
Микробиота 
теңгерімін 
қолдау

Чек-парақша. №3 апта

Бір аптаға арналған мақсат:
Микробиотаның теңгерімін қолдау.

Пайдалы микрофлора - бифидо және лактобактериялардың 
мекендеуіне жағдай жасалып қойды. Пробиотиктердің көмегімен біз 
нормофлораның тапшылығын толығымен толтыра алмаймыз, себебі 
бұл бактериялардың шырышты қабатқа енетін «кілті» жоқ. Дегенмен 
де, олар өз микрофлорасын пайдалы заттарды: қысқа тізбекті май 
қышқылдарын, дәрумендерді өндіруге үйрете алады.

Ішектің микробиотасы біздің денсаулығымызға, өмір сапасы мен 
ұзақтылығына елеулі әсерін тигізеді.

Зерттеулерге сәйкес, ішектегі микробтардың қауымдастығы неғұрлым 
бай және сан алуан түрлі болса, кейбір аурулардың туындау қаупі 
соғұрлым төмендейді.

Әрі қарай оқыңыз
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Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық
белсенді қоспаларды
қабылдап жүрмін

Рационға енгіземін:

Қабылдауды жалғастырып жүрмін:

NUTRILITE™ Balance
Within™ Пробиотик

1 қапшықтың ішіндегісін
бір стакан суға ерітіп
немесе тіліңізге себіңіз,
аспен бірге күніне 1 рет 30
күн бойы қабылдаңыз.

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

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

NUTRILITE™
Шайналатын таблеткалар
Тағамдық талшықтардың
қоспасы.
Күніне аспен бірге 3
рет 1 шайналатын
таблетканы 1-2 стакан
сумен қабылдаңыз,
бағдарламаның соңына
дейін қабылдаңыз.

Өнімнің құрамындағы
бифидо және
лактобактериялар
ішек микрофлорасы
теңгерімінің қалпына
келуіне ықпал етеді
және  В6 дәрумені мен
фолий қышқылымен
бірге иммундық жүйенің
қалыпты қызметін
қамтамасыз етеді.

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

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

Клетчатка ішектің
пайдалы бактериялары
үшін қорек болып
табылады. Сонымен
қатар ол өлген
бактериялардың,
вирустар мен
саңырауқұлақтардың
қалдығын губка сияқты
сіңіріп алады.

Өнім

Өнім

Қалай қабылдау керек

Қалай қабылдау керек

Не үшін

Не үшін

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

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық
белсенді қоспаларды
қабылдап жүрмін

Қабылдауды жалғастырып жүрмін:

NUTRILITE™
Бауыр актив

Аспен бірге күніне 1
таблеткадан 1 рет 16 күн
қабылдау керек.

NUTRILITE™
Омега-3 кешені

Аспен бірге 1 капсуладан
күніне 2 рет өнім
таусылғанша қабылдаңыз.

Пробиотаға арналған
кешкі ас - NUTRILITE™
Тәбетті бақылау

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

ПҚМҚ (полиқанықпаған
май қышқылдары)
ішектегі теңгерімсіздіктің
салдарынан бүлінген
биоқабықшаның қалпына
келуіне ықпал етеді.

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

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

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.

Өнім Қалай қабылдау керек Не үшін
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Бір аптаға арналған міндеттер I №2 міндет

Ағзаның өз микробиотасының
өсуі мен белсенділігіне
ықпал етеді

Не істеу керек:
Рационға ферменттелген өнімдерді енгізу керек.

> Айран және өсімдік
тектес йогурт

> Квас
> Ашыған қырыққабат
> Шай саңырауқұлағы
> Жібітілген алма

Ферменттелген
өнімдер ішектегі
бактериялардың түрлерін
көбейтеді және ересек
адамдардың ағзасындағы
қабындырғыш
ақуыздарының деңгейін
азайтады.

Мұндай өнімдер
табиғи ашыту процесін
қолданумен шығарылады.

Күнделікті өнімдердің бір
түрін тұтынып отыруға
тырысыңыз.

Өнім Қалай қабылдау керек Не үшін
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checklist
«Аптаның 
соңында 
жұмысты 
бағалау»

3 апта

Мен зиянды өнімдерді тұтынудан шығарып 
тастаймын
Мен салауатты рационды қолдап және “тәрелке” 
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 және саналы түрде ас қабылдаймын

Мен 12 сағаттан асырмай ас қабылдаймын

Менің рационымда функционалды өнімдер бар

Менің рационымда ферменттелген өнімдер бар

Мен апта бойы су теңгерімі жайлы қам жеймін

Мен дене шынықтырумен айналысамын

Мен NUTRILITE™ ҰСЫНҒАН ӨНІМДЕРДІ күнделікті 
ҚАБЫЛДАП ОТЫРАМЫН

Мен өзімді жақсы сезінемін

Тапсырмаларды сақтап және орындап отырыңыз 


