
Chương Trình 
Thanh Lọc 
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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  G R E A T  F O O D  



Chào các bạn. Lily sinh ra ở 
Vĩnh Long và lớn lên ở Mỹ. 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. Hiện tại, 
Lily đang học Thạc Sỹ về Khoa 
Học Dinh Dưỡng. 

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, người bị tiểu 
đường thì không nên thanh lọc. 

Chúc các bạn vui khoẻ. 

SỐNG KHOẺ 
VỚI LILY 



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.  



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. 



ĂN THANH LỌC ĐỂ  PHÒNG LẠI
CÁC BỆNH NHƯ  SAU:

THANH LỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH 

68% người Mỹ 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 Robert Lustig, 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. Đường là kẻ thù lớn nhất, 
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. 



Trong thời gian đầu bạn có thể ăn không quen. Nhưng 
bạn có thể ăn chung với một số đồ có vị ngọt như xào 
mực với khóm. Sau khi bỏ đồ ăn ngọt trong 3 tuần, bạn 
sẽ lấy lại được khẩu vị tự nhiên. Khi ăn bạn sẽ cẩm 
nhận được khẩu vị thật sự của đồ ăn. Như ăn đậu que 
luộc thôi mà bạn sẽ cảm thấy nó ngọt đậm đà. Bạn 
đừng sợ không ăn ngọt sẽ bị mất sức. Bạn vẫn ăn một 
ngày 3 buổi ăn thật sự dinh dưỡng, thì sẽ không sao 
đâu. 
Thời gian đầu bỏ ngọt có thể cảm thấy chóng mặc, mệt
mỏi, khó chiệu, thèm ngọt. Nên ngủ sớm và nghỉ ngơi. 
Vượt qua tuần đầu tiên là bạn sẽ khoẻ. Hãy đá đi thói 
quen ăn ngọt. .  

Nấu ăn không bỏ đường 
làm sao ăn nổi?



3 TUẦN

THANH LỌC  TRONG BAO NHIÊU  LÂU?  

Cần  3  t uần  để  c h o  bạn  c ó  đủ  t hờ i  g i a n  l à m  
q u e n  vớ i  đồ  ăn  bổ  k h oẻ .  Bạn  sẽ  dần  dần  y ê u  

bản  c hấ t  t hậ t  sự  củ a  đồ  ăn .  Bạn  sẽ  k h ô n g  t h è m
đồ  ăn  n gọ t  nữ a .  K hẩu  v ị  củ a  bạn  sẽ  c â n  bằn g  

lạ i .      



Được ăn thức ăn nào? 

1. Chỉ ăn đồ ăn từ thiên nhiên, 
không ăn đồ ăn chế biến. Ăn 

những gì bà nội bạn ăn lúc còn 
nhỏ (50 năm trước) 

2. Hoàn toàn không ăn hoặc uống 
đường 

3. Ăn đúng buổi, không ăn vặt 
ngoài buổi 



Được Ăn Vào Lúc Nào? 

1. Một ngày bạn ăn 3 buổi. 
2. Lưu ý là chỉ ăn trong 3 buổi này. Ngoài 
ra không ăn vặt bất cứ lúc nào. Không ăn 

ngoài buổi giúp cho bộ tiêu hoá có thời 
gian nghỉ ngơi và thanh lọc và giúp giảm 

cân. Ăn ngoài buổi kích thích não làm 
bạn luôn luôn thèm đồ ăn. 

3. Buổi ăn tối nên trước 7 giờ. Buổi tối bộ 
tiêu hoá không hoạt động tốt bằng băng 
ngày. Và ăn khuya nặng bụng rất là khó 

ngủ.  



Nên ăn bao nhiêu?  

1. Để tất cả đồ ăn vào một tô trung bìng 
(khoảng một gang tay). Đừng để đồ ăn 

nhiều dĩa, mỗi dĩa ăn một chút mà không 
biết đã ăn hết bao nhiêu. Trước khi ăn, 
quyết định là ăn bao nhiêu, bới vào một 

tô, và chỉ ăn nó thôi. 
2. Nếu bạn đã thanh lộc nhiều lần, thì 

bạn có thể thay một buổi ăn bằng một ly 
nước ép rau, sinh tố bơ, hoặc một chén 
soup (xem công thức). Hãy lắng nghe cơ 

thể. Đừng quá ép nhé.  



Được uống nước gì? 

Nước lạnh, nước trà bất cứ lúc nào 
Trong buổi ăn và chỉ một ít: cà phê đen, 

sữa không đường, rượu nho 
   

Không uống tất cả những thứ khác: tất cả 
những gì có pha đường. Không uống 

nước ép trái cây, sữa có pha đường, soda 
xá xị 



Được sử dụng gia vị gì? 

Được quyền ăn: nước tương, nước nắm, 
muối, tiêu, dầu mè, dầu olive, dấm, rau 

thơm. 
Không sử dụng: Đường, bột ngọt (kích 

thích sự thèm ăn), các chay nước sốt bán 
đã pha để bán sẵng. 

Nước chấm: bạn cũng tự làm. Không ăn 
những nước chấm tiệm làm. Có thể sử 
dụng bơ đậu phọng làm tương (nhưng 

mua loại không đường) 



Được ăn trái cây không? 

Các bạn có thể ăn một ít trái cây nếu cần. 
Ăn cùng buổi đồ ăn chính. Một phần nhỏ. 
Nên ăn: ổi (nhiều Vitamin C), dâu, cốc, củ 

sắng, mận 
Không nên ăn vì nhiều đường: Xoài, 

chuối, nho 



Thức Ăn Bổ 
Dưỡng



Hạn chế hoàn toàn tinh bột
như cơm gạo trắng, hủ tiểu,

bún, mì, bánh mì 
Nên ăn: cơm gạo lức hoặc các

món dưới đây thay cơm    

KHOAI LANG LUỘC

CHUỐI NẤU 

KHOAI MÔN HÂP NƯỚC CỐT DỪA  
HOẶC NẤU CANH 

BÍ ĐỎ LUỘC

BÔNG CẢI TRẮNG LUỘC 



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 



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 



SINH TỐ 
BƠ

SỮA ĐẬU NÀNH 
KHÔNG ĐƯỜNG 

(HOẶC NƯỚC CỐT 
DỪA PHA VỚI NƯỚC) 

1 TRÁI BƠ 
4 HẠT ĐIỀU 

SAU KHI XAY LÊN THÌ 
CÓ THỂ BỎ MỘT ÍT 

TRÁI CÂY KHÁC LÊN 
TRÊN MẶT  



NƯỚC ÉP 
RAU 

XANH
HƠI KHÓ UỐNG, NHƯNG 
TRỊ GIÚP HẠ QUYẾT ÁP, 
ĐƯỜNG TRONG MÁU, 

LÀM DA ĐẸP 

CẦN TÂY 
DƯA LEO 
BÓ XÔI 

BÔNG CẢI XANH 
CHANH 

NƯỚC LẠNH   



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. 
Nếu bạn là người nấu ăn chính trong gia đình thì hỏi thử có ai giúp 
thay bạn nấu trong 3 tuần không? Vì khi nấu cho người khác, sẽ rất 
là thèm. 
4. Tìm một môn thể thao nào đó yêu thích. Tập 15 phút mỗi ngày. 
5. Rủ 1 người bạn thanh lọc, cùng nhau sẽ dễ thành công. 
6. 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. 
7. Đi chợ mua những thứ sẽ sử dụng: dầu mè, dầu dừa, bột nghệ, 
gừng, hạt điều, trái bơ, đi mua rau sạch 
8. Bắt đầu ăn giảm ngọt, và giảm cơm, giảm bánh mì dần cho quen 
9. Lấy thước dây đo vòng eo. Đo ở rúng. Chụp một tấm hình, để sao 
này khoe. 

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 



Tại Việt Nam, các bạn chịu 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. 

Ở đây danh sách 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. Còn bạn nào biết thêm thông tin thì đánh vào 
comment chia sẽ 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 nước 
3. Lấy một cái thao, cho 1 muỗng muối vào, 
ngâm rau 5 phút
4. Sau đó, đổ nước ra ngoài. Chế nước mới 
vào, cho dấm (dấm bằng 1/3 của thao 
nước), ngâm 10 phút.
5. Sau đó thì rữa lại cho sạch. Những cái 
nào có vỏ thì gọt vỏ bỏ đi nhé

Cách rửa rau 



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?




