
ЧЕК ПАРАҚША:  №1 апта 

Бұл апта тамақтанудың сапасына арналады:
Біз рационға пайдалы өнімдерді қосып және ішек 
өздері болмағанда уақытша тыныға алмайтын 
пайдалы өнімдерді қосып енгіземіз

Ал NUTRILITE™ өнімдері –
– сіздің осы жолдағы  көмекшілеріңіз

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған мақсаттар

Рационды ретке келтіру және ішекті қалпына 
келуге дайындау үшін оны тазалау 

Ішекті және оның микрофлорасын қалпына 
келтірмес бұрын оған қолайлы жағдай 

тудыру қажет.

Ол үшін ішекті тітіркендіретін факторлармен 
жұмыс істейік:

Ішекке қабынуды тудыратын барлық заттардан, 
мысалы патогенды микроорганизмдерден арылуға 
көмектесейік.

Құрамында қант пен трансмайлары көп өнімдерді 
алып тастайық.

Өздеріне жоғары тағамдық сезімталдық пен төзе 
алмаушылық бар өнімдерді азайтайық. Осылайша 
біз ішектегі жағымсыз иммундық реакциялардың 
санын азайтамыз.

Мұқият болайық және рационнан құрамында 
зиянды тағамдық қоспалар мен басқа да уытты 
химиялық заттар бар өнімдерді шығарып тастайық.

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық 
белсенді қоспалардың 
көмегімен ішектің тазаруына 
ықпал етеді

Қалай қабылдау керек?
14 күн бойы тамақпен бірге күніне 2 рет 1 
таблеткадан.

Не үшін?
Сарымсақта әрекет етуші зат аллицин бар, ол 
ағзадағы зиянды патогендерді шығарып 
тастауға көмектеседі.
Оған қоса, сарымсақ табиғи пребиотик болып 
табылады, яғни ол ішектің пайдалы 
бактерияларын қоректендіреді.

Қалай қабылдау керек?
30 күн бойы тамақпен бірге күніне 1 рет 1 
таблеткадан.

Не үшін?
Препараттың құрамында алатікен – бауырды 
тазартатын ең күшті өсімдік тектес тазартқыш 
бар.
Ол бауыр жасушаларының қалпына келуіне 
ықпал етеді және осы ас қорыту үшін маңызды 
органның қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді.

Қалай қабылдау керек?
Күніне тамақпен бірге 3 рет 1 шайналатын 
таблеткадан 1-2 стакан сумен қабылдау керек, 
бағдарламаның соңына дейін қабылданады.

Не үшін?
Клетчатка ішектің пайдалы бактериялары үшін 
қорек болып табылады. Сонымен қатар ол өлген 
бактериялардың, вирустар мен 
саңырауқұлақтардың қалдығын губка сияқты 
сіңіріп алады. Егер мұны жасамасақ, онда 
ішектің әлі жазыла қоймаған шырышты 
қабатынан қанға тым көп уытты заттар түседі. 
Бұл көңіл-күйдің нашарлауына, бастың ауруына, 
әлсіздікке, жүрек айнуға әкеп соқтыруы мүмкін.

Әрі қарай оқы

NUTRILIТЕ: тауар белгісі: Тағамға биологиялық белсенді қоспалар. ДӘРІЛІК ЗАТ 
БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. Қабылдауға болмайтын жағдайлар бар. Қабылдаудың 
алдында маманмен кеңесіңіз. NUTRILITE маманынан тамақтану бойынша кеңес алу.
тауар белгісі: медициналық кеңес беруге жатпайды.

Бір аптаға арналған міндеттер │№2 міндет

Тамақтануды ретке 
келтіремін

Не істеу 
керек?
Өзіңізге ыңғайлы тамақтану 
кестесін әзірлеңіз, ол кем дегенде 
4 мезгіл тамақтануды қамтуы тиіс 
және оны ұстанып отыру қажет.

Не үшін?
Ішекке "сағат бойынша" өмір сүрген 
ыңғайлы, ол тәуліктік ырғақтың әсеріне 
түсіп отырады. Егер тамақтану режимін 
үнемі түрде ұстанып отырсаңыз, ішек мұны 
есінде сақтап қалады және келесі 
тамақтану шарасына алдын ала 
дайындалып отырады.

12 сағаттан аспайтын аралықпен тамақтанып 
отырыңыз 
– (мысалы, ертеңгілік ас сағат 8-ден кейін, кешкі ас 
сағат 20-ге дейін немесе ертеңгілік ас сағат 9-дан 
кейін, кешкі ас сағат 21-ге дейін)

Кешкі асты ұйқыға дейін кем дегенде 2-3 сағат 
бұрын қабылдаңыз

Асты баяу және саналы түрде қабылдаңыз
– Дастархан басында алаңдататын істермен 
айналыспаңыз және әңгімелеспеңіз

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№3 міндет

Су теңгерімі жайлы 
ұмытпаймын

Не істеу 
керек?
Күні бойы суды жеткілікті мөлшерде 
ішіп отырыңыз. Суды тамаққа дейін 
30 минут бұрын немесе тамақтан 
кейін 1-2 сағаттан кейін ішкен дұрыс.

Не үшін?
Су қоректік заттарды ағзаға тасымалдайды, 
өлі клеткаларды шайып әкетелі, майларды 
ыдыратуға және ағзадағы басқа да көптеген 
маңызды процестерге қатысады.

Жуықтап алынған формула:
Мінсіз салмақтың әр кг-ына 30-40 мл су
(см-мен алынған бойынан минус 110)

Алынған нәтиже
– Бұл сізге бір күнде ішіп отыру керек болатын 
сұйықтық оңтайлы мөлшері.

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№4 міндет

Теңгерімделген
рационды қолдаймын

Не істеу 
керек?
Ас әзірлеу кезінде "тәрелке" 
ережесіне сүйену.

Не үшін?
Мұндай рацион барлық пайдалы 
нутриенттерді – ақуыздарды, майларды, 
көмірсуларды қамтиды. Сан-алуан түрлі 
рацион ағзаға дәрумендер мен 
минералдардың, сондай-ақ 
клетчатканың түсуін қамтамасыз етеді.

Тәрелкенің жартысын
салаттар, көкшөп, жемістер мен жидектер/жемістер 
қамтуы тиіс.

Тәрелкенің төрттен бір бөлігін – құрамында 
ақуызы бар өнімдер (ет, балық, жұмыртқа, 
ірімшіктер) қамтуы тиіс 

Қалған бөлігі – гарнир
(көк қарақұмық, киноа, қоңыр қара күріш, амарант)

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№5 міндет

Дене қызметі жайлы 
қам жеймін

Не істеу керек?
Ең аз дене қызметінен бастаңыз, мысалы, аптасына үш ұзақ уақыттық 
(1,5-2 сағат) серуендер немесе күнделікті қысқа уақыттық (15-20 минут) 
серуендер.
Жүктеменің деңгейін біртіндеп арттырып отырыңыз. Өзіңізге ыңғайлы 
шараларды таңдап алыңыз, бұл тек серуендер ғана емес, сондай-ақ 
жүзу, би, аэробика, йога болуы мүмкін.

Дене қызметі ішектің жағдайына 
жағымды әсер етеді:

Ішектегі перистальтикаға ықпал етеді

Сау микробиотаны қалыптастырады

Ішектегі қан айланымын жақсартады 

Қарын мен жамбастың бұлшық еттерін 
нығайтады 

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№6 міндет

Қарапайым көмірсуларды, 
глютенді және сүт өнімдерін 
тұтынудан шығарамын, ішекке 
пайдалы өнімдерді енгіземін

Рационнан шығары тастаңыз

Құрамында глютені бар өнімдер

Әрі қарай оқы

Фастфуд және өнеркәсіптік шалафабрикаттар:
фритюрге және грильге қуырылған тағамдар, 
снектер (чипсылар және басқа да жылдам 
көмірсулар)

Гликемиялық индексі жоғары жемістер мен 
жидектер

Жануар тектес өнімдер мен теңіз өнімдері:
Ысталған өнімдер, шошқа еті,
теңіз өнімдер

Сүт және ашыған сүт өнімдері

Сусындар
Газдалған сусындар, алкоголь, кофе,
қант қосылған жеміс шырындары

Құрамында
консерванттар, бояғыштар, хош иістендіргіштер, 
дәм күшейткіштер бар өнімдерді

Затбелгілерді мұқият оқыңыз!

Бір аптаға арналған міндеттер │№6 міндет

Қарапайым көмірсуларды, глютенді 
және сүт өнімдерін тұтынудан 
шығарып тастаймын, ішекке 
пайдалы өнімдерді енгіземін 

Рационға енгіземін: 
Жануар тектес өнімдер мен теңіз өнімдерін:
жабайы аң-құстар, көжелік өнімдер, балық, 
жұмыртқа, малдың және құстың еті
(мүмкіндігінше емін-еркін жайылған және 
органикалық әдіспен бордақыланған)

Өсімдік тектес ақуыздар:
бұршақ тұқымдастар, жасымық, бұршақ, 
майбұршақ, көк бұршақ, көк үрмебұршақ

Глютенсіз өнімдер:
қарақұмық, сонымен бірге көк қарақұмық, тары, 
күріш, «қара күріш», киноа, амарант, сорго, 
аздаған мөлшерде жүгері

Жеміс-жидектер:
1 көк алма, цитрус тұқымдастар (абайлықпен 
тұтыныңыз!), авокадо, итбүлдірген, қаражидек, 
шырғанақ, шие, мүкжидек, таңқурай, қарақат, 
киви (күніне 100 гр-нан асырмау)

Құрамында крахмал бар көкөністерді әр 
порциясына 1/4 тәрелкеге дейін шектеңіз:
жүгері, қызылша, тарна, сәбіз, жералмұрт,
картоп (сонымен бірге тәтті), кәді, патиссон,
өсімдіктердің тамырлары (балдыркөк, 
пастернак, асжапырақ)
Жаңғақтар мен дәндер

Әрі қарай оқы

Бір аптаға арналған міндеттер │№6 міндет

Қарапайым көмірсуларды, глютенді 
және сүт өнімдерін тұтынбаймын, 
ішекке пайдалы өнімдерді тұтынуға 
енгіземін 

Рационға енгіземін:

Көкөністер
Қияр

Бөрікгүл

Брокколи

Брюссельдік қырыққабат

Сарымсақ (көкшөп, түйірлері)

Қасқыржем

Қырыққабат (савоялық, 
кольраби, ақбас, жапырақты, 
қызылқауданды, азықтық)

Пияз (шалот, түйінді, шнитт-пияз, 
сопақ басты пияз)

Алқа тұқымдастар: қызанақ, 
баялды, бұрыш

Қытай (пекин) қырыққабаты

Көкшөптер
Теңіз балдырлары

Қымыздық

Ұсақ көкшөп

Бақбақтың жапырағы

Латук және басқа 
жапырақты салат

Балдыркөк (көкшөп)

Өскіндер

Жеуге келетін өсімдіктердің 
сабағы, жапырағы және басқа 
да жер үстіндегі бөліктері

Ақжелкен (көкшөп) және басқа да 
асханалық шөптер

Екпе-шиырмақ және сукресі

Асжапырақ 

Цикорий

Әрі қарай оқы

Бір аптаға 
арналған 
міндеттер

Мен NUTRILITE™ өнімдерін күнделікті 
қабылдаймын

Менің тамақтану кестем бар, мен оның 
ұстанып отыруға тырысамын 

Мен салауатты рационды сақтаймын және 
“тәрелке” ережесін ұстанамын

Мен асты жақсылап шайнаймын 

Мен тамақтанған кезде көп су ішпеймін

Мен баяу және саналы түрде ас 
қабылдаймын

Мен 12 сағаттан асырмай ас қабылдаймын

Мен апта бойы су теңгерімін ұстанамын 

Мен қабылдауға қажетсіз тағамдарды 
тұтынбауға тырысамын

Мен дене шынықтырумен айналысамын 

Мен өзімді жақсы сезінемін

Тамақтануды 
ретке келтіреміз 


