
Chương Trình
Thanh Lọc
Sống Khoẻ Với Lily 

M A Y  Y O U R  L I F E  B E  F I L L E D  W I T H

L O V E ,  H E A L T H ,  A N D  A  H A P P Y  B E L L Y !



Chào các bạn. Lily lớn lên ở Mỹ
và sống tại Singapore. Câu
chuyện của Lily bắt đầu khi Lily
17 tuổi. Lily ăn nhiều đồ béo nên
tăng từ 47 kg đến 60 kg. Sau khi
nghiên cứu thanh lọc thì Lily
khoẻ hơn rất nhiều.

Lily chia sẽ thông tin để giúp
bạn sống thật khoẻ và sống hết
mình.

Tất cả thông tin ở đây Lily chia
sẽ theo kinh nghiệm riêng của
mình. Các bạn có thử thì nên hỏi
bác sĩ trước nhé. Phụ nữ có thai
và cho con bú không nên thanh
lọc. Đối với người bệnh tiểu
đường thì phải theo dõi đường
mỗi ngày để chỉnh lượng thuốc
theo lời bác sỹ.

Chúc các bạn sống khoẻ.

SỐNG KHOẺ
VỚI LILY 



TẠI SAO CẦN THANH LỌC?

Thanh lọc là chương trình ăn các đồ ăn
dinh dưỡng để đường tiêu hoá có cơ
hội nghỉ ngơi và đào thải các chất độc.

Cách thực hiện rất đơn giản: Ăn đồ ăn
dinh dưỡng và bỏ đi các đồ ăn có hại
cho đường ruột.

Giảm cân không phải là điểm chính.
Thanh lọc giúp bạn có sức khoẻ tốt,
tăng năng lượng, thấy nhẹ nhàng, yêu
đời, ngủ ngon, không đau bụng. Và tất
nhiên bạn cũng sẽ giảm cân, nhưng
quan trọng nhất là sống khoẻ, sống lâu
năm với gia đình. 



HIỆN TẠI NGƯỜI MỸ  CÓ NHIỀU CĂN BỆNH CÓ
THỂ  NGĂN NGỪA VỚI ĐỒ  ĂN DINH DƯỠNG. VÀ

VIỆT NAM CŨNG ĐANG ĐI THEO CON ĐƯỜNG
NÀY 

THANH LỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH 

68% bị bệnh béo phì

10% bị bệnh tiểu đường 

48% cái chết tại Mỹ do bệnh tim và ung thư

Thế hệ trẻ tại Mỹ sẽ không sống thọ bằng      
Bố Mẹ của họ



PHƯƠNG PHÁP THANH LỌC NÀY LÀ GÌ? 

Có rất là nhiều phương pháp thanh lọc. Lily thử qua
nhiều cách như: từ uống nước ép, đến hạng chế ăn, và cuối

cùng là chọn phương pháp thanh lọc này. Phương pháp này sử
dụng khoa học dựa theo những bác sỹ nổi tiếng của Mỹ như

Mark Hyman và Chris Klesser. Nội dung chính:

Bỏ đi các đồ ăn độc hại mà khó tiêu cho cơ thể. Tinh bột và
đường là 2 thứ mà khi các bạn ăn nhiều sẽ rất có hại. Làm
các bạn tăng cân. Có thể dẫn đến tiểu đường, và các bệnh
khác như tim, thận, não, huyết áp. Đường và tinh bột khi
ăn nhiều còn làm rối đường ruột, sình bụng, táo bón, acid

reflux. 
Thêm vào các đồ ăn dinh dưỡng như là rau, củ quả, cá,

thịt, trứng (nhưng ai bị dị ứng trứng thì đừng ăn nhé)
Bạn vẫn có thể ăn 3 buổi một ngày. Kéo dài thành 2 tuần.
Lý do 2 tuần là cho cơ thể có đủ thời gian tống ra các chất
độc. Và tập cho bạn có cơ hội thay đổi khẩu vị của các bạn.
Khi ăn ngọt nhiều thì ghiền đồ ăn ngọt. Khi bỏ đi một thời
gian, lưỡi của bạn tự nhiên sẽ không thèm và thấy các đồ
ăn sẽ ngon hơn vì bạn có cơ hội cảm giác được bản chất

và hương vị thật của đồ ăn. 



Tại sao bạn muốn thanh
lọc?

Với Lily, Lily muốn
thanh lọc để có sức khoẻ
tốt để lo cho mẹ già, đạp
xe đạp khắp thế giới, và
để làm việc giúp nhiều

người. 



KHI THANH LỌC TRONG MỖI
BỮA ĂN, CÓ 3 PHẦN

TRÊN ĐĨA ĐỒ ĂN:

1. MÓN  THAY CƠM 
2. RAU

3. MÓN MẶN 



MÓN THAY CƠM   

KHOAI LANG LUỘC

CHUỐI NẤU 

KHOAI MÔN HÂP NƯỚC CỐT DỪA 
HOẶC NẤU CANH 

BÍ ĐỎ LUỘC

CỦ DỀN LUỘC 

BÔNG CẢI TRẮNG LUỘC 

CHỌN 1 CHO MỖI BUỔI ĂN
1 PHẦN = 1/2 CHÉN



MÓN MẶN  

CHÃ CÁ LÃ VỌNG 

CÁ HÂP GỪNG

CÁ KHO NGHỆ 

TRỨNG CHIÊN ỐP LA TÔM RIM 

GÀ KHO XÃ

CÁ NGỪ RIM TỎI ỚT

TRỨNG HẤP VỚI NẤM 

CÁ KHO VỚI DƯA CẢI 

TRỨNG CHIÊN HÀNH TRỨNG KHO VỚI CÁ 

GÀ LUỘC CHẤM NƯỚC MẮM GỪNG

GÀ HẦM NẤM & CÀ RỐT

TRỨNG RÁNG NGẢI CỨU 

CÁ CÀ RI & NƯỚC CỐT DỪA

NGAO HẤP XÃ RỪNG 

GỎI GÀ 

GÀ KHO BÍ NGÔ MỰC XÀO DƯA LEO 

TRỨNG RÁNG NẤM RƠM 

CHỌN 1 CHO MỖI BUỔI ĂN
1 PHẦN = 3 NGÓN TAY 



RAU  

BÔNG CẢI XANH XÀO 

NẤM KHO XẢ 

KHỔ HOA XÀO TRỨNG

RAU MUỐNG XÀO TỎI
CANH HẸ VỚI TÔM 

CANH BÓ XÔI VỚI NẤM

CANH KHỔ HOA NHỒI CHẢ CÁ

SU SU XÀO MỰC 

ĐẬU QUE XÀO TÔM 

CẢI THÌA XÀO NẤM 
HOA THIÊN LÝ -THỊT GÀ 

CANH BẦU NẤU NGAO 

SALAD BƠ 

GỎI DƯA LEO, CA RỐT, MỰC

SALAD SON XÀO THỊT GÀ

GỎI RAU MẦM XÀO THỊT GÀ

MĂNG TÂY XÀO TÔM 

GỎI NGÓ SEN TÔM

GỎI CỦ CẢI
GỎI RAU ĐẮNG
GỎI ĐU ĐỦ (ĐU ĐỦ XANH)

DƯA CHUA

DƯA RAU MUỐN 
DƯA GIÁ 
DƯA CẢI RAU BÍ XÀO TỎI  

ĐẬU BẤP LUỘC

CẢI LÀNG XÀO TỎI 

CHỌN 1 CHO MỖI BUỔI ĂN
1 PHẦN = 1 CHÉN  



TRÁI CÂY   

SINH TỐ BƠ DỪA - 1 LY 225ML 

ỔI 
DƯA HẤU 

TRÁI LỰU  

CỦ SẮN 

TRONG NGÀY,  BẠN CÓ THỂ  UỐNG
100ML NƯỚC CỐT DỪÀ TƯƠI. SẼ GIÚP
CHO BẠN GIẢM ĐÓI VÀ NO LÂU.
KHI THỨC DẬY, LILY THÍCH PHA 1 LY
NƯỚC NÓNG, BỘT NGHỆ, HOẶC GỪNG,
VÀ NƯỚC CỐT DỪA. RẤT SẢNG KHOÁI VÀ
PHÒNG NHIỀU BỆNH

MỘT NGÀY = 1 PHẦN
(KHÔNG PHẢI 3 PHẦN) 
1 PHẦN = 1/2 CHÉN  



CÁCH NẤU ĂN    

HOÀN TOÀN KHÔNG SỬ DỤNG CÁC NƯỚC
CHẤM MUA TRONG CHAI

HOÀN TOÀN KHỔN SỬ DỤNG ĐƯỜNG, BỘT
NÊM, BỘT NGỌT, NƯỚC TƯƠNG 
CÓ THỂ SỬ DỤNG MUỐI, VÀ MỘT 1 MUÔNG
NƯỚC MẮM - 1 MUỖNG LÀ CHO CẢ 3 BUỔI ĂN 

CÓ THỂ XÀO, LUỘC, KHO, VÀ CHIÊN. 
KHÔNG SỬ DUNG CÁC LOẠI DẦU NẤU ĂN.
CHIÊN THÌ SỬ DỤNG DẦU DỪA. KHÔNG MUA
ĐƯỢC THÌ KHÔNG CHIÊN. 

CÓ THỂ SỬ DỤNG MUỐI, CHANH, DẤM, TỎI ,
ỚT, GỪNG DẦU OLIVE, DẦU MÈ, ĐỂ LÀM CÁC
NƯỚC CHẤM 

ĐỂ THỨC ĂN NGON CÓ THỂ THÊM NHỮNG
GIA VỊ NHƯ: TIÊU, TỎI, ỚT, HÀNH, NGÒ, BỘT
NGHỆ, GỪNG, MUỐI, NƯỚC NẮM.
CÓ THỂ LẤY HẠT ĐIỀU, BẰM NHỎ THAY ĐẬU
PHỌNG ĂN VỚI GỎI 



NHỮNG MÓN KHÔNG ĂN
TRONG LÚC THANH LỌC 

Cơm, xôi, bún, phở, sợ mì, mì gói,
 bánh ướt, bánh mì, bánh
hamburger, bánh pizza, bánh
bông lan, tất cả những loại bánh

TINH
BỘT 

ĐẬU 

RAU  

Rau là ăn ok, trừ một số rau khó tiêu
như ớt chuông, cà tím, cà chua, bắp. Tất
cả trái cây điều cử ngoại trừ: trái bơ, củ
sắng, lựu, dưa hấu 

Đậu hủ, đậu xanh, đậu đỏ, đậu
phộng, tất cả những loại đậu 



NHỮNG MÓN KHÔNG ĂN
TRONG LÚC THANH LỌC 

Không ăn tất cả dầu ăn, ngoại trừ dầu
olive, dầu mè, dầu dừa. Khi nấu ăn thì
sử dụng dầu dừa. Dầu olive và dầu mè
không sử dụng trên lửa cao được 

DẦU
ĂN  

NƯỚC
CHẤM  

ĐƯỜNG
& SỮA  &

NƯỚC
UỐNG

Hoàn toàn không bỏ thêm đường. Không
sử dụng sữa bò, sữa tươi, sữa ông thọ, sữa
đậu nành. Không uống cafe, soda, nước ép
trái cây. Chỉ uống nước lạnh, nước trà
không đường. 

Tất cả nước chấm không được sử dụng ngoại
trừ một ít nước nắm (1 muỗng cà phê 1 ngày
bao gồm cả 3 buổi ăn). Có thể sử dụng muối
để nấu ăn. Nếu bạn bị cao huyết áp thì hạn
chế. 



CÁCH ĂN THANH LỌC 

1.Thanh lọc trong vòng 2 tuần. Một ngày ăn 3 lần, và
không ăn bất cứ gì thêm ngoài 3 buổi ăn chính. Phần trái
cây bạn ăn cùng buổi sáng hoặc buổi trưa. Hoặc nếu bạn
quá đói thì bạn có thể chừa lại ăn giữa buổi. 
2. Buổi ăn cuối cùng trước khi ngủ ít nhất là 3 tiếng 
3. Không bỏ buổi ăn 
4. Nhai thật chậm và không làm những việc khác khi ăn sẽ
giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Nhai đồ ăn nhừ ra thành
nước. 
5.  Hãy để tất cả đồ ăn vào một dĩa có thể nhìn thấy hết đồ
ăn. Bạn sẽ thấy là đồ ăn không hề ít 
6. Không uống nước trong buổi ăn. Sau 30 phút thì mới
uống nước để không làm loãng chất acid tiêu hoá
7. Ăn buổi tối ít hơn 2 buổi đầu
8. Ngủ 8 tiếng một ngày bạn sẽ bớt thèm ăn 
9. Mỗi ngày tập thể dục ít nhất là 15 phút cho tinh thần vui
khoẻ và tiêu hoá tốt. 



1. Các bạn mua một quyển nhật ký - gọi nó là Nhật Ký Đồ Ăn.
Điều đầu tiên viết là tại sao mình muốn thanh lọc. Nhắm mắt lại,
thì hình dung nội trong 3 tháng  nữa với sức khoẻ tốt, thì mình sẽ
làm gì? Mỗi ngày lúc thanh lọc thì nhớ ghi vào là ăn gì và cảm
thấy thế nào trong cơ thể.
2. Lên trang FB: www.facebook.com/songkhoevoilily để cùng
làm quen với nhiều người đang thanh lọc khác. 
3. Các bạn đọc các post trên FB hoặc xem Tài Liệu: "Tại Sao Cần
Thanh Lọc." Khi các bạn hiểu về khoa học của đồ ăn dinh dưỡng,
thì các bạn sẽ quyết tâm hơn trong lúc thanh lọc. 
3. Thông báo cho gia đình là mình sẽ thanh lọc, và đừng rũ đi ăn.
Và bạn là người nấu ăn chính trong gia đình thì hỏi thử có ai giúp
thay bạn nấu trong 2 tuần không? Vì khi nấu cho người khác, sẽ
rất là thèm.
4. Rủ 1 người bạn thanh lọc, cùng nhau sẽ dễ thành công.
5. Dẹp hết tất cả những đồ ăn không được ăn, như là đường, cà
rem, ra khỏi tầm mắt. Ở chổ làm việc, đừng để các đồ ăn đó gần.
6. Đi chơi mua những thứ sẽ sử dụng: dầu mè, dầu dừa, bột nghệ,
gừng, hạt điều, trái bơ, đi mua rau sạch
7. Bắt đầu ăn giảm ngọt, và giảm cơm, giảm bánh mì dần cho
quen
8. Lấy thước dây đo vòng eo. Đo ở rúng. Chụp một tấm hình. 

Chuẩn bị 3 Ngày
Trước Khi Thanh Lọc 

Đang Thanh Lọc 



1. Hạn chế đi ăn bên ngoài với bạn bè trong thời
gian thanh lọc, vì nhìn đồ ăn rất là thèm. 
2. Ngủ sớm cho đỡ mệt
3. Khi bữa ăn tối, đánh răng liền để đừng ăn nữa
4. Uống ít nhất 8 ly nước một ngày, 1 ly = 225mL
5. Mỗi buổi sáng thức dậy trước khi ra khỏi gường,
thích thở sâu và nói "Tôi thanh lọc để sống khoẻ
mạnh. Tôi yêu bản thân."
6. Các bạn đừng leo lên cân mỗi ngày. Hãy dùng
thước dây và đo vòng eo là bao nhiêu là hiệu quả
hơn. Đo ở rúng. 
7. Mỗi ngày ghi vào Nhật Ký Đồ Ăn là ăn những gì
và cảm giác của cơ thể. Khi bạn thấy bạn khoẻ dần,
bạn sẽ có nhiều quyết tâm hơn. 

Những mẹo giúp bạn
thành công 



Bạn có thể có những triệu
chứng như ăn không tiêu,
sình bụng, mệt mỏi, khó ngủ,
tăng cân, đau dạ dày

TRƯỚC KHI
THANH LỌC

Vì bạn chưa quen bỏ thức ăn
ngọt, nên 5 ngày đầu bạn sẽ
cảm thấy mệt mỏi, quạo quọ,
đau đầu. Hãy ngủ sớm, đừng đi
chơi. Bạn sẽ vượt qua được. 

TRONG KHI 

Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng,
nhiều năng lực, ngủ sâu hơn,
và yêu đời hơn.

SAU KHI 



Có người hỏi Lily là ăn như vầy có quá ít và có bị ngất
xỉu không? Một ngày ăn 3 buổi đầy đủ chất dinh
dưỡng nên hoàn toàn không ít.

Khoa học nghiên cứu là khi giảm ăn 30% trong một
thời gian ngắn, giúp con người sống lâu hơn.

Lily vận động rất nhiều, còn tập võ 2 tiếng 1 ngày mà
vẫn đủ sức. Các bạn sẽ không sao đâu. 

Ăn thanh lọc
có quá ít không? 



Tại Việt Nam, các bạn chiệu khó đi mua rau sạch. Trong thời
gian thanh lọc, bạn không tốn tiền đi ăn bên ngoài, nên các
bạn đầu tư nhiều vào rau sạch. Cơ thể rất cần rau sạch trong
thời gian thanh lọc. Thà là ăn ít lại, mà là ăn cho đáng.

Dưới đây là một số nơi mua rau sạch theo trên mạng. Lily
chưa thử qua. Các bạn thử rồi chia sẽ thông trên FB cho
những bạn khác biết nhé. Xin cám ơn.

Sài Gòn:
http://tieudungplus.vn/nhung-thuong-hieu-rau-sach-tai-
tp-ho-chi-minh-7108.html
http://suckhoexanh.vn/vi/news/Thu-vien-dinh-
duong/Danh-muc-cua-hang-rau-sach-tai-TPHCM-
98.html
https://websosanh.vn/review/dia-chi-cua-hang-rau-sach-
tai-thanh-pho-c2-2016022601503261.htm

Hà Nội:
http://tiepthigiadinh.sunflower.vn/top-5-dia-chi-mua-
rau-sach-tai-ha-noi-va-tp-hcm/
http://diachiso.vn/ha-noi/top-7-cua-hang-rau-sach-uy-
tin-nhat-ha-noi.htm
http://baodautu.vn/danh-sach-cac-cua-hang-ban-rau-an-
toan-do-so-nnptnt-ha-noi-cung-cap-d43090.html

Mua Rau Sạch 

http://tieudungplus.vn/nhung-thuong-hieu-rau-sach-tai-tp-ho-chi-minh-7108.html


Cách này là sẽ giúp cho các bạn làm sạch
hầu hết những thuốc trừ sâu.  Có thể ảnh
hưởng một chút về hương vị, nhưng không
sao, sạch vẫn hơn: 

1 Rửa tay cho sạch
2. Lấy rau rửa dưới vòi ngưới
3. Lấy một cái thao, cho 1 muỗng muối vào,
ngăm rau 5 phút
4. Sau đó, đổ nước ra ngoài. Chế nước mới
vào, cho 1 muỗng dấm, ngăm 10 phút.
5. Sau đó thì rữa lại cho sạch. Những cái
nào có vỏ thì gọt vỏ bỏ đi nhé

Cách rửa rau 

http://tieudungplus.vn/nhung-thuong-hieu-rau-sach-tai-tp-ho-chi-minh-7108.html


RŨ THÊM MỘT NGƯỜI BẠN THANH LỌC
CHUNG - CẢ 2 SẼ THÀNH CÔNG 



SỨC MẠNH,
TÌNH YÊU,

SẮC ĐẸP CÓ SẴNG
TRONG BẠN.
HÔM NAY,

BẠN SẼ LÀM GÌ?




