
Ішекті 
сауықтыру
Чек-парақша. №4 апта

Бір аптаға арналған мақсат:
Ішектің жасушалары мен микрофлораға энергия сыйлайды 

Сіз үлкен жұмыс атқардыңыз: рационыңызды түзедіңіз, аллергендер 
мен зиянды өнімдерді шығарып тастадыңыз, ішекке түсетін уытты 
жүктемені азайттыңыз, дене қызметінің белсенділігін арттырдыңыз, 
микробиотаға арнап жағдай тудырдыңыз.

Бұл кезеңде дәрумендермен, минералдармен, фитонутриенттермен 
нутрицевтикалық қолдау қажет.

Әрі қарай оқыңыз



Әрі қарай оқыңыз

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық 
белсенді қоспаларды  
қабылдап жүрмін

Рационға енгіземін: 

NUTRILITE™ 
DOUBLE X™

Әр түрінен 1 таблеткадан 
күніне 2 рет өнім 
таусылғанша қабылдау 
керек.

NUTRILITE™
Коэнзим Q10 кешені

Күніне 1 капсуладан 
1 рет аспен бірге өнім 
таусылғанша қабылдау 
керек.

XS™ Стик түріндегі 
магний. Лимон дәмі

Күніне 1 сашеден  
1 рет аспен бірге өнім 
таусылғанша қабылдау 
керек.

Бұл ішектің қалпына келуі 
үшін қажеттінің барлығын 
қамтыған әмбебап 
мультидәруменді 
кешен. Дәрумендер мен 
минералдармен қатар 
кешеннің құрамында 
асқазан-ішек жолының 
(АІЖ) саулығы үшін 
маңызды заттар 
бар, олар  куркумин, 
жапондық есекмия, 
гүлшетен қышқылы. 

Убихинон, яғни 
Коэнзим Q10 майда 
еритін қосылыс болып 
табылады, сол себептен 
қоспаны сапасы 
жақсы майлармен, 
мысалы кокос сүтімен 
қабылдау керемет 
шешім болмақ. Оның 
міндеті – жасушаларды 
энергиямен қамту.

Магний – әсіресе 
созылмалы және жіті 
күйзеліспен байланысты 
жағдайларда барлығынан 
да көп шығындалатын 
элемент. Ол барлық 
органдар мен жүйелерді 
қамтитын процестерде 
байланыстырушы 
буын болып табылады. 
Магний, Q10 Коэнзиммен 
бірге жасушалардағы 
энергия деңгейінің 
артуына ықпал етеді. 

Өнім Қалай қабылдау керек 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. 



Әрі қарай оқыңыз

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 болып табылмайды. 

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық 
белсенді қоспаларды  
қабылдап жүрмін

Қабылдауды жалғастырып жүрмін: 

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™ 
Шайналатын таблеткалар 
Тағамдық талшықтардың 
қоспасы

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

NUTRILITE™ BALANCE 
WITHIN™ пробиотигі
1 қапшықтың ішіндегісін 
бір стакан суға ерітіп 
немесе тіліңізге себіңіз, 
аспен бірге күніне 1 
рет өнім таусылғанша 
қабылдаңыз.

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

Өнімнің құрамындағы 
бифидо- және 
лактобактериялар 
ішек микрофлорасы 
теңгерімінің қалпына 
келуіне ықпал етеді. 

Пребиотиктер ішектегі 
пайдалы микрофлораның 
көбеюіне ықпал етеді. 

Өнім Қалай қабылдау керек Не үшін
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Қабылдауды жалғастырып жүрмін: 

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.

Омега-3 май 
қышқылдары жасушалық 
мембраналардың 
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. 

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.

Өнім Қалай қабылдау керек 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.

Осы аптада біз рационға ішекті сауықтыруға арналған дәрумендер 
мен минералдарды енгіздік. Рационға енгізілген өнімдер 
бағдарламаның тиімділігін едәуір арттырып және сіз қабылдаған 
шараларға өте жақсы толықтыру болады, себебі олар алдағы уақытта 
ішектің саулығын нығайтуға және алынған нәтижелердің бекітілуіне 
ықпал етеді.



Апта соңында 
жұмысқа баға 
беру

4 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 ішегімді сауықтыруға арналған дәрумендер 
мен минералдарды қабылдаймын
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 


