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Өзгер істерге 
қадам жаса

Бұл қалай жұмыс 
істейді
Body Detox* өзіңіз 
армандаған қолайлы 
салмақ пен жақсы  
көңіл-күйге қол жеткізуге 
қажет пайдалы әдеттерді 
қалыптастыру үшін 
ағзадағы метаболизмді 
жақсартуға көмектеседі. 

Өзгеру жолын ағза үшін күйзеліссіз «3 апта 
ішінде артық заттардан арылыңыз!» Body Detox 
бағдарламасымен бірге бастаңыз!

*  Боди Детокс — ағылшын тілінен аударғанда «ағза детоксикациясы». Табиғи жолмен тазалануға,  
өмірлік тонус пен жақсы көңіл-күйге бағытталған бағдарлама.

Кімдерге арналған
Өзін ретке келтіруге 
көмектесетін «сиқырлы 
таблетканың» 
болмайтынын және артық 
килограмдардан арылу 
үшін әрекет ету керектігін 
түсінетін барлық адамға 
арналған.       

Бірақ осыны 
неге күйзеліссіз 
жасамасқа?                         

Метаболизмнің жоғары болғаны 
жақсы деген ойды жиі естиміз. 
Себебі зат алмасуы қалыпты 
адамдарда артық салмақ болмай-
ды, олар белсенді әрі жігерлі.

Шын мәнінде, метаболизмнің 
оңтайлы әрі дұрыс жұмыс істеуіне 
ұмтылу маңызды. Өйткені  
ұйқышылдық, әлсіреу және про-
крастинацияға шалдығу сияқты 
келеңсіздіктер өмірімізде аз болуы 
үшін дене салмағын қалыпты 
ұстап тұруды, энергияның жоғары 
болуын, когнитивтік қабілеттер 
мен жылдам шешім қабылдауды 
қамтамасыз етеді.

Шешімі
Дұрыс тамақтану 
саласының  
сарапшылары мен 
компания мамандары 
бірлесе отырып 
әзірлеген NUTRILITE™ 
сауда белгісінің Body 
Detox* бағдарламасы 
метаболизмді реттеуге 
арналған кешенді әдісті 
ұсынады.



Оңтайлы метаболизмді қамтамасыз етеді:

Метаболизм сызбасы

Менің метаболизмім қандай?  
Тестке өту

Метаболизм қалай жұмыс істейд і
Зат алмасу — біздің ағзамыздағы көптеген құрамдастарға ие миллиондаған химиялық 
реакциялар жиынтығының күрделі көпсатылы үрдісі.

Бұл ішкі механизм 
пайдалы әдет-
дағдылармен 
қамтамасыз 
етіледі

ерекше 
калоригенді 
гормондарды 
бөлетін сау 
қалқанша безі

эритроциттер — 
реакциялардың 
жылдамдығы 
үшін жауап 
беретін оттегі 
тасымалдау- 
шылары

дәрумендер, 
олардың көбі 
химиялық 
реакциялардың 
кофакторлары 
болып табылады

бұлшықеттер —  
зат алмасу 
үрдістерінің 
қаншалықты 
тез жүруі 
олардың сапасы 
мен санына 
байланысты

1 2 3 4

14+

Құнарлы заттар
 

+

Ас қорыту  
жүйесі

Тыныс алу  
жүйесі

Жасуша

Тері

Тыныс  
алу

Бүйрек

Ағзаға құнарлы заттардың 
(энергияның), су мен оттегінің 
сыртқы ортадан келіп түсуі және 
олардың ферменттелуі

Ферментация Жасушалық метаболизм Тасымалдану Шығарылуы

Заттар мен 
оттегінің 
жасушаға (қан 
мен лимфа 
арқылы) 
тасымалдануы 

Жасушада күрделі қосылыс- 
тар қарапайымға ыдырайды 
(катаболизм) және керісінше 
— қарапайым қосылыстар 
күрделіге синтезделеді  
(анаболизм)

Өмір сүруге 
байланысты түпкі 
өнімді сыртқы ортаға 
шығару

Қан және 
лимфа

Энергия  
тұтыну

Энергия  
бөлу

О
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Н
2
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Катаболизм
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СЫРТҚЫ ОРТА СЫРТҚЫ ОРТААДАМ АҒЗАСЫ
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метаболизм және өмір  салты

Метаболизмді баяулататын 
факторлар

Физикалық белсенділікті 
сақтау, дұрыс тамақта-
ну және NUTRILITE™ 
сауда белгісінің Body 
Detox* бағдарлама-
сының көмегімен ағза 
детоксикациясын жасау 
арқылы артық салмақты 
болдырмауға және қар-
таю үрдісін баяулатуға 
болады.

Ағзаның 
«шлактануы»

Аз қозғалысты  
өмір салты

Аз ұйықтау  Зиянды  
әдеттер

Калория  
мөлшерінің  

жеткіліксіз болуы

Дәрумендер  
(әсіресе D)  
мен темір 

тапшылығы

Су ішу 
балансының 

бұзылуы

Жасұнық пен 
ақуыздардың 

болмауы/
жетіспеушілігі

Саған детокс 
керек пе? 
Тексер!

14+
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* Боди Детокс.



Метаболизмді жақсарту — қолайлы салмаққа жеткізетін жол
 
Метаболизмді реттеу жолында біздің бағдарлама 2 кезеңді қамтиды: 

1  Ағзаны тазалау, метаболизмді реттеу, салмақты қадағалау және денсаулықты 
сақтауға арналған өнімдермен байытылған Body Detox үш апталық курсы*.

2  Функционалдық тамақтану — қол жеткізген нәтижені сақтайды және ұзақ 
уақыт бойы сымбатты болып қалуға көмектеседі.

Бірінші кезеңде Body Detox* 4 маңызды бағыт бойынша 
кеңес береді:
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3. ФИЗИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР
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Бағдарламаның 
нәтижелері:

сымбатты 
тұлға

қуат пен 
тонус

терінің ажарлы  
әрі жас болуы

жеңілдік және өзін  
тамаша сезіну

BOdy 
detox

реттеу және
салмақты

қадағалау
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
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* Боди Детокс.



Метаболизмді  реттеуге арналған тамақтану
Зат алмасуын реттеуді қолға алғанда, ең алдымен тамақтануға қатысты 
көзқарысыңызды өзгерту маңызды.

Ас қорыту органдары  
және ішек
Егер олар өз қызметін дұрыс атқармаса, 
токсиндер лимфа жүйесімен шығарылып 
үлгермейді және май тінінде жинақтала-
ды, нәтижесінде алмасу үрдістері баяу-
лайды. Рационға қышқыл сүт өнімдерін, 
ерігіш және ерімейтін жасұнық, пайдалы 
ащы тағам мен дәмдеуіштер қосқан 
дұрыс.

Бауыр
Бауыр — сол тұсты ұстап көрсеңіз 
жылы болып тұратын белсенді 
метаболикалық орган, онда 
секундына жүз мыңдаған реакция 
жүреді, сондықтан бауырдың 
қалыпты жұмысын сақтау және 
бетаинмен, фосфолипидтармен, 
айқышгүлділермен, пайдалы ащы 
тағамдармен қамтамасыз ету 
маңызды.

Қалқанша безі 
бұл маңызды без реакциялардың 
жылдамдығы үшін жауап беретін 
гормондарды бөледі.
Оның дұрыс жұмыс істеуі үшін 
рационда йод (трийодтиронин 
және тироксин гормондарын бөлу 
үшін), селен (йодтың сіңуі және 
гормондарды белсенді ету үшін) 
және ақуыздың жеткілікті мөлшері 
(гормондарды қалыптастыру үшін) 
болуы қажет.

Алмасу үрдістеріне  
әсер ететін үш негізгі 

фокусты білу және олардың 
ағзаға қалай әсер ететінін 

түсіну тамақтанудың  
тиімді қағидаттарын 

қалыптастыруға 
көмектеседі
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Таңғы асқа ақуыздар мен сапалы майлар 
пайдаланған дұрыс. Ақуыз ұзақ уақыт тоқ 
жүруге мүмкіндік береді және термогенді әсері 
де бар. Егер көмірсуларға деген қажеттілік 
болса, күрделі көмірсулар мен ақуызды 
таңдағаныңыз жөн.

Жануар мен өсімдік ақуыздарын алмасты-
рып отырыңыз. Егер таңғы аста жұмыртқа 
болса, түскі аста бұршақ тұқымдастардан 
әзірленген тағамдарды, ал кешкі асқа балықты 
таңдау керек немесе керісінше.

Рационда крахмалды емес көкөністерге 
басымдық берген жөн.

Рационды толтыру және тамақтану схемасы
Біз қандағы қанттың тұрақты деңгейін сақтайтын, құрамында зат алмасу үрдістерін жеделдететін ақуыз бен қалқанша 
безінің жұмысына қажет пайдалы нутриенттердің жеткілікті мөлшері бар рационды қалыптастыруды ұсынамыз.

Ең алдымен ас қабылдау мен жүрек жалғаулар арасындағы уақытты сақтай отырып, «тәрелке ережесі» 
бойынша үш мәрте тамақтануды ұстану маңызды, себебі жиі жүрек жалғау метаболизм процестерін баяу-
лататын инсулин деңгейін жоғарылатады.

«Тәрелке ережесі» тағам порцияларын анықтау үшін қолданылады: диаметрі 20–25 см 
тәрелкені ойша қажетті бөліктерге бөлу қажет.

Пайдалы ұсыныстар

*   Тағамдық өнім. ББҚ емес.
**  Ағзадағы көмірсулардың сіңу және қандағы қант 

денгейін арттыру жылдамдығы. Төмен ГИ — 10-нан  
40 дейін бірліктер, орташа ГИ — 40-тан 70 дейін  
бірліктер, жоғары ГИ — 70-тен астам бірліктер.

Метаболикалық  
тамақтану кезінде 
«тәрелке ережесін» 
қамтитын ТАҒАМ ҮЛГІЛЕРІ:

ТАҢҒЫ АС 
Омлет, қаймақ қосылған тәтті 
емес сүзбелі құймақ немесе 
бір уыс жаңғақ, жұмыртқа, 
жеміс-жидек пен сұлы үлпегінен 
дайындалған тағамдар

ТҮСКІ АС 
Пісірілген балық, 
қоңыр күріш, 
көкөніс салаты

КЕШКІ АС  
Маусымдық көкөніс- 
терден жасалған 
салат пен  тауықтың 
пісірілген төс еті

ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

NUTRILITE™ 
Бауыр 
актив

«Тәрелке 
ережесі»: 
60% ақуыз/
40% майлар

Классикалық «тәрелке 
ережесі»: ½ — көкөністер мен 
тамыр жемістер + жеміс-жидек,
¼ — күрделі көмірсулы гарнир, 
¼ — ақуызды ас

NUTRILITE™ 
Протеин 
ұнтағы*

Теңдесті- 
рілген  
коктейль

«Тәрелке 
ережесі»:
50% көкөніс/ 
50% ақуыз

ЖҮРЕК ЖАЛҒАУ

НЕМЕСЕ

NUTRILITE™ 
Инулин қосылған 

тағамдық талшықтар 
қосындысы

Смузи NUTRILITE™ 
Шайнайтын таблеткалар 

Тағамдық талшықтар 
қосындысы

Пайдалы жүрек 
жалғау: көкөні-

стер, жеміс-жидек, 
жаңғақтар

Аптасына кемінде үш рет теңіз балығын 
тұтыну керек. Ол тек ақуыздың ғана емес, 
сонымен бірге қалқанша без үшін өте қажет 
йодтың көзі болып табылады. 

Жүрек жалғау үшін гликемиялық индексі ** 
төмен жидектер, қыздырушы дәмдеуіштер 
немесе жас көк қосылған протеинді 
коктейльдерді пайдаланған абзал.

НЕМЕСЕ

НЕМЕСЕ

07

NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



ТӘУЛІКТ ІК  РАЦИОНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ  
ЖӨН ІНДЕГ І  ҰСЫНЫСТАР

5—6 

крахмалды  
емес көкөністер 
порциясы

1—2 
порция  
көмірсу

1—2 
порция
жеміс-жидек
1 порция жеміс = 

1  
орташа жеміс 

немесе  
130 г жидек

1 порция көмірсу =

100 г дайындалған 
тұтас дәнді 
макарон немесе 
жармалар

1 порция көкөніс = 

100 г жас 
көк, жаңа 
піскен немесе 
дайындалған 
көкөніс



1 порция майлар = 

1 ас қасық 
өсімдік  
майлары 

немесе 
20 г сары май

1 порция ақуыз = 

100 г 
дайындалған  
ет/құс еті/ 
балық

немесе  
170 г сүзбе 

немесе  
1 жұмыртқа

Салмағы 60 кг адамның тәуліктік 
рационында, орташа есеппен алғанда, 
мынадай мөлшерлер болуы тиіс:*

7—8 
порция
ақуыз
өнімдері 

2—4 
порция майлар

*   Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесіңіз.  
Бұл рационның қолдану мерзімі шектелген  
(бағдарлама уақыты 21 күнге есептелген).
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Метаболизмді  реттеуге арналған тамақтану
РАЦИОНҒА ҚОСЫЛУ ҰСЫНЫЛАТЫН ӨНІМДЕР

ет, құс еті және 
субөнімдер

ГИ төмен жеміс- 
жидек (грейпфрут, 
мүкжидек, қара-
жидек)

теңіз балығы және 
теңіз өнімдері

қызылша 
(бетаин көзі ретінде)

пайдалы ащылар 
(шомыр, шалғам)

жас көктеңіз қырыққабаты  
(йод көзі ретінде)

дәмдеуіштер 
(кориандр, зімбір, 
қызыл және қара 
бұрыш, даршын, 
куркума)

жаңғақ және  
шекілдеуік

чиа дәндері

ферменттелген 
қышқыл сүт өнімдері 
(айран, қатық, сүзбе)

бұршақ тұқымдастар 
(қызыл жасымық, 
ноқат, бұршаққынды 
үрмебұршақ)

жұмыртқа

крахмалды емес 
көкөністер және  
айшықгүлділер 
(сәбіз, қырыққабат)

Пайдалы тағамдарды 
дайындау бойынша 
сарапшы — iCook™  
ыдысын серік қылып алыңыз 14+
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Бағдарлама өнімдері 
туралы бейнені қара

БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ

Көмірсулар — метаболизмнің басты 
жаулары. Бірінші кезекте қарапайым 
немесе біздің айтуымызша «қысқа тізбекті» 
көмірсулар зиян. Олар қанға түскен кезде 
май қорының түзілуіне ықпал ететін инсулин 
деңгейін жоғарылатады. 

NUTRILITE™  
көмірсулар
блокаторын 
ҚОС

100193

фастфуд

консервілер 
(оның ішінде 
үйде жасалған)

ірімшіктер 
(әсіресе зеңді  
ірімшіктер)

ақ нан және 
нан-тоқаш 
өнімдері

орман саңы-
рауқұлағы

жоғары өңделген 
тағам:  
•  жылдам дайында-

латын ботқалар,
•  қант қосылған 

мюсли,
• құрғақ таңғы астар,
• тәтті йогурттер

қытырлақтар, 
кепкен нан (әсіресе 
дәм күшейткіштері 
бар)

ГИ жоғары жеміс- 
жидектер (жүзім 
және банан тәрізді)

қант және құрамында 
қанты бар барлық өнім:
• тәтті сусындар,
•  шырындар (оның ішін-

де жаңа сығылған),
•  қант алмастырғыштар,
• бал, шәрбат, сірне

РАЦИОННАН АЛЫП ТАСТА

УАҚЫТША БАС ТАРТ /  
ТҰТЫНУДЫ АЗАЙТ

шұжық  
өнімдері

рафинадталған 
тағам (тәттілер, 
пісірілген нан 
өнімдері)

алкоголь

кофе және 
қою шай 
(кофеин 
қосылған 
сусындар)

маргарин

14+

БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
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NUTRIL ITE™ қолдау
Біз NUTRILITE™ өнімдерінің 3 тобын бөліп, көрсеттік, олардың әрқайсысының ағзаның 
жалпы саулығын сақтауда және метаболизмді реттеу бағдарламасы үшін айрықша 
маңызға ие.

ТАЗАЛАНУҒА  

АРНАЛҒАН ӨНІМДЕР

ОҢТАЙЛЫ МЕТАБОЛИЗМДІ САҚТАУҒА 

ЖӘНЕ САЛМАҚТЫ ҚАДАҒАЛАУҒА 

АРНАЛҒАН ӨНІМДЕР

ДЕНСАУЛЫҚТЫ  

НЫҒАЙТАТЫН ӨНІМДЕР

* 2020 жылдың маусымынан бастап сатылымда.

Cіздің қажеттіліктеріңізге қарай (денсаулық жағдайы мен қандай да 
бір зиянды тағамдық әдеттер бойынша) біз көмекші өнімдердің дербес 
жинағын құруды және өз зат алмасуыңызды барлық қажетті заттармен 
қамтамасыз етуді ұсынамыз!

Асқазан-ішек жолы мен ішек перистальтика қалыпты 
жұмыс істемейінше, сау метаболизмге қол жеткізу 
мүмкін емес. Ас дұрыс қорытылмаса, құнарлы заттар 
толық сіңбейді. Бұдан бауырға, лимфа жүйесі мен 
бүйрекке түсетін уытты жүктеме жоғарылайды.  
Осы органдардың қалыпты жұмысын қамтамасыз 
ете отырып, денсаулыққа қатысты көптеген мәселені 
бірден шешуге болады.

Осы өнімдердің белсенді құрамдастары 
қанттың тұрақты деңгейін сақтауға көмектеседі, 
көмірсулардың ағзаға келіп түсуін реттеуге ықпал 
етеді және дене салмағын қадағалауға жәрдемдеседі. 
Мысалы, кешке қарай қарынның ашуы — сымбатты 
тұлғаға апаратын жолдағы ең басты кедергі болса, 
«Тәбетті қадағалау»* қоспасы тамақтану мәселесіне 
саналы қарауыңызға көмектеседі.

Ағзадағы маңызды үрдістер үшін жауап беретін 
белгілі бір микроэлементтердің орнын толтыру 
үшін қажет. Сонымен бірге, дәрумендер ағзадағы 
биохимиялық реакциялардың басты жеделдеткіштері 
болып табылады, ал осы коферменттердің 
жеткіліксіздігі биохимиялық үрдістерді тежейді.

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!*

12

NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



14+

Жіңішке ішек ерігіш 
тағамдық талшықтарға 
ерекше сезімтал. Олар 
ішек қабырғаларына 
орналасып, олардың 
жазылуына ықпал етеді 
және губка тәрізді жұмыс 
істеп, қажетсіз заттарды 
сіңіреді.

Инулин ерігіш жасұныққа 
жатады. Күніне инулині 
бар 1–2 қалташықты пай-
далану ағзаны тазалауға 
жақсы ықпал етеді.

Инулин де — жақсы пре-
биотик!

Құрамында тамаша өсімдік 
гепатопротекторы санала-
тын және өт қабын жақсар-
татын сүт ошаған бар.

 
Сүт ошаған емдік шөбімен 
бақбақ тамыры жақсы 
үндеседі. 

 
«Бауыр актив» құрамындағы 
көптеген биохимиялық ре-
акциялардың кофакторлары 
болып табылатын дәру-
мендер үйлесімі бауыр мен 
бүкіл асқазан-ішек жолының 
жұмысын қамтамасыз етеді.

Тазалау және метаболизм 
үрдістерін жақсарту ақуы-
здың жеткілікті мөлшерінсіз 
мүмкін емес: ол термогенді 
әсерге ие, яғни негізгі зат 
алмасуды жеделдетеді.

 Ол өсімдік тектес орны 
толтырылмайтын 9 амин 
қышқылының қайнар көзі, 
олар бұлшықет талшықта-
рының құрылуы мен өсуіне, 
қалқанша безі гормонда-
рының бөлінуіне жұмса-
лады, тамаша көңіл-күй, 
қуат пен иммунитет үшін 
жауап береді, сондай-ақ 
жасушаларда эластин және 
коллагенді синтездеу үшін 
қолданылады.

Еритін және ерімейтін 
тағамдық талшықтар ішектің 
жоғарғы және төменгі бөлік-
теріне әсер етеді: еритін тал-
шықтар аш ішектің шырышты 
қабығын қалпына келтіреді, 
ал ірілеу ерімейтін талшықтар 
төменгі бөлікте тағамдық жен-
текті қалыптастырады, осы-
лайша ішек моторикасының 
және жалпы ас қорытудың 
жақсаруына ықпал етеді.

Фруктоолигосахаридтер —  
қоспаның құрамындағы ма- 
ңызды элемент. Олар пребио-
тиктер болып табылады, яғни 
микрофлора үшін құнарлы 
орта. Олардың ацерола 
шиесінен алынған табиғи С 
дәруменімен үйлесімі өнімнің 
құндылығын арттырады.

Зат алмасуды жақсартатын 
және ас қорытуды қалпына 
келтіретін құрамдастардың 
арқасында детокс бағдар-
ламасындағы тамаша 
көмекші. Құрамында кофе-
ин, жасанды қоспалар және 
ГТО жоқ.

Тазалануға арналған өн імдер
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* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

NUTRILITE™  
Инулин қо-
сылған тағам-
дық талшықтар 
қосындысы 

102736 

NUTRILITE™  
Протеин  
ұнтағы*  

110415 

NUTRILITE™  
Тағамдық тал-
шықтар қосынды-
сы бар шайнайтын 
таблеткалар

104283

Алма және  
даршын  
қосылған  
күреңот  
фитошайы*

302591 

NUTRILITE™  
Бауыр актив

100352

Бағдарлама 
өнімдері туралы 
бейнені қара
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Ингредиенттердің қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері  
болып табылмайды. ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



Оңтайлы МЕТАБОЛИЗМДІ  сАҚТАУҒА ЖӘНЕ 
САЛМАҚТЫ ҚАДАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ӨН ІМДЕР

Құрамында тәбетті қа-
дағалаушы ретінде әсер 
ететін зат бар, сондай-ақ 
абсорбент және пребиотик 
қасиеттеріне ие. Глюко-
маннан — ағзаға сіңбейтін 
күрделі көмірсу, жасұнық, 
бірақ ішек микрофлорасын 
тамаша құнарландырады, 
яғни пребиотик қызметін 
атқарады. 200 еседей 
ісініп, асқазан кеңістігін 
толтырады, алғашқы тойы-
ну сезімін беріп, тамақты 
шамадан артық жеуге 
кедергі жасайды. 

«Банкеттік таблетка» ретін-
де мерекелік үстел басында 
тамақты артық ішіп-жеуге 
жол бермейді және токсин-
дерді губка тәрізді сіңіреді.

Бұл қоспа рационында 
көмірсулық тағам басым 
адамдар үшін таптырмас 
көмекші.  

 Рационның кемшілігін то-
лықтырып, көмірсулардың 
артығын бұғаттайды және 
артық килограмдардан 
сақтайды.

Қандағы қант деңгейін 
тұрақтандыруға ықпал етіп, 
метаболизмді жақсартады.

Бір рет тамақтанғанда күні-
не 500 ккал дейін бұғаттау- 
ға көмектеседі**!

*  2020 жылдың маусым айынан 
бастап сатылымда.

**  Крахмал мен қанттан калорияларды сіңіруді өлшеу бойынша зертханалық жағдайда 
өткізілген тәжірибелерге негізделген.

NUTRILITE™ 
көмірсулар 
блокаторы  

100193 

NUTRILITE™ 
тәбетті  
қадағалау  

119792 

1

1

3

2

2

Өнімдер  
туралы  
бейнені қара

14+

ЖАҚЫНДА 
САТЫЛЫМҒА ТҮСЕДІ!*

4
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



денсаулықты Сақтауға 
арналған өн імдер

B кешенінің құрамы В6, В5, В2, 
В1, В12 сияқты В тобы дәрумен-
деріне бай. Осы дәрумендер то-
бына қажеттілік жоғары болған-
дықтан, олардың ағзадағы 
тапшылығы жиі байқалады. 
Ал кофе, алкогольді шамадан 
тыс тұтыну, антибиотиктер мен 
несеп айдау дәрі-дәрмектерін 
жиі қабылдау бұл қажеттілікті 
арттыра түседі. Сонымен қатар 
олар азық-түлік өнімдерін 
термиялық өңдеу кезінде оңай 
бұзылады. 

Кешен 8 сағат бойы оңтайлы 
энергетикалық метаболизмді 
қамтамасыз етуге көмектеседі.

Детокс  
бағдарламасына 
арналған өнімдер 
туралы толығырақ  
мына жерден біл

Жақсы нутритивтік қол-
даусыз энергия деңгейін 
жоғарылатып, метабо-
лизмді жақсарту мүмкін 
емес. Көптеген химиялық 
реакциялардың катализа-
торлары саналатын дәру-
мендерсіз барлық үрдіс 
жүздеген есе баяулайды.

DOUBLE X™ — барлық 
қажетті дәрумендер, ми-
нералдар мен фитонутри-
енттердің толық жиынтығы. 
Ол сенің жасушаларыңа 
қажет қуат көзі. Бұл — 
барлық дәрумендер си-
нергия қағидаты бойынша 
бөлінген, минералдар мен 
дәрумендер арасындағы 
антагонизмдер толық 
жоққа шығарылған «ақыл-
ды» кешен.

Біздің ағзамыз арнайы заттар 
— қабынуға қарсы цитокин-
дерді бөліп шығарады. Дұрыс 
қызмет ететін цитокиндер им-
мунды жүйенің үзіліссіз және 
тиімді жұмысын қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ омега-3 кла-
сындағы полиқанықпаған май 
қышқылдары осы сигналдық 
молекулалардың көзі болып 
табылады.

Сонымен бірге тек омега-3-тің 
жалпы саны ғана емес, ЭПҚ 
(эйкоза-пентаен қышқылы) 
және ДГҚ (докозагексаен 
қышқылы) мөлшері де маңыз-
ды. Алтын стандарт — ол  
600 мг омега-3, оның ішінде 
ЭПҚ 350–360 мг және ДГҚ 
240–250 мг. NUTRILITE™ 
Омега-3 кешенінің 2 капсула-
сында (тәуліктік дозасында) 
пайдалы май қышқылдарының 
осынша мөлшері қамтылған.

NUTRILITE™ DOUBLE X™
121576 

NUTRILITE™  
B кешені  
плюс  

110178 

NUTRILITE™ 
Омега-3  
кешені  

4298 

1

1 1

2

2

2

Өнімдер  
туралы  
бейнені қара

14+
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2

1

Дене жүктемесі

Қалыпты бұлшықет массасына қол 
жеткізген кезде салмақты сақтау және 
артық жинамау жеңілірек болады.

Біз спортпен жүйелі түрде айналыса 
бастаған кезде жүктеме ең бірінші 
болып митохондрияларға әсер етеді.

Сондай-ақ жаттығуды тоқтатқан кезде 
ең алдымен, деградацияға ұшырайтын 
да осылар.

Жүктемені қалай  
дұрыс құру керек

Негізгі зат алмасудың 
тиімділігін арттыруға 
арналған дене жүктемесі 
бастапқы көрсеткіштерге 
негізделуі тиіс: егер 
өмірінде қимыл-қозғалыс 
аз адамның бұлшықет 
массасы тапшы болса, бірінші 
кезектегі мақсат — оның 
көлемін ұлғайту бағытында 
жұмыс істеу, салмақ пен 
жаттығу санын біртіндеп 
арттыра отырып, күштік 
жүктемелерге басымдық 
берген жөн.

Сонымен бірге сапасы 
туралы да, яғни жүрек-
қан тамырлары жүйесінің 
жұмысы мен митохондрий 
белсенділігін жақсартатын 
аэробтық жүктеме жайлы  
да ұмытпаған жөн.

Митохондриялар — 
энергияның бөлінуі 
үшін жауап беретін 

жасушаішілік 
органеллалар

Кеңес
Сондай-ақ «көмірсу терезесін» де қолдану 
қажет — ол ұзақтығы 40 минуттан 1 сағатқа 
дейін созылатын, жаттығу үрдісінен кейінгі уақыт 
аралығы. Осы уақытта инсулинге сезімталдық 
жоғарылайды. Жасушалар кез келген отынды 
қабылдауға әзір болады. Егер осы уақытта 
протеинді қабылдаса, әсіресе тармақталған амин 
қышқылдары бар (валин, лейцин, изолейцин), 
бұлшықеттерді тезірек өсіруге мүмкіндік бар.

Бірінші кезеңдегі жаттығулар кестесі 
шамамен 1:3 болуы тиіс

Осы кезеңде жаттығулардың 1:1 немесе 
1:2 неғұрлым аэробтық режиміне көшу 
ұсынылады

бір аэробтық  
және үш күштік жаттығулар

бір аэробтық,  
бір немесе екі күштік жаттығулар
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Спортпен қай кезде айналысу керек

Оның жауабы бұлшықеттердің ыдырауына 
ықпал ететін «күйзеліс гормоны» деп аталатын 
кортизолда жатыр. Егер кортизол деңгейі жоғары 
болса, кешкі жаттығулар, әсіресе қарқынды 
жаттығулар үрдісті ауырлата түседі — кортизол 
деңгейі көтеріледі. Егер кешкі жаттығудан кейін 
ұйықтау қиын болса немесе ертеңінде шаршау 
сезілсе, жаттығуларды күннің бірінші жартысына 
ауыстырған жөн.

Крепатураны болдырмау жолы

Крепатура* спортпен жүйелі түрде айналысуға 
кедергі болады, және әдетте, жеткіліксіз нутритивті 
статусқа байланысты. С дәруменінің қажетті 
дозалары немесе жақсы мультидәруменді кешен 
бұлшықет қабырғасын күшейтуге және бұлшықет 
талшықтарының үзілулерін болдырмауға 
көмектеседі.

Рационыңа С дәруменін қос

Кеңес 
Кортизол деңгейін зертханалық 
жағдайда талдау жасап білуге 
болады.
Гормонның нақты мөлшерін 
анықтау үшін дайындыққа назар 
аударған маңызды.

Спортпен айналысуды бастаудың ешқашан кеш емес екенін есте сақта! 
80 жасқа келгеннің өзінде де, жаттығуларды тұрақты түрде жасау арқылы 

бұлшықет массасын ұлғайтуға мүмкіндік бар.

NUTRILITE™  
DOUBLE X™  

121576

NUTRILITE™  
С дәрумені  

109741

*  Күштік жаттығулардан соң 8–14 сағаттан кейін пайда болатын 
бұлшықеттің ауыруы.
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БІРІНШІ АПТА
Органдар мен жүйелердің белсенділігін ояту, 
максималды қарқынды дене жүктемесі, ас қорыту 
моторикасын күшейту, лимфодренаж. Суға деген 
қажеттілік арта түседі. Суды саналы түрде ішкен 
маңызды: таза суы бар бөтелкені қол астында ұста 
және «жұтып көру» әдісін қолданған абзал.

ЕКІНШІ АПТА 
Токсиндерді шығару шырқау шегіне жетеді.  
1 кг дене салмағына 30–40 мл* формуласын ұстан.

Мысалы, 70 кг салмақ кезінде тәулігіне кемінде 
2100–2800 мл су ішу қажет.

ҮШІНШІ АПТА 
Детокстан шығу фазасы. Саналы көзқарас пен ағ-
заны өздігінен реттеуге ораламыз — қайтадан «жұтып 
көру» әдісін қолданамыз.

*  Несеп шығару жүйесінің аурулары кезінде дәрігермен кеңесу керек.

Су ТЕҢГЕР ІМ І
Ағза үшін таза судың маңыздылығы интуитивті түрде әркімге түсінікті.  
Бірақ метаболизмді реттеу, тазалану және детокс бағдарламасы үшін ол ерекше 
мәнге ие, себебі су:

метаболизм жылдам-
дығын арттырады, оның 
арқасында ағза демалған 
кезде де көбірек калория 
жұмсай бастайды

жүйке жүйесінің қалыпты 
қызмет атқаруы үшін ма- 
ңызды, ол реакция жыл-
дамдығын және зейінді 
шоғырландыру қабілетін 
жақсартады

ыстық күні дененің қызуы-
на және төмен темпера-
тураларда салқындауына 
жол бермей, дене тем-
пературасын реттеуге 
көмектеседі

теріні ылғалмен қанықты-
рады, оны серпінді әрі тегіс 
етеді

асқазан сөлі мен қалып-
ты ас қорыту үшін қажет

қалдықтар мен 
токсиндерді ерітеді 
және оларды ағзадан 
шығарады

СУДЫ ҚАНША ІШУ КЕРЕК?

Бізге қажет сұйықтықтың мөлшері төмендегілерге байланысты: 

массы  
тела

дене  
салмағына

дене  
жүктемесіне

тұтынатын 
тағамға

қоршаған орта 
жағдайларына

1 2 3 4

«Жұтып көру» әдісін қолдануды 
ұсынамыз: әр сағат сайын бір 
жұтым жасаңыз, егер одан кейін 
қатты шөлдесеңіз — іше беріңіз; ал 
егер су ішуге зауқыңыз соқпаса — 
ішудің қажеті жоқ.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТҮРЛІ КЕЗЕҢДЕРІНДЕ СУДЫ ҚАЛАЙ ІШУ КЕРЕК

КЕҢЕС!
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таза су  — таза пайда

Мөлдір таза суды әрі дәрі, әрі өмірлік қажеттілікке жатқызуға болады. Бірақ 
біз қандай су ішеміз? Заманауи технологиялар өміріміздің сапасын түбегейлі 
жақсартуға мүмкіндік беріп, түйткілді мәселелерді шешеді.

eSpring™ су тазарту жүйесінің 5 артықшылығы
Керемет тазалау

4 кезеңнен тұратын тазалау нәтижесі — тұтыну үшін қауіпсіз, жағымды дәмі мен иісі 
бар таза су:
•  гофрленген + талшықтық сүзгілер құм, тот, балшық пен балдыр бөлшектерін ұстап 

қалады;
•  престелген көмір блогынан жасалған сүзгі адам үшін қауіпті ластанулардың  

140-тан астам түрлерін кетіреді*;
•  УК-сәулелену ауру шығаратын бактериялар, вирустар мен цисталардың 99,9% 

жояды**.

Үнемділік
Картридж алты адамнан тұратын отбасы үшін немесе 1 жыл ішінде ішетін және тамақ 
дайындайтын суды (5000 литр) тазалауға қабілетті (қайсысы бұрын басталуына 
қарай).

Тиімділік 
АҚШ Ұлттық санитарлық қоры мен Су сапасы ассоциациясының сертификаттары 
eSpring™ су тазарту жүйелерінің арнайы тесттен өткенін растайды.

Пайдалану ыңғайлылығы және қауіпсіздігі:
•  сымсыз жалғануы картридждің жеңіл ауыстырылуын қамтамасыз етеді;
•  сенсор су берумен қатар бір мезгілде УК-шамды қосады;
•  арнайы чип картридждің қызмет ету мерзімін қадағалап, жасандылардан 

қорғайды;
•  электрондық дисплей жүйенің күйі туралы ақпарат береді және картриджді 

ауыстыру қажеттілігін алдын ала хабарлайды.

Ойластырылған дизайн
Стильді түрі, ықшам пішіні және орнату әмбебаптығы  
(жуғыштың астына немесе үстіне).

14+

 *  NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 стандарт-
тарына сәйкестігі сертификаттар 
алу кезіндегі тестілеу нәтижесінде 
расталды және сондай-ақ WQA 
Gold Seal сертификаты бар.

**   2.1.4.1074-01 СанЕжН сәйкес ке-
летін су сүзгілеу кезінде. Тәуелсіз 
ұйымдардың зертханалық және 
микробиологиялық зерттеулері 
арқылы расталды.

Өз денсаулығың мен 
жақындарыңның 
денсаулығына қамқор 
бол — eSpring™ туралы 
көбірек біл
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Психологиялық ЖАЙ-КҮЙ және ұйқы

Ұйықтар алдында жаз
Төсекке жатар алдында 
мазалап жүрген барлық 
ойларыңды блокнотқа 
жаз, — осылайша сен 
өз уайымыңды қағазға 
«ауыстырасың».

Ұйқыға не әсер  
ететінін тексер
Егер сен медициналық дәрілер, 
гомеопатиялық немесе басқа 
дәрі-дәрмектерді қабылдайтын 
болсаң, олардың ұйқыға қалай 
әсер ететінін тексер.

Қозғал
Күні бойы белсенді болуға 
тырыс (қыдыр немесе 
жаттығу жаса).

Денені еркінсіту
Күйзелісті басқару әдістерін 
тап — тыныштандыратын 
музыка, ойша елестету, йога 
немесе медитация тәрізді 
релаксация техникаларын 
игер.

Зиянды әдеттеріңді 
барынша азайт
Алкогольді, никотинді және 
кофеинді тұтынуды қысқарт, 
әсіресе күннің екінші 
жартысында.

Уақытымен демал
Ағзаңның беріп жатқан 
сигналдарына құлақ 
сал — қажеттілік болса, 
белсенділігіңді азайт 
немесе кідіре тұр.

норма:

7—8 
сағат  
түнгі ұйқы

Қанша сағат ұйқы  
жеткілікті? 

Жалпы ересек адамдар үшін әдетте  
7–8 сағат түнгі ұйқы жетеді.

Бірақ маңыздысы — ұйқының сапасы 
және оянғаннан кейінгі сезім.

Толыққанды дұрыс ұйқы сенің шешім қабылдау және мотивация жолындағы адал 
көмекшіңе айналуы мүмкін, ал керісінше жағдайда әуреге салуы ықтимал: себебі 
созылмалы ұйқысыздық кезінде алмасу үрдістері бұзылады, сонымен бірге тәтті 
немесе жоғары көмірсулы тағамдармен энергияны көтеру қаупі басым. Осыған 
абай бол және күн тәртібінің осы бөлігін реттеуге тырыс!

ҰЙҚЫ САПАСЫН ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН ЛАЙФХАКТАР
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Әдет-дағдылар 
қалыптастыр
Ұйқыға жату әдетін 
қалыптастыр (жылы 
ванна қабылда, кешке 
тыныштандыратын іс ойлап 
тап); теледидардан бас 
тартып, төсекте жұмыс 
істемеуге тырыс.

Артық жүктемеден арыл
Ұйқыдан бірнеше сағат бұрын 
ауыр тамақ ішпе және қарқынды 
дене жаттығуларын жасама.

Жайлылықты 
қамтамасыз ет
Ұйқыға арналған бөлме 
барынша қараңғы, тыныш 
және температурасы өзің 
үшін жайлы екеніне көз 
жеткіз.

Ұйқы режимін сақта  
Күнде бір уақытта оянуға 
(демалыс күндері де) және 
болжамды тұру уақытына 
дейін шамамен 8 сағат 
бұрын жатуға тырыс.

Ойыңды бөл 
Егер 30 минут бойы ұйықтай 
алмасаң, тұрып, басқа бөлмеге 
барып, ұйқы келгенше қандай да 
бір бәсеңдеу іс ойлап тапқан жөн.
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АрықтауҒА БЕТ БҰРҒАН ЖАНДАРДЫҢ 
психологиялық ЖАЙ-КҮЙ І  МЕН 
ҚАТЕЛІКТЕР І

Мотивация мен ішкі эмоциялық 
жайлылық мақсатқа жетуге 
ықпал етеді. 

Біз сенімен жағымсыз 
жағдайларды болдырмауға 
және жетістігіңді нығайтуға 
көмектесетін ең кең 
таралған қателіктермен 
және  пайдалы кеңестермен 
бөлісеміз!

Жиі орын алатын қателіктер

ДДСҰ салмақ азайтудың 
оңтайлы кестесін ұсынады 
— айына 2 кг. Дұрысы, 
кішкентай қадамдар жасап, 
барлығына жетуге болады!

Айқын мақсат жоқ
«Мен арықтағым келеді» немесе «он шақты кило-
граммнан арылсам ғой» тәрізді екіұшты сөздерден 
әдетте еш нәтиже шықпайды. Нақты мақсат болу 
керек. Нақты, өлшенетін, қол жеткізілетін, уақыты 
шектеулі ресурстармен қамтылған SMART* жүйе- 
сін пайдалануды ұсынамыз.

Тым жедел қарқын
Барлығы тез арада қалаған қалпына келгісі келеді, 
сондықтан қысқа уақыт ішінде артық салмақты жо-
юға уәде беретін ашығу диеталарын жиі таңдайды. 
Нәтижесінде —ойға алған мақсат орындалмайды 
және салмақ кетіп, қайта орнына келетін «йо-йо» 
синдромы пайда болады. 

Дене жүктемелеріне мән бермеу
Қыздардың көбі артық килограмдармен күресу-
дегі ең басты әдісі диета деп ойлайды. Ал дене 
жаттығуларына мән бермейді. Ол дұрыс  емес! 
Бұлшықет сымбатты денені қалыптастырумен бірге 
метаболизм үшін де, салмақты жоғалтқаннан 
кейін нәтиженің сақталуы үшін де жауап береді, 
жиырылу кезінде эндорфиндердің бөлінуіне ықпал 
етеді және иммунитетті жақсартады.

*  SMART аббревиатурасының әр әрпі алдыға қойылған мақсаттардың 
тиімділік критерийін білдіреді: Specific (Нақты), Measurable (Өлшенетін), 
Achievable (Қол жеткізілетін), Relevant (Маңызды), Time bound (Уақыты 
шектеулі).
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ЗИЯНДЫ ӘДЕТ-ДАҒДЫЛАРДАН БАС ТАРТУҒА АРНАЛҒАН ЛАЙФХАКТЕР

Егер сенде қантқа тәуелділік болса, біз пайдалы лайфхактермен бөлісуге дайынбыз. 
Біріншісі — қанталмастырғыштарға көшпеу. Бұл тайғақ жол тәуелділіктің көбеюіне 
және инсулинге резистенттіліктің артуына әкелуі мүмкін. Бірінші мақсат — тәтті 
дәмнен, тәттіні жеуді қалаудан арылу.

Пайдалы амалдар

Өзіңнің зиянды әдеттеріңнен 
арылып, пайдасы мол кепкен 
жеміс, жеміс қағы, кокос пен 
жемістерден, сәбізден, қызылша 
мен асқабақтан жасалған 
тәтті емес десерттермен 
алмастырылған жаңа 
рецепттерді ізде — пайдалының 
ішінен ұнағанын таңда.

Тамақтану күнделігін толтыр: 
қай уақытта зиянды өнімге 
зауқың соққанын қадағала 
(ұйқының аздығы, мазасыздану, 
депрессия, күйзеліс) және 
осындай жағдайға жол бермеуге 
тырыс — құрбыларыңмен тәтті 
қосылған шай ішпе.

Зиянды өнімге жағымсыз 
рефлекс қалыптастыр.

Сен қантқа тәуелдісің бе? 
Тест сұрақтарына  
жауап бер

1

2

3

14+

Бірінші жолы
Қанттардан күрт бас тарту, оны әдетте «қантқа қарсы 
хаттама» деп атайды. Алғашқы күндері тұтас дәнді ботқа-
лар, крахмалды көкөністер мен жемістер тәрізді күрделі 
көмірсулардан да бас тартылады. 

Екінші жолы
Біртіндеп тәттіні барынша пайдалы түрлеріне алмастыру 
және дозаны баяу төмендету жүргізіледі. Кішкентай қа-
дамдар жасау ұзақ мерзімді болашағы бар дұрыс шешім 
болары анық. 
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.
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Наталья Ключникова, алдыңғы Body Detox бағдар-
ламасының қатушысы* 

Өзіңнің NUTRILITE™ 
өнімдерінің жиынтығын 
дайында.

Жаттығулар жасау үшін 
ыңғайлы және әдемі киім және 
суға арналған бөтелке сатып ал.

Мақсаты ұқсас 
адамдарды 
тап: олар ойға 
алғаныңнан бас 
тартқың келген 
кезде қолдау  
көрсетеді.

Сен жалғыз емессің !  Басынан өткендердің кеңестері
БАҒДАРЛАМАНЫ 
КӨҢІЛДІ ӨТУ 
ЖОЛЫ

Instagram желісінде парақша аш 
немесе #NUTRILITEBodyDetox 
жаңа посттарын орналастыр — 
өз нәтижелеріңмен бөліс!

568

Бір аптаның әр күніне түрлі мақсаттарды, тапсырмаларды 
жазып, оларды орындалуына қарай сызып тастап отыру 
өте ыңғайлы және тиімді. Мысалы:

Дене белсенділігі: қай уақытта жаттығу залы, қай уақыт-
та таңертеңгі дене шынықтыру, үйде жаттығу немесе 
10 000 қадам жасауды әр күнге белгілеп, жаздым. Орын-
дадым — сызып тастадым.

Тамақтану: міндетті түрде нені жеуім керек, қандай 
дәрумендер және т.б. белгілеп, жаздым. Желінуіне/ішілуі-
не қарай сызып тастап отырдым.

Бұл өте қызықты және барлық кемшіліктерің мен жеңіс- 
терің бірден көрініп тұрады. 

Сондай-ақ жетістіктерімді көрсететін фотосуретті әлеу-
меттік желілерге салу мотивацияны күшейтеді!

Бағдарламаны өтуге  
кедергі келтіруі мүмкін 
жақындарыңмен сөйлес.

 

* Боди Детокс.

Менің  марафоным
«3 апта іш інде артық заттардан арылыңыз !» 0АПТА

Тоңазытқышқа ревизия жаса: 
барлық «зиянды» тағамдарды 
алып таста, пайдалы өнімдерді 
сатып аламыз!
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ӨЗІҢДІ ТЕКСЕР:

     Мен тамақтану рационын 
жақсарта алдым

     Мен күн сайын өзіме қажет 
мөлшерде су ішемін

     Мен жаттығуларды жүйелі түрде 
жасаймын 

     Мен позитивті адаммын, мен үшін 
бәрі оңай

Тамақтану рационын өзгерт — ұсыныс- 
тар мен рецепттерді брошюрадан және 
nutrilitebodudetox.ru сайтынан ізде.

Егер сен өз рецептілеріңді ойлап тапқың келсе, 
тіпті тамаша. Оларды amwaybodydetox@
yandex.ru поштасына жібер.

Айына бір рет біздің тамақтану жөніндегі 
сарапшымыз үздік 3 рецептті таңдайды, олар 
NUTRILITE™ брендінен сыйлық алады! Конкурс 
2020 жылдың қыркүйегіне дейін жалғасады

Жаттығулар  
кестесін құр

Егер сен аптасына  
3 рет жаттығу жасама-
саң — осы аптаға өзіңе 
жаттығулар ойлап тап.

Аптаның соңында сені 
сыйлық күтеді... Қан-
дай? ӨЗІҢ ОЙЛАП ТАП!
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Ұйқыңды 
қандыруды 
үйрен
20-беттегі кеңес- 
терді өміріңе енгіз

Осы аптада неге қол жеткізілді?

Осы аптада не орындалған жоқ?

Келесі аптада нені жасауға уәде 
беремін

Сен жалғыз емессің !  Басынан өткендердің кеңестері

Су ішу теңгерімін 
дұрыс сақтауды 
үйрен

18-бетті оқып шық

Бағдарламаға 
қосылу, әдет-
дағдыларды бекіту

Өлшемдер  
жаса!   
(33-бет) 1АПТА
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ОСЫ АПТАДА НЕ ІСТЕЙМІЗ:

Саған көңілдірек болуы үшін өзіңе бір 
аптаға челлендж ұйымдастыр — мысалы, 
күн сайын 20 рет отырып-тұрудан баста, 
оны 10-ға арттырып отыр — аптаның соңын-
да 80 болады. 100-ге дейін жеткізе аласың 
ба?

Құрбыларыңды салауатты 
сауық кешіне шақыр —  
смузи және коктейльдер  
дайындаңдар немесе  
өз детокс-коктейліңді  
ойлап тауып, оны 
#NUTRILITEBodyDetox  
хэштегімен бөліс.

СЕН ЕНДІ БІЛЕСІҢ:

қалай дұрыс тамақтану керек;

сен үшін қандай дене жүктемесі 
қолайлы;

су ішу теңгерімін қалай реттеу 
керек

(егер білмесең — осы брошюраның  
18-бетін қайта оқы).

Сен өзіңді қалай 
ынталандырасың? 
Ол туралы өзіңнің 
Instagram парақшаңда 
#NUTRILITEBodyDetox 
хэштегімен бөліс.

ӨЗІҢДІ ТЕКСЕР:

     Мен тамақтану рационын жақсарта 
алдым

     Мен күн сайын өзіме қажет мөлшер-
де су ішемін

     Мен жаттығуларды жүйелі түрде 
жасаймын 

     Мен позитивті адаммын, мен үшін 
бәрі оңай

Осы аптада неге қол жеткізілді?

Осы аптада не орындалған жоқ?

Келесі аптада нені жасауға уәде 
беремін

Мотивация,  
мотивация  
және тағы да мотивация 2АПТА 
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!
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БІРНЕШЕ СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕР:

Бағдарламадағы сүйікті өнімдеріңді 
жаз. Олардың ішіндегі қайсысын  
жуырдағы 3 ай ішінде өз рационыңа 
енгізесің?

Қандай жаттығуларды тұрақты түрде 
жасап жүрсің?

 Енді қанша су ішесің?

Өз ағзаңа қамқорлықпен қарауың үшін 
өзіңе қандай алғыс айтасың?

Осы бағдарламада NUTRILITE™ қай 
өнімдері көмекшілеріңе айналды?

ӘРІ ҚАРАЙ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК? 

Бағдарламаның бірінші кезеңі аяқтал-
ды, бірақ бұл әлі соңы емес! Әрі қарай 
пайдалы әдеттер өмір салтыңа айнала 
ма, мақсатыңа жетесің бе, әлде қай-
тадан бұрынғы қалпыңа ораласың ба, 
өзің шешесің. 

Функционалдық тамақтану қол  
жеткізген нәтижеңді сақтайды —  
28 бетке өтіп, пайдалы әдет-дағдылар-
ды қалыптыстыру үшін қалай тамақта-
ну керектігін біл. 

Әдет-дағдыларды 
бекіту 3АПТА 
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!
Бағдарламаны өту нәтижесі  
қандай?

ОСЫ АПТАҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАР: 

бірінші және екінші аптаның  
ұсыныстарын ұстан.

ОСЫ АПТАҒА ЧЕЛЛЕНДЖ —  
әдет-дағдылардың қалыптас- 
қанын тексеру. Достарыңмен 
кездес, түскі асты дәмханадан 
іш, дүкен арала және пайдалы 
өнімдерді таңда. 

Осылайша сен мақсатыңнан бас 
тартасың ба, әлде ағзаңа пайда-
лы өнімдерден рахат аласың ба, 
соны анықтайсың. Егер мақса-
тыңа жетпесең, әдет-дағдыларды 
нығайтуды жалғастыру керек.

Егер тәтті және «зиянды тағамға» 
зауқың соқпаса — құттықтаймыз!

Сен жеңдің!

1

3

4

5

2

Өлшемдер 
жаса!   
(33-бет)

Нәтижелеріңді достарыңмен бөліс, 
#NUTRILITEBodyDetox хэштегін қой.

27



БАЗАЛЫҚ  
СҮЙЕМЕЛДЕУ 

303245

БАҒДАРЛАМАДАН КЕЙІНГІ АҒЗАҒА ҚАЖЕТ КӨМЕК

КҮШЕЙТІЛГЕН 
СҮЙЕМЕЛДЕУ 

303246

Функционалдық тамақтану

Егер сен Bоdy Detox* бағдарламасының бірінші ке-
зеңінде қол жеткізген нәтижелеріңді бекіткің келсе, 
функционалдық тамақтануға көшіп, ағзаңа көмек 
көрсет. NUTRILITE™ «Функционалдық тамақтану»** 
жинақтары мықты денсаулық, сергектік және жақсы 
көңіл-күй үшін қажетті заттардың тексерілген топтама-
сы. Жинақтар заманауи өмір салтының факторларына 
байланысты бізге қажет заттардың жетіспеушілігін 
өтейтіндей етіп құралған.

БАЗАЛЫҚ ЖИНАҚ ТӨМЕНДЕГІДЕН 
ТҰРАДЫ: 

►	NUTRILITE™ Дэйли

►	NUTRILITE™ Протеин ұнтағы***

►	NUTRILITE™ Омега-3 кешені

КҮШЕЙТІЛГЕН ЖИНАҚ ТӨМЕНДЕГІДЕН 
ТҰРАДЫ: 

►	NUTRILITE™ DOUBLE X™

►	NUTRILITE™ Протеин ұнтағы***

►	NUTRILITE™ Омега-3 кешені

NUTRILITE™ ПРОТЕИН ҰНТАҒЫ***  
ақуыздың қажетті мөлшерін артық калориясыз 
толықтырады.

NUTRILITE™ ОМЕГА-3 КЕШЕНІ жүйке жүйесі 
мен мидың қызметін қамтамасыз ететін омега-3 
қышқылдарын қамтиды, олар «дұрыс» және 
«зиянды» холестериннің балансын теңестіреді.

*     Боди Детокс.

**    «Функционалдық тамақтану» ұғымы құра-
мында функционалдық маңызды тамақтану 
құрамдастары бар өнімдер жинағын білдіреді.

*** Тағамдық өнім. ББҚ емес.

NUTRILITE™ ДЭЙЛИ NUTRILITE™ әсерін күшейтуші 
өсімдік концентраттарымен толықтырылған, орны 
толтырылмайтын дәрумендер мен минералдардың 
базалық кешенін қамтиды.

NUTRILITE™ DOUBLE X™ — сіздің денсаулығыңызды 
сақтау үшін бір өнімнің құрамындағы барлық 
қажетті дәрумендердің, минералдардың және 
фитонутриенттердің толық үйлесімі!

Функционалдық 
тамақтану туралы 
көбірек біл

14+
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NUTRILITE™  
ПРОТЕИН ҰНТАҒЫ*  

Ақуыз — метаболикалық тамақтану нег із і

г протеин ұнтақ 
салмағы 10 г  
болатын бір  
порцияда 
қамтылған

ДДСҰ сәйкес амин қышқылдарының ұсынылатын тәуліктік нормасы

ДДСҰ, А/Қ ТҰТЫНУДЫҢ 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТӘУЛІКТІК 
НОРМАСЫ

МГ/1 КГ ДЕНЕ 
САЛМАҒЫНА 

КҮНІНЕ

МГ/1 КГ 
ПРОТЕИНГЕ

МГ/1 Г NUTRILITE™ 
ПРОТЕИНІНЕ

ОРНЫ ТОЛТЫРЫЛМАЙТЫН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

Гистедин 10 15 21
Изолейцин 20 30 39
Лейцин 39 59 66
Лизин 30 45 51
Метионин + цистин 15 22 22
Фенилаланин + тирозин 25 30 75
Треонин 15 23 31
Триптофан 4 6 12
Валин 26 39 40
Метионин 10 16
Цистеин 4 16

АЛМАСТЫРЫЛАТЫН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

Аспарагиновая кислота 89
Серин 42
Глутаминовая кислота 170
Глицин 33
Аланин 34
Аргинин 60
Пролип 50

ҚҰРАМЫ

Соя ақуызының изоляты  83 %

Бидай ақуызы  10 %  
(глютен 9% бидай ақуызы 
мөлшерінен)

Асбұршақ ақуызы 7 %

* 
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Қосалқы заттар — эмульгатор соя лецитині, жентектелуге 
қарсы зат кремний қостотығы.

9    қант диабеті бар адамдар, 
вегетариандықтар және 
вегандар үшін орны  
толтырылмайтын  
амин қышқылдары 

>   жасанды қоспалар, 
бояғыштар және хош 
иістендіргіштер жоқ

>  тағамдардың дәмін 
өзгертпейді

8
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Body  Detox курсынан кей інг і  тамақтану жөн індег і  ұсыныстар
NUTRILITE™ жылына кемінде екі рет Body Detox* 3 апталық курсын өтуді ұсынады.

Ағза көмекке зәру болатын  
кезеңдерді есте сақтаған маңызды:

Курсты өткенде қол жеткізілген нәтижелерді сақтау үшін бұдан әрі 
тамақтану бойынша қарапайым ұсыныстарды ұстан:

ТАҢҒЫ АС

1-ЖҮРЕК ЖАЛҒАУ 2-ЖҮРЕК ЖАЛҒАУ

ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

Дұрыс таңғы ас
(«тәрелке ережесі»)

½ — көкөністер мен тамыр 
жемістер + жеміс 
¼ — күрделі көмірсулы 
гарнир 
¼ — ақуызды тағам

Дұрыс  
түскі ас  

(«тәрелке 
ережесі»)

Дұрыс  
кешкі ас 

(«тәрелке  
ережесі»)
½ — ақуызды 

тағам, 
½ — көкөністер

NUTRILITE™ 
Протеин 
ұнтағы**

NUTRILITE™
Инулин 

қосылған 
тағамдық 

талшықтар 
қосындысы

Теңгерім- 
делген  

коктейль

ПАЙДАЛЫ ЖҮРЕК ЖАЛҒАУЛАР. 

BODY DETOX ҰСЫНАДЫ: 

біз мерекелерден немесе дема- 
лыстан кейін ішілген тамақтың саны 
мен сапасына мән бермей, өзімізді 
ұстай алмаймыз; 

біздің иммунитетіміз әлсіреген кезде; 

шаршау басым болатын қыстың 
аяғында/көктемнің басында.

1

3

2

BODY DETOX ұсынады: 

пайдалы 
рацион

дәрумендер мен минералдар 
жетіспеушілігін түзету

аптасына 3 рет кешкі асты 
детокс-коктейльдермен 
алмастыру

*    Боди Детокс.
**   ББҚ емес. Тағамдық өнім.

НЕМЕСЕ
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Кешкі ас — рационның маңызды бөлігі. 
Алайда кешкі ас үстінде шамадан тыс 
тамақтану ағзадағы реттілікті бұзады: 
осыдан кейін сенің таңертең ас ішкің 
келмейді, түсте аз тамақ ішесің, ал 
кешке қайтадан мол ауқаттанасың...

Ол теңгерілмеген тамақтануға және 
денсаулыққа қатысты мәселелерге 
әкелетін тұйық шеңбер.

Пайдалы кешкі ас

Кешке қарай біздің алмасу үрдістеріміз  
баяулап, тұтынылған көмірсулар энер-
гетикалық қажеттіліктерге жұмсалмай-
ды және көмірсулы тағамды тұтынғанда 
бөлінетін инсулин гормоны олардың 
артығын майға айналдырады.

Тығыз, калориялық кешкі ас ұйқының 
бұзылуына, қант диабетінің, гипертония- 
лық аурудың және атеросклероздың 
ықтимал пайда болуына әкелуі мүмкін.

Ағзаңдағы реттілікті сақта — 
аптасына 3 РЕТ кешкі асыңды 
ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬМЕН алмастыр! 
Ол ақуыз бен көкөніс немесе жеміс-
жидектердің өте қолайлы үйлесімі. 
Ол пайдалы әрі оңай дайындалады!

Кешкі аста көп мөлшерде 
көмірсулар қабылдамауға 
тырыс.

Пайдалы кешкі ас — жеңіл 
ақуызды тағамды көкөніс 
гарнирімен үйлестіру.

Кешкі астан бас тартпа — 
ол зат алмасу үрдістерінің 
баяулауына және ас 
қорытудың бұзылуына 
әкелуі мүмкін.

Кешкі асты бір уақытта 
қабылдауға тырыс.

Кешкі ас уақытын әр адам 
өзіне ыңғайлы болатындай 
таңдайды: ол жұмыс 
кестесі мен өмір салтына 
байланысты, бірақ 
ұйықтардан 3 сағат бұрын 
тамақтанған маңызды.

Детокс-
коктейльдердің 
рецепттерін өз 
дәміне қарай 
таңда!

14+
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Body  Detox*
орындауды бақылау

Тәулігіне  
24 сағат 
позитивті 
көңіл-күй

NUTRILITE™ ҰСЫНАДЫ 1 апта 2 апта 3 апта

Тазалануға арналған

Бауыр актив  1 табл/күніне          

Инулин қосылған тағамдық 
талшықтар қосындысы 1 қалташық/күніне          

Тағамдық талшықтар  
қосындысы бар  
шайнайтын таблеткалар

3 табл/күніне          

Протеинді ұнтақ 20 г/күніне          

Метаболизмді реттеу және салмақты қадағалау үшін

Көмірсулар блокаторы 1–2 табл/күніне          

Тәбетті қадағалау 1–3 қалташық/күніне          

Денсаулық үшін

DOUBLE X™ 6 табл/күніне          

Дэйли 1 табл/күніне          

B кешені плюс 1 табл/күніне          

Омега-3 кешені 2 табл/күніне          

ҚАБЫЛДАУДЫ  
КҮН САЙЫН 

БЕЛГІЛЕ

Мен аптасына  
3 рет дене 
жаттығуларын 
жасаймын

Мен 30–40 мл/кг  
дене салмағына  
қажетті мөлшерде  
су ішемін
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* Боди Детокс.
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ДЕНЕ ӨЛШЕМДЕРІ, см 1 апта 2 апта 3 апта Бағдарламаны  
өткеннен кейін

Салмақ

Мойынның көлемі

Қолдың көлемі

Белдің көлемі

Мықынның көлемі

Аяқтың көлемі

Киімнің өлшемі

Менің  мақсаттарым.  Мен ің  жет іст іктер ім

Адамның дене салмағы мен оның бойының 
арасындағы сәйкестік

<1
6

НОРМА

18,5 —
25 — 30 —

35
 —

>4
0

24,99 30 35 

40
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 —
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АРТЫҚ ДЕНЕ 

Ж
ЕТ

КІЛ
ІК

С
ІЗ

ДЕНЕ САЛМА- 
ҒЫНЫҢ ИНДЕКСІ

дене салмағы  (кг)
ДСИ =

бойы (метр) 2
ИНДЕКС ФОРМУЛАСЫ
ДЕНЕ САЛМАҒЫНЫҢ

кг/м2

*   Семіздік — тек тартымсыз сыртқы келбет қана емес, сонымен бірге 
денсаулықтың да нашарлауы. Толық келбет көптеген комплекстер, 
психологиялық және физикалық мәселелер туғызады.
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Өсімдік сүтінен жасалған 
ноқат ұны қосылған омлет

Қосымша. Рецепттер

Калориясы (100 г) — 156,2 ккал  
Ақуыздар — 9,2 г, майлар — 5,4 г,  
көмірсулар — 26,1 г

Микронутриентті құрамы: В тобының, С, А, Е, Р 
дәрумендері, аллицин, йод, кальций, магний,  
фосфор, темір, селен

Құрамдастар:
• Қарақұмық (құрғақ) — 150 г
• Рукола — 60 г
• Мүкжидек (кептірілген) — 50 г
• Көк алма — ½ дана
• Авокадо — ½ дана
• Лимон (шырын) — 20 мл
• Қыша — 1 ш. қ.
• Сарымсақ — дәміне қарай
• Тұз — дәміне қарай

Дайындау
1. Қарақұмықты түнге қарай (8 сағатқа) суға са-

лып қойып, таңертең 5–7 минут жылыту немесе 
пісіру керек.

2. Авокадо мен алманы жіңішке слайстап турау.

3. Дайын қарақұмықты рукола мен мүкжидекпен 
араластыру.

4. Тұздық орнына лимон шырынын, қышаны, ұсақ 
туралған сарымсақ пен тұзды араластыру.

5. Қарақұмыққа дайындалған тұздықты қосып, 
үстіне авокадо мен алманың тіліктерін жаю.
Қалауыңызша үстіне асқабақ дәндерін себуге 
болады.

Калориясы (100 г) — 157 ккал 
Ақуыздар — 5 г, майлар — 1,6 г,  
көмірсулар — 28,5 г

Микронутриентті құрамы: А, В1, В2, В5, В6, Е, РР 
дәрумендері, калий, кальций, кремний, магний, 
кобальт, мыс, куркумин, аллицин

Құрамдастар:
• Ноқат ұны — ¾ ст.
• Тәтті емес өсімдік сүті  

(сұлы немесе күріш) — 1 ст.
• Алма сіркесі — 2 ш. қ.
• Куркума — ¼ ш. қ.
• Кептірілген сарымсақ — ¼ ш. қ.
• Пияз ұнтағы — ¼ ш. қ.
• Ас содасы — ¼ ш. қ.
• Тұз —  ш. қ. 

Салма нұсқасы:
• Қызыл пияз — ¼ дана
• Сарымсақ — 1 түйір
• Ұсақ туралған черри қызанағы — 3–4 дана
• Брокколи немесе бұршаққынды  

үрмебұршақ — ¼ ст.
• Күнзе — 1 ас қасық 

Дайындау
1. Қамырға арналған барлық құрамдастарды 

блендерде араластырып, шанышқымен бір-
текті күйге дейін араластыру. Қамыр құймаққа 
арналғандай болуы тиіс. Сұйықтау болса, ұн 
қосу керек.

2. Қыздырылған табада ұсақ туралған қызыл 
пияз бен сарымсақты қызартып қуыру.

3. Шағын брокколи кесектерін қосып, жұмсарған-
ша қуыру. Тәрелкеге салу.

4. Осы табаға қамырдың жартысын құю.

5. Сарымсақ, пияз, брокколи, туралған қызанақ 
қосып, қамырдың екінші жартысын үстінен құю.

6. Шамамен 2–3 минуттан кейін ақырын бүктеп, 
тағы бір минут дайындау. Қақпақпен жауып, 
плитканы өшіріп, тағы 5 минутқа қалдыру.

Мүкжидек және авокадо  
қосылған қарақұмық 
салаты

таңғы асқа арналған тағам рецепт ІЛЕР І
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Асжапырақ қосылған буға 
пісірілген тауық котлеттері
Калориясы (100 г) — 112 ккал 
Ақуыздар — 20,6 г, майлар — 2,4 г,  
көмірсулар — 2,7 г

Микронутриентті құрамы: В тобының, А, С, К 
дәрумендері, фосфолипидтер, жасұнық, каль-
ций, натрий, фтор, омега-3, йод, темір, селен

Құрамдастар:
• Тауықтың тартылған еті — 500 г
• Жаңа піскен асжапырақ — 300 г
• Жұмыртқа — 1 дана
• Сұлы үлпегі — 5 ас қасық
• Тұз, бұрыш дәміне қарай 

Дайындау
1.  Асжапырақтың үстіне қайнап тұрған су 

құйып, 3–5 минутқа қалдыру, осыдан кейін 
сұйықтықты төгіп та стау.

2.  Тіліктеп турау.

3. Бір тегеште тартылған етті, жұмыртқаны, 
асжапырақты, үлпекті (ұсақ тартылғаны 
жақсы), тұз бен бұрышты араластыру.

4.  Котлеттерді жасау. 20–25 минут буға пісіру. 

Балықтың калориясы (100 г) — 108 ккал 
Ақуыздар — 24,1 г, майлар — 2,3 г,  
көмірсулар — 0,4 г

Күріштің калориясы (100 г) — 111 ккал 
Ақуыздар — 2,3 г, майлар — 1,3 г,  
көмірсулар — 22,7 г

Микронутриентті құрамы: В1, В2, В3, В16, РР, К 
дәрумендері, йод, фосфор, кальций, хром, селен, 
темір, мырыш, натрий, мыс

Құрамдастар:
• Майлы емес теңіз балығы — 500 г
• Песто тұздығы — 1 ас қасық
• Лимон — ½ дана
• Нори жапырақтары  

(роллдарға арналғандай) — 4–5 дана
• Қоңыр күріш — 150 г

Дайындау
1.  Балықты тазалап, іш-құрылысын алып таста 

Оған лимон тіліктерін салып, ішіне песто жағу.

2. Буда дайындау немесе пешке салып пісіру.

3.  Күрішті пісіріп, дайын болуына 4–5 минут 
қалғанда кесектеп бөлінген нори жапырағын 
қосу.

4.  Күрішке песто қосып, араластыру. Қалауыңыз-
ша бір қасық тазартылмаған май,  
тұз қосыңыз. Балықпен бірге  
ұсыну.

• Қалауыңызша 
NUTRILITE™ Проте-
ин ұнтағын* қосуға 
болады — 20 г

14+

Осы тағамды 
дайындау бейнесін 
көру!

* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

Песто тұздығы қосылған  
теңіз балығы. Нори  
жапырағы қосылған күріш

ТҮСК І  АСҚА АРНАЛҒАН ТАҒАМДАР РЕЦЕПТ ІЛЕР І
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36 Қосымша. Рецепттер

Бауыр суфлесі. Қызылша және 
апельсин қосылған салат

КЕШК І  АСҚА АРНАЛҒАН ТАҒАМДАР РЕЦЕПТ ІЛЕР І

Суфлені дайындау
1.  Сәбіз бен пиязды блендерде немесе 

ас үй комбайнында ұсақтау. Сары 
майға қуыру.

2.  Бауырды комбайнмен немесе ет 
тартқышпен ұсақтау.

3.  Ақуыздарды сарыуыздардан бөлу. 
Ақуыздарды бір салым тұз қосып 
көпірту.

4.  Барлық құрамдастарды біртіндеп 
қосу.

5.  Формаға май жағып, массаны 
салу, 30–35 минут бойы 180 градус 
температурада пісіру. 

 Кеңес: мультипеште нәрлілеу болып 
шығады.

Салатты дайындау
1.  Қызылшаны дайын болғанша пісіру. 

Бір қызылшаны тұздыққа қалдырып, 
екіншісін ірі кесектеп турау.

2.  Романо салатын ірілеп кесу. 
Апельсинды тазалап, ірі кесектерге 
турау.

3.  Тұздықты дайындау: қалған қызыл-
шаны апельсин шырыны, кориандр, 
зәйтүн майы, тұз бен бұрыш қосып, 
блендерден өткізу.

4.  Тағамды ұсынуға әзірлеу: тәрел-
келерге  тұздықты құйып, үстіне 
романо салатын, қызылша мен 
апельсин кесектерін салу. Қалған 
тұздықты тағамның үстіне бүрку. 
Фенхель бүршіктерімен және күнзе 
жапырағымен безендіру.

Суфленің құнарлылығы   
(100 г) — 119,3 ккал 
Ақуыздар — 11,4 г, майлар — 
3,9 г, көмірсулар — 10,4 г

Суфленің микро- 
нутриенттік құрамы:  
жтемір, А және С дәрумен-
дері, фосфолипидтер, калий, 
натрий, фосфор, мыс  

Бауырдан жасалған  
суфленің құрамдастары:
• Тауық бауыры — 450 г
• Түйінді пияз — 1 дн.
• Сәбіз — 1 дн.
• Тауық жұмыртқасы —  

2–3 дн.
• Сары май — 2 ш. қ.
• Тұз, бұрыш қажетінше

Салаттың калориясы  
(100 г) — 55 ккал 
Ақуыздар — 1,5 г, майлар — 
0,8 г, көмірсулар — 8,8 г

Салаттың микронутриентті 
құрамы: бетаин, С, А, РР, В1, 
В2, В5, Н дәрумендері, күкірт, 
калий, кальций, бор, магний, 
марганец

Қызылша және апель-
син қосылған салаттың 
құрамдастары:
• Романо салаты — 1 орама
• Қызылша (ірі) — 2 дана
• Апельсин (ірі) — 2 дана
• Көк пияз — бір шоқ
• Жаңа сығылған апельсин 

шырыны — 0,2 ст.
• Кориандр — 1 ш. қ.
• Зәйтүн майы — 2 ас қасық
• Тұз — бір салым
• Бұрыш — бір салым
• Күнзе, фенхель (безендіру 

үшін)
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Котлетті дайындау
1.  Ноқатты 8 сағатқа суға салып қою, осыдан кейін оны 

жуып, жартылай дайын болғанша пісіру.

2.  Барлық құрамдастарды араластырып, ас үй ком-
байны немесе блендер көмегімен біртекті массаға 
айналдыру. 

3.  Алынған массаны төрт котлетке бөліп, табаққа салу 
(котлеттерге шамалы кокос майын жағуға болады). 
180 градуспен 12 минутқа пешке қою.

Салатты дайындау
 Қияр мен қызанақты өз еркіңізше турап, қырыққабаты 
қолмен бөлу немесе жолақтап турау. Туралған пияз 
қосу. Ірімшікті текшелеп турау, көкөністерге қосу.  
Соя тұздығын қосып, араластыру.

Асжапырақ қосылған 
ноқат котлеттері  
+ көкөніс салаты

Котлеттің калориясы  
(100 г) — 65,7 ккал 
Ақуыздар — 0,7 г, майлар — 0,2 г,  
көмірсулар — 5,3 г

Салаттың калориясы  
(100 г) — 135 ккал 
Ақуыздар — 7,3 г, майлар — 3,6 г,  
көмірсулар — 17,8 г

Микронутриентті құрамы: дәрумен-
дер: А, С, В1, В3, В5, В9, омега, аллицин, 
ликопин, калий, натрий, кальций, 
күкірт, фосфор, мыс, мырыш, кальций, 
пектиндер, жасұнық

Котлеттердің құрамдастары:
• Ноқат — 150–200 г
• Асжапырақ — 90–100 г
• Сарымсақ — 1 түйір
• Тұз, бұрыш және жұпар  

жаңғағы — бір салым

Салаттың құрамдастары:
• Қызанақ — 2 дана
• Қияр — 2 дана
• Пекин қырыққабаты немесе  

айсберг салаты — 150 г
• Ялта қызыл пиязы — 20 г
• Фета ірімшігі — 70 г
• Соя тұздығы дәміне қарай
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«Жұпар микс»  
смузиі

Құрамдастар:
• Зімбір тамыры — 2 см
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г
• NUTRILITE™ инулин қосылған тағамдық тал-

шықтары — 1 қалташық
• Ашыған сүт сусыны (айран, йогурт) — 350 г
• Лимон немесе лайм — ½ дана

Дайындау
1.  Зімбір мен лимон қабығын ұсақ үккіштен 

өткізіп, лимоннан шырынын сығып алу.

2.  Зімбір тамыры, лимон шырыны мен қабығын, 
сондай-ақ қалған барлық құрамдастарын 
қосып, блендермен араластыру.

3.  Бокалдарға құю.

«Татымды зімбір» 
смузиі

смузи рецепт ІЛЕР І

Калориясы (100 г) — 68 ккал
Ақуыздар — 12 г, майлар — 0,3 г, көмірсулар — 2 г

Микронутриентті құрамы: С, В1, В2 дәрумендері, 
алюминий, калий, кальций, темір, марганец,  
фосфор, омега-3 (ALA), инулин, германий

* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

Калориясы (100 г) — 79 ккал 
Ақуыздар — 16 г, майлар — 5,1 г,  
көмірсулар — 8,7 г

Микронутриентті құрамы: А, С, В1, В3, В7,  
В9, К дәрумендері, омега-9, куркумин,  
капсаицин, калий, алюминий, фосфор,  
инулин, ерімейтін тағамдық талшықтар

Құрамдастар:
• Авокадо — 1 дана
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г
• NUTRILITE™ Инулин қосылған тағамдық  

талшықтары — 1 қалташық
• Құрғақ зімбір тамыры — 1 ас қасық
• Куркума — ½ ш. қ.
• Лимон шырыны — 1 ас қасық
• Сәбіз шырыны — 200 мл
• Кайен бұрышы дәміне қарай
• Теңіз тұзы дәміне қарай

Дайындау
1.  Барлық құрамдастарды блендердің  

ыдысына салып, көпіргенше араластыру.
2. Бокалдарға құю.

Қосымша. Рецепттер38

NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



«Жазғы балғындық»  
смузиі

39

Калориясы (100 г) — 106 ккал 
Ақуыздар — 16 г, майлар — 2,2 г,  
көмірсулар — 3,6 г

Микронутриентті құрамы: В тобының, РР, С, А 
дәрумендері, натрий, калий, инулин, йод, каль-
ций, фосфор, күкірт, магний, мырыш

Құрамдастар:
• Табиғи йогурт — 250 мл
• Жаңа піскен қияр — 250 г
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г
• NUTRILITE™ Инулин қосылған тағамдық тал-

шықтары — 1 қалташық
• Балдыркөк — 70 г
• Көк пияз — қалауыңызша
• Табаско тұздығы, теңіз тұзы, қара бұрыш 

дәміне қарай 

Дайындау
1.  Көкөністер мен жас көкті дайындау: қиярды 

тазалап, ірілеп турау, балдыркөк пен пиязды 
жуу.

2.  Барлық құрамдастарды блендердің ыдысына 
салып, көпіргенше араластыру.

3.  Бокалдарға құю.
«Көктің пайдасы» 
смузиі

* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

Калориясы (100 г) — 74,8 ккал 
Ақуыздар — 15,3 г, майлар — 5,3 г,  
көмірсулар — 4,2 г

Микронутриентті құрамы: В1, С, В6, В7, В5 
дәрумендері, аллицин, омега-9, тағамдық  
талшықтар, калий, кальций, магний, бром, 
натрий, хром, мырыш

Құрамдастар:
• Тазаланған қияр — 1 дана
• Авокадо — ½ дана
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г
• NUTRILITE™ Инулин қосылған тағамдық  

талшықтары — 1 қалташық
• Балдыркөк — 3 таяқша
• ½ лимон шырыны
• Сарымсақ — 1 түйір
• Күнзе — 1 шоқ
• Тұз, ұнтақталған қара бұрыш, ұнтақталған 

қызыл бұрыш дәміне қарай 

Дайындау
1.  Барлық құрамдастарды блендердің ыды-

сына салып, үлпілдек массаға айналғанша 
араластыру. Қажеттілігіне қарай  
сумен сұйылту.

2.  Бокалдарға құю.
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



«Көкөніс классикасы» 
смузиі

Смузи рецепт ІЛЕР І

Калориясы (100 г) — 62 ккал 
Ақуыздар — 13,7 г, майлар — 0,3 г,  
көмірсулар — 3,9 г

Микронутриентті құрамы: С, В1, В2, В5, В7 
дәрумендері, ликопин, йод, натрий, калий,  
инулин, кальций, магний, мырыш

Құрамдастар:
• Қияр — 250 г
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г
• NUTRILITE™ Инулин қосылған тағамдық тал-

шықтары — 1 қалташық
• Қызанақ — 1 дана
• У лимон шырыны
• Ферменттелген соя тұздығы — 1 ас қасық
• Ащы кимчи тұздығы — 1 ас қасық
• Теңіз тұзы, бұрыш, су дәміне қарай

Дайындау
1. Қиярдың қабығын тазалап, ірілеп турау. 

Барлық құрамдастарды блендерге салып, 
араластыру. 

2. Бокалдарға құю.

Калориясы (100 г) — 105 ккал 
Ақуыздар — 14,5 г, майлар — 1,3 г,  
көмірсулар — 8 г

Микронутриентті құрамы: А, В6, В7 дәрумендері, 
таниндер, эфирмайлары, гликозидтер, магний, 
кальций, фосфор, темір, гумулен, гингерол

Құрамдастар:
• Сүт — 0,5 л
• Бал — 2 ас қасық (қалауыңызша)
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г  

(қалауыңызша)
• NUTRILITE™ Инулин қосылған тағамдық  

талшықтары — 1 қалташық
• Қантталған зімбір — 1 дана
• Көк шай — 1 қалта
• Ұнтақталған даршын — бір салым
• Ұнтақталған кардамон — бір салым
• Бұршақ қара бұрыш — 2–3 дана
• Қалампыр — 1 дана 

Дайындау
1.  Сүтті плитада қыздыру. Протеин мен инулиннен 

басқа барлық құрамдастарды қосып, қайнауға 
жеткізу.

2.  Плитадан түсіріп, сүзіп, блендерге құю, инулині 
бар қалташықты, протеинді қосып, бұлғау.

* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

Қосымша. Рецепттер

Шығыс елінің  
жылы смузиі
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



Фейхоадан жасалған  
коктейль
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Сен ің  сен імді  көмекш ің
Түрлі көлемді екі тостағаны мен тот 
баспайтын болаттан жасалған екі түрлі мықты 
пышақтарының арқасында ықшам, стильді 
және бір мезгілде қуатты iСооk™ Блендері әсер 
етерлік функционалға ие:

құрамында сұйықтығы бар 
немесе су қосуды талап ететін 
смузи, коктейль, балалар езбесі, 
тіскебасар мен тұздықтар сияқты 
тамақтарды әзірлеуге арналған 
6 айқас жүзді пышақ блогы;

қатты құрғақ өнімдерді ұсатуға 
арналған 2 жазық жүзді пышақ 
блогы — жиынтықта осы пышақ 
болса, блендер кофеұсатқышты 
оңай алмастыра алады.

14+

Бір блендердің 5 артықшылығы:

Шабыт ал!
Бағдарлама бойынша та- 
ғамдардың идеяларын қара

Жылдам
Санаулы минут ішінде 
жаңғақ пен мұзды да 
ұсатады

Оңай
Пайдалану оңай және 
алынбалы бөліктері 
жеңіл жуылады

Дәмді
Жаңа үйлесімдердің 
арқасында таныс 
өнімдердің дәмін 
қайта ашуға мүмкіндік 
береді

Пайдалы
Лезде ұсату ба-
рынша тағамның 
пайдасын сақтайды, 
ал NUTRILITE™ 
қоспаларын қосу 
мүмкіндігі рационды 
байытады

Ыңғайлы
Аз орын алады — 
кез келген ас үйге 
жарай береді

* Тағамдық өнім. ББҚ емес.

Калориясы (100 г) — 61 ккал 
Ақуыздар — 2,9 г, майлар — 2,5 г,  
көмірсулар — 4,2 г

Микронутриентті құрамы: С, В5, А, Е дәрумен-
дері, йод, кальций, калий, магний, селен

Құрамдастар:
• Фейхоа — 2 дана
• Киви — 2 дана
• Йогурт немесе майлы емес айран — 150 мл
• Бал — 1 ш. қ. (қалауыңызша)
• NUTRILITE™ Протеин ұнтағы* — 20 г  

(қалауыңызша) 

Дайындау
1.  Жемісті жуып, қабығын аршу.
 Егер фейхоа жемісі піскен болса, қабығын 

аршымауға болады.
2. Оларды шағын кесектермен турау.
3.  Блендерге салып, бал қосу.
4.  Үстінен ашыған сүт өнімін құю.
5.  2 минут бойы бұлғау.

 Дайын коктейльді стақандарға құйып, таңғы 
аста ұсыну. Оны сақтау ұсынылмайды, 
сондықтан бір рет қабылдауға дайындау 
қажет.

1 4

2

3 5

Жақында сатылымға шығарылады!
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NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып табылмайды.  
ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.



Жазбалар

42



Жазбалар
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Сымбатты тұлға

Қуат пен тонус

Терінің ажарлылығы және балғындығы

Жеңілдік және өзін тамаша сезіну

Толығырақ ақпарат алу үшін Amway Тәуелсіз 
Кәсіпкеріне жүгініңіз:

Аты: 

Байланыс деректері:
303439RU

14+

Өнім туралы 
көбірек сайттан 
біліңіз  
Amway.kz

Қарсы көрсетілімдері бар. Қолданар алдында маманмен кеңесіңіз. Құрамдастардың қасиеттері NUTRILITE™ ББҚ қасиеттері болып 
табылмайды. ББҚ нәрлендіргіш заттардың қосымша көзі болып табылады. ББҚ тамақты алмастырмайды.

Мұқабасына түсіндірме. * Максвелл Мольцтің «Психокибернетика» (1960) еңбегіне негізделген кең таралған теорияға сәйкес, 
жаңа әдет 3 апта ішінде адамның санасында бекітіледі. «Артық» ұғымы бұл жерде дұрыс емес, шамадан тыс тамақтану, тәттіні 
көп жеу тәрізді зиянды әдеттерді білдіреді.

NUTRILITE™ Протеин ұнтағы — ББҚ емес тағамдық өнім.
NUTRILITE™ САУДА БЕЛГІСІНІҢ ӨНІМІ ТАҒАМДЫҚ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА (ББҚ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ ОЛ ДӘРІЛІК 
ЗАТ ЕМЕС.
NUTRILITE™ ББҚ-лары тек жеке пайдалануға арналған. ББҚ пайдаланудың және сатуға өткізудің кез келген басқа тәсілдеріне  
тек қолданыстағы КО заңнамасында көзделген талаптар орындалған жағдайларда ғана рұқсат етіледі. NUTRILITE™ ББҚ-ларын 
«Амвэй» компаниясының сауда орталықтарынан сатып алуға болады. Сауда орталықтарының мекенжайларын, сондай-ақ 
өнімнің бар-жоғын Amway.kz сайтынан немесе 8 (800) 080-55-08 нөмірі арқылы нақтылауға болады. ББҚ Қоғамдық денса-
улықты сақтау комитетінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Өнім «Азық-түлiк өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi туралы» № 021/2011 КО ТР, 
«Тағамдық өнімдердің таңбаламасы» № 022/2011 КО ТР талаптарына сәйкес келеді. NUTRILITE™ өнімінің затбелгісі каталогта 
берілген суреттен ерекшеленуі мүмкін (заңнамалық талаптардың өзгеруіне және сондай-ақ өнім формуласының елеусіз өзге-
руіне байланысты).

NUTRILITE™ ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС


