complexos. O corpo também
faz a quebra dos carboidratos simples de forma mais
rápida, o que aumenta o nível de insulina no sangue e
faz seu estômago roncar antes do que você imagina.

SUPER DICA! Combinar gordura com fibra tem aumentado o poder que a gordura tem de nos fazer
sentir saciados.

Escolher grãos integrais, pode reduzir o acúmulo de
gordura abdominal (que pode levar a diabetes).
DICA! Opte pelo macarrão integral ou pão integral,
ou tente grãos, como arroz integral, quinoa, ou painço.
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46 – Diminua os
carboidratos refinados!
Carboidratos refinados são geralmente açúcar ou
grãos que foram processados e perderam suas fibras
e nutrientes (inclui pão branco e massas). Estudos
mostram que carboidratos refinados podem aumentar
rapidamente o nível de açúcar no sangue, levando a
sensação de fome, desejos compulsivos e ao aumento
da ingestão de alimentos algumas horas mais tarde.
Comer carboidratos refinados está fortemente ligada
à obesidade. Sempre que optar por carboidratos, certifique-se de comê-los com a sua fibra natura.

47 – Faça um lanche antes do jantar
Pegar uma maçã ou um pequeno pote de iogurte antes de encontrar amigos para o jantar pode garantir
que você coma uma quantidade razoável daquela
enorme entrada (ao invés de exagerar). Certifique-se de
consumir proteínas – as pesquisas mostram que um
lanche à tardinha composto por um iogurte grego, por
exemplo, reduz a fome, aumenta a saciedade e reduz
a ingesta de alimento na hora do jantar.
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48 - Desligue a televisão!

49 - Escove os dentes!

OK, está na hora da sua novela favorita e beliscar faz
parte! Se for mesmo prazeroso para você, como dito
acima, sirva-se com apenas uma porção do salgadinho, feche e guarde o pacote! Mas vamos tentar mudar estes hábitos? Comer enquanto se assiste televisão
está diretamente ligado a escolha de alimentos pobres
e exagerados em calorias. Ser sugado para o episódio
da novela pode fazer você comer sem pensar, e assim
você perderá as contas de quantos salgadinhos comeu
enquanto assistia TV.

Depois do jantar vá direto escovar os dentes. Manter
o hálito fresco não tem apenas os benefícios óbvios,
mas também mantém a mente sem pensamentos em
lanchinhos ao assistir TV, antes de dormir. Uma vez que
a higiene bucal está feita, nós ficamos mais inclinados
a manter a boca limpa antes de dormir.
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50 - Medite!
Comer por impulso, essencialmente comer para nos
sentir melhores, principalmente quando estamos ansiosos ou tristes pode interferir nos nossos objetivos
de emagrecimento. Meditar usando técnicas como
relaxamento dos músculos e concentração, ajuda os
comedores compulsivos a se desligarem um pouco da
vontade de comer e se dar melhor com as emoções!
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Ter em mente as táticas alimentares e pensar em dicas nutricionais, como as descritas neste livro,
foi uma maneira bem simples de mostrar a você que o ato de diminuir medidas não é um “bicho de sete cabeças”.
E não esqueça de manter a atividade física como uma poderosa aliada!
Agora que você já conheceu alguns “segredinhos”, coloque-os logo em prática e bom apetite!
Cuide do seu maior tesouro: sua saúde. E sinta-se bem de maneira integral!
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