
Ас қорытуды 
жұмысын 
қолдаймыз

Чек-парақ. №2 апта

Бір аптаға арналған мақсат:
Ішектің жұмысын қалпына келтіру жəне ас қорыту 
шырындарының тапшылығын толтыру.

Тұз қышқылы, ферменттер, өт қышқылдары сияқты ас қорыту 
шырындары астың құрамдас бөліктерге ыдырауын қамтамасыз етеді, 
бұл олардың одан əрі ішекте сіңірілуін қамтамасыз етеді жəне ағзаға 
патогенді микробтар мен арамтамақтардың енуіне жол бермейді.

Ас қорыту шырындарының тапшылығы дұрыс тамақтанбаудың, белгілі 
бір дəрі-дəрмектерді қабылдаудың, зиянды əдеттердің, созылмалы 
аурулардың, қартаюдың немесе өзге фактордың салдарынан 
туындауы мүмкін. Ас қорыту шырындарының жеткілікті мөлшерде 
өндірілуі көп жағдайда дұрыс тамақтану тəртібіне байланысты.

Тапшы ферментативті белсенділікті дəмдеуіштерді, лимон шырынын, 
зімбірді қамтитын тамақтанудың көмегімен, сондай-ақ NUTRI-
LITE™ Бауыр актив өнімнің құрамына кіретін ащы дəрілік шөптердің 
– бақбақтың жəне алатікен тамырының көмегімен алмастыруды 
жалғастырамыз.

Əрі қарай оқыңыз



Əрі қарай оқыңыз

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық
белсенді қоспаларды
қабылдаймын

Рационға енгіземін:

Пробиотаға арналған
ертеңгілік ас -
-NUTRILITE™
Инулині бар тағамдық
талшықтар қоспасы

1 қапшықтың ішіндегісін
(6 г) 250-350 мл суға
еріту керек, жидектерді,
мысалы мүкжидек қосуға
болады, күніне 1 рет
ертеңгілік аспен бірге
бағдарламаның соңына
дейін қабылдау керек.

NUTRILITE™
Омега-3 кешені

Аспен бірге 1 капсуладан
күніне 2 рет өнім
таусылғанша қабылдаңыз.

Пробиотаға арналған
кешкі ас - 
- NUTRILITE™
Тəбетті бақылау

1 сашенің ішіндегісін суға
ерітіп, ұйқыға дейін 1 сағат
бұрын ішіп қабылдау керек
(барлығын ішіп алу керек).
Бағдарламаның соңына
дейін қабылдаңыз.

Тағамдық талшықтар
пайдалы бактерияларды
қоректендіріп жəне
асқазан-ішек жолының
қызметін, сондай-ақ
ішектің перистальтикасын
қамтамасыз етеді.

Инулин ағзадағы
холестерин мен өзге
де уытты заттарды бір-
бірімен байланыстырып
сыртқа шығарады.

Омега-3 май
қышқылдары ағзаның
барлық жасушаларының
қабықшасының құрамына
кіреді жəне олардың
созылғыштығын,
яғни жасушалық
мембраналардың
ең маңызды
сипаттамаларының бірін
қамтамасыз етеді.

Өнімнің құрамындағы
глюкоманнан
гликемиялық жүктемені
өте жақсы еңсеріп қана
қоймай, сонымен қатар
керемет пребиотик болып
табылады.

Глюкоманнанды əсіресе
инулинге қатысты
реакция болған жағдайда
ішектің қызметін қалпына
келтіру үшін қолданыңыз.

Өнім   Қалай қабылдау керек             Не үшін

NUTRILITE™ Тағамға биологиялық белсенді қоспалар. ДƏРІЛІК ЗАТ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ.
Қабылдауға болмайтын жағдайлар бар. Қабылдаудың алдында маманмен кеңесіңіз.
NUTRILITE™ маманынан тамақтану бойынша кеңес алу медициналық кеңес болып табылмайды.



Əрі қарай оқыңыз

NUTRILITE™ Тағамға биологиялық белсенді қоспалар. ДƏРІЛІК ЗАТ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ.
Қабылдауға болмайтын жағдайлар бар. Қабылдаудың алдында маманмен кеңесіңіз.
NUTRILITE™ маманынан тамақтану бойынша кеңес алу медициналық кеңес болып табылмайды. 

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық 
белсенді қоспаларды 
қабылдаймын

Қабылдауды жалғастырып жүрмін:

NUTRILITE™
Сарымсақ

Күніне аспен бірге 2 рет 
1 таблеткадан 7 күн бойы 
қабылдау керек. 

NUTRILITE™
Бауыр актив

Күніне аспен бірге 1 рет 
1 таблеткадан 23 күн бойы 
қабылдаңыз.

NUTRILITE™ 
Шайналатын таблеткалар 
Тағамдық талшықтардың 
қоспасы

Күніне аспен бірге 3 
рет 1 шайналатын 
таблетканы 1-2 стакан 
сумен қабылдаңыз, 
бағдарламаның соңына 
дейін қабылдаңыз. 

1. Алғашқы аптаның 
пайдалы əдеттерін 
дамытып жəне 
ішектің NUTRILITE™ 
биологиялық белсенді 
қоспаларының көмегімен 
тазаруына ықпал етемін.

Өнім Қалай қабылдау керек Не үшін



Əрі қарай оқыңыз

Бір аптаға арналған міндеттер I №2 міндет

Тамағыма ас қорытуға 
көмектесетін функционалды 
өнімдерді қосамын

Не істеу керек:
Рационға ас қорыту ферменттерінің белсенділігін арттыратын 2-3 
өнімді енгізу.

Құрамында аскорбин 
қышқылы көп жеміс-
көкөністер:
> Қышқыл жидектер
> Ашыған қырыққабат
> Зімбір
> Емдік минералды су

> Шомыр
> Шалғам
> Ботташық
> Ащы дəмді 
жапырақты көкөністер: 
егістік қышатүс, 
бақбақ, жапырақты 
қыша, фенхель, зире, 
ақжелкен, бөрікгүл

> Авокадо
> Қияр
> Итбүлдірген
> Сарымсақ, 
ақжелкен, зімбір
> Қасқыржем
> Дəмдеуіштер

> Кокос майы мен 
кокос сүті
> Зəйтүн майы
> Солтүстік 
теңіздердің майлы 
балығы

Тамақтануды мына 
өнімдерді жеуден 
бастап көріңіз:
> Табиғи тұз себілген 
зімбірдің немесе 
лимонның кесегі 
> Бір-екі қасық ашыған 
қырыққабат немесе 
тұздалған қияр
> Лимонның тілімі 
салынған бір стакан су

Негізгі тағамдарға, 
салаттарға қосып 
отыру.

Асыңызға дəмдеуіштер 
мен кулинариялық 
шөптерді салып 
отырыңыз.

Жидектермен жүрек 
жалғаңыз.

Күнбағыс, рапс, жүгері 
майының орнына 
зəйтүн, кокос майы 
мен сүтін, солтүстік 
теңіздердің майлы 
балығын тұтыныңыз.

Асқазан сөлінің 
жеткілікті мөлшерде 
бөлінуін қамтамасыз 
етеді. 

Өттің бөлінуіне 
ықпал етеді.

Ас қорыту 
ферменттерінің 
жұмыс тиімділігін 
арттырады.

Энтероциттерді – 
ішек жасушаларын 
қалпына келтіреді.

Өнім Қалай қабылдау керек Не үшін



Əрі қарай оқыңыз

Бір аптадағы міндеттері I 3-міндет

Дене қызметі 
жайлы қам жеймін

Біз сіздерге арнап ішегіңізді сауықтыруға көмектесетін бірнеше 
йога жаттығуларын таңдап қойдық.

«Мысықтың қалпы» жаттығуы:
> Қалып: төрт аяқтап тұру, қолыңыз бен жамбасыңыз еденге 
перпендикуляр болуы тиіс.
> Не істеу керек: дем алған кезде ішіңізді тартып жəне 
беліңізді мысық сияқты бүкірейтіңіз. 3 рет терең дем алып 
жəне дем шығарыңыз.
> Əсері: алдыңғы құрсақ қабырғасының бұлшық еттерін 
тарту құрсақ қуысының органдарын уқалап сылайды, бұл ас 
қорыту процестерін жандандырады.

«Бала қалпы» жаттығуы:
> Қалып: тізерлеп отырып, аяғыңызды аздап алшайтып, екі 
қолыңызды еденге қойып денеңіз жамбасыңызға, ал басыңыз 
еденге тигенше алдыға қарай сырғытыңыз.
> Не істеу керек: денеңізді тұтастай бос ұстаңыз. 3 рет 
терең дем алып жəне дем шығарыңыз.
> Əсері: бұл қалып ас қорыту процесін жұмсақ түрде 
жандандырады, лоқсу сезімінен құтылуға көмектеседі.

«Көпір қалпы» жаттығуы:
> Қалып: шалқаңыздан жатып, екі тізеңізді бүгіңіз 
жəне табандарыңызды жамбастың енімен бірдей етіп 
алшайтыңыз, табандарыңыздың сыртқы шеттері бір-біріне 
параллель қалпында тұр, қолдарыңыз денеңіздің жанымен 
бойлап жатыр жəне өкшелеріңізге қарай тартылуда.
> Не істеу керек: дем шығарған кезде табандарыңызбен 
итеріліңіз, омыртқаңызды құйымшағыңызға қарай тартып, 
жамбасыңызды көтеріңіз.
> 3 рет терең дем алып жəне дем шығарыңыз.
> Əсері: қарын бұлшық еттерін созу тартылуларды басады 
жəне ас қорыту органдарының құрсақ қуысында дұрыс 
орналасуына ықпал етеді.

«Тізеңізді кеудеңізге қарай тартып жату» жаттығуы:
> Қалып: шалқаңыздан жатып, тізеңізді бүгіңіз.
> Не істеу керек: дем алған кезде қолдарыңызды алға 
созып, тізеңізді ұстаңыз, дем шығарған кезде тізелеріңізді 
ішіңізге қысумен, кеудеңізге апарыңыз. 5-10 рет терең дем 
алып жəне дем шығарыңыз.
> Əсері: кейбір дереккөздерде бұл қалып «жел шығару 
қалпы» деп аталады, ол іштің кебуін басады, алдыңғы 
құрсақ қабырғасының жəне ас қорыту жүйесі органдарының 
ширығуын басады.



«Апта соңында 
жұмысқа баға 
беру»

2-апта

Мен зиянды өнімдерді рационнан 
шығарып тастаймын 
Мен салауатты рационды қолдаймын 
жəне “тəрелке” ережесін ұстанамын
Менің тамақтану кестем бар, мен оны 
ұстанып отыруға тырысамын 
Мен күнімді пробиотаға арналған 
ертеңгілік астан бастаймын 
Мен асты жақсылап шайнаймын 

Мен ас қабылдау кезінде көп су ішпеймін 

Мен баяу жəне саналы түрде ас 
қабылдаймын 
Мен 12 сағаттан асырмай ас 
қабылдаймын 
Мен апта бойы су теңгерімі жайлы қам 
жеймін 
Мен дене шынықтырумен айналысамын 

Мен зиянды өнімдерді тұтынбаймын 

Мен NUTRILITE™ ҰСЫНҒАН ӨНІМДЕРДІ 
күнделікті ҚАБЫЛДАП ОТЫРАМЫН
Мен өзімді жақсы сезінемін 

Тапсырмаларды сақтап жəне орындап отырыңыз 


