
Қол жеткізген 
нәтижені 
сақтаймыз Чек-парақша. №5 апта

Бір аптаға арналған мақсат:
Нәтижені бекітеміз

4-кезең аяқталғаннан кейін бағдарлама кезінде рационнан шығарып 
тасталған өнімдерді абайлап қайтадан енгізе бастауға болады.
Мұны біртіндеп жасаңыз – әр 3-5 күн сайын бір-бір өнімнен енгізіп 
отырыңыз. Жармалардан алдымен сұлы жармасын, артынан бидайды 
енгізуге болады. Ағзаңыздың реакциясын бақылаңыз. Егер үлкен 
дәретіңіз өзгерсе, теріңіз бөртіп немесе ішіңіз кепсе, онда өнімді кем 
дегенде тағы бір ай қабылдамай тұру керек болады.
Қалыпты дене шынықтыру, толыққанды ұйқы, тыныш психоэмоциялық 
мәртебе жайлы ұмытпаңыз. Тек қана кешенді тұрғы сауығуды 
қамтамасыз ететін болады.
Ішектің саулығына және микробиотаның теңгеріміне едәуір дәрежеде 
әсер ететін тіршілік салты мен үйреншікті әдеттерге қатысты өзге де 
факторлар бар.
Салауатты өмір сүрудің негізгі принциптері сізге денсаулықтың 
және өмір сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз етіп отыруға 
көмектеседі.

Әрі қарай оқыңыз



Әрі қарай оқыңыз

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, 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.

Пребиотиктер ішектегі
пайдалы микрофлораның
көбеюіне ықпал етеді.

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.

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 болып табылмайды.



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 беруге жатпайды.

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық
белсенді қоспаларды
қабылдаймын

Қабылдауды жалғастырып жүрмін:

NUTRILITE™
Бауыр актив

Аспен бірге күніне
1 таблеткадан 1 рет 2 күн
қабылдау керек.

NUTRILITE™
DOUBLE X™

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

NUTRILITE™
Коэнзим Q10 кешені

Күніне 1 капсуладан
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.

Оның міндеті –
жасушаларды
энергиямен қамту.

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



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 беруге жатпайды.

Бір аптаға арналған міндеттер I №1 міндет

NUTRILITE™ биологиялық
белсенді қоспаларды
қабылдап жүрмін

Қабылдауды жалғастырып жүрмін:

XS™ Стик түріндегі
магний. Лимон дәмі

Күніне 1 сашеден 1
рет аспен бірге өнім
таусылғанша қабылдау
керек

Пробиотаға арналған
кешкі ас -                            
- NUTRILITE™         
Тәбетті бақылау

1 сашенің ішіндегісін суға
ерітіп, ұйқыға дейін 1
сағат бұрын ішіп қабылдау
керек (бірден ішіңіз),
бағдарламаның соңына
дейін қабылдаңыз.

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.

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



Бір аптаға арналған міндеттер I №2 міндет

Өміріме созылмалы  
күйзелісті жібермеймін

Психоэмоциялық факторлар (мысалы, күйзеліс) ішектің жұмысына 
әсер етеді, ал табиғи процестер адамның эмоциясына, тәбетіне және 
мінез-құлқына әсер етуі мүмкін.

Бағдарлама бойы біз ішекті сауықтырдық, алайда оны сау қалпында 
ұстау үшін эмоциялар мен күйзелістерге көңіл бөліп отыру қажет.

Не істеу керек:

Не үшін:

Медитация практикасын меңгеру

Медитация өз-өзіңді тыныштандырудың  
жақсы әдісі болып табылады, ол өз-өзіңді  
түсінуге және өз эмоцияларыңды бақылап үйренуге 
көмектеседі. Зерттеулер көрсетіп отырғандай, ұзақмерзімді 
медитация практикасы күйзеліске жауап беруді (ағзаның 
күйзелістік факторларға қарсы тұру қабілетін) төмендетіп және 
ширығуды басуы мүмкін.

Әрі қарай оқыңыз



Бір аптаға арналған міндеттер I №3 міндет

Бір аптаға  
арналған міндеттер 

Адамның сабырлығы мен оның ментальді денсаулығы ұйқыға 
барынша тәуелді болып келеді. Ұйықтаған кезде бір күнгі жиналған 
ақпарат өңделеді: қажетті ақпарат ұзақ уақытқа жадыда сақталады, 
ал қажетсіз ақпарат жадыдан өшіріледі. Жақсы ұйқы адамның 
психикалық жағдайы жақсартып және күйзеліске  
төтеп беру қабілетін арттыруы мүмкін.

Не істеу керек:
Ұйқы гигиенасын ұстану 

> Ұйқының ұзақтығы шамамен  
7-8 сағатты құрауы тиіс 

> Әрдайым белгілі бір уақытта жатып  
және тұру 

> Күндіз, әсіресе күннің екінші жартысында ұйықтамау 

> Ұйқының алдында қоздырғыш заттарды (шай, кофе, никотин) 
тұтынудан бас тарту 

> Әсіресе кешкі уақытта күйзелістік жағдайлардан аулақ болу, ақыл-
ой жүктемесін азайту

> Кешкі уақытта, алайда ұйқыға дейін кем дегенде 3 сағат бұрын 
қалыпты дене шынықтыру жаттығуларын қолдану 

> Ұйқыға арнап қолайлы жағдай тудыру: ыңғайлы матрас, көрпе, 
жатын бөлмедегі температура 21 °C-тан жоғары болмауы тиіс.

Әрі қарай оқыңыз



Бір аптаға арналған міндеттер I №4 міндет

Дене шынықтырумен  
күнделікті  
айналысамын 

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының (ДДҰ) деректеріне сәйкес, 
әлемдегі әрбір төртінші ересек адам дене шынықтыруға жеткілікті 
мөлшерде көңіл бөлмейді. Ал төмен деңгейдегі белсенділік және 
аз қозғалысты өмір салты дұрыс тамақтанбаумен бірге созылмалы 
инфекциялық аурулардың даму қаупінің негізгі факторы болып 
табылады.

Мерзімді түрдегі дене шынықтыру асқазан-ішек жолының қызметіне 
жағымды әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар 
 тұтастай ағзаның тонусына жағымды  
әсерін тигізеді: 

> Күйзеліс пен мазасыздықтың  
белгілерін азайтады 

> Ойлау, үйрену және сыни баға беру дағдыларын жақсартады 

> Ағзаның дұрыс өсіп-дамуына ықпал етеді 

> Жалпы саулық деңгейін арттырады

Әрі қарай оқыңыз



«Апта соңында 
жұмысқа баға 
беру»

5 апта

Мен рационнан шығарып тастаған өнімдерді 
оларға қатысты реакцияны мұқият талдай отырып, 
қайта енгізіп жүрмін.

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 


