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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 thức ăn nhanh, và ăn 
nhiều tinh bột nên Lily đã tăng cân 
từ 47 kg đến 60 kg. Sau khi nghiên 
cứu về thanh lọc và thay đổi cách 
ăn uống hợp lý, Lily khoẻ hơn rất 
nhiều. Hiện tại, Lily đang học Thạc 
Sỹ về Khoa Học Dinh Dưỡng. 

Lily chia sẻ thông tin này giúp 
các bạn có thêm kiến thức về cách 
ăn uống lành mạnh và cải thiện 
sức khoẻ của mình. Đặc biệt hơn là 
các bạn có thể tận hưởng cuộc 
sống của mình. 

Tất cả thông tin ở đây Lily chia 
sẻ theo kinh nghiệm riêng của 
mình. Các bạn có thử thì nên hỏi ý 
kiến của bác sĩ trước nhé. Đối với 
phụ nữ có thai và cho con bú hoặc 
người bị tiểu đường thì không nên 
thanh lọc. 

Chúc các bạn vui khoẻ. 

SỐNG KHOẺ 
VỚI LILY 
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Cha của  Lily măc bệnh 
tiểu đường suốt 15 năm 
và đã mất năm 2015. 
Tiểu đường  gây ra 
nhiều biến chứng như: 
hư thận và mù mắt. Vì 
ba Lily là nhạc sỹ và rất
là yêu đời. Do đó, đây 
là một nỗi đau lớn nhất 
trong cuộc đời mình.  
Vì Ba có bệnh tiểu 
đường, thì nguy cơ của 
Lily sẽ phát bệnh tăng 
gấp 3 lần.  

Lily chia sẻ kiến thức 
về ăn thanh lọc để bạn 
có thể bảo vệ người 
thân yêu trong gia 
đình.  

Chúc bạn và gia đình 
có sức khoẻ tốt nhất. 

http://www.joslin.org/info/genetics_and_diabetes.html


 
Lily muốn thanh lọc để có sức 

khoẻ tốt chăm sóc cho mẹ, đạp xe 
đạp đi khắp thế giới, và làm nhiều 

việc giúp đỡ nhiều người.  
 

Thanh lọc là chương trình ăn các 
đồ ăn dinh dưỡng. Trong 3 tuần 
thanh lọc, bạn có thời gian bỏ đi 
thói quen ăn đường và giảm ăn 

tinh bột. Sau 3 tuần, bạn sẽ có một
khẩu vị cân bằng và bớt thèm 

ngọt. 
 

Giảm cân không phải là mục tiêu 
chính. Thanh lọc giúp bạn có sức 
khoẻ tốt, tăng năng lượng, giúp 

cơ thể nhẹ nhàng, yêu đời và ngủ 
ngon, không gây đau bụng hay 

đầy hơi. Và tất nhiên bạn cũng sẽ 
giảm cân, nhưng quan trọng nhất 
là sống mạnh khoẻ, sống lâu với 

gia đình.  

TẠI SAO THANH LỌC?



LỢI ÍCH CỦA 
THANH LỌC 

Trước khi thanh lọc: 
- Luôn cảm thấy đói, ăn như 
chó sói. 
- Ăn xong là buồn ngủ không 
làm việc được. 
- Mệt mỏi và hay quạo quọ, 
không tập trung. 
- Khó tiêu, có nhiều mỡ ở bụng, 
giấc ngủ không sâu. 

Sau khi thanh lọc: 
- Ăn thấy rất ngon. 
- Năng lượng dồi dào. 
- Ngủ sâu và ngon hơn. 
- Tiêu hoá tốt, cảm thấy cơ thể 
nhẹ nhàng hơn. 
- Dáng người thon gọn và mặc 
quần áo thấy đẹp hơn 



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 



TẠI SAO BÂY GIỜ 
NHIỀU NGƯỜI 
VIỆT BỊ BỆNH?

Ngày nay, có rất nhiều người 
tăng cân, bệnh cao quyết áp, tiểu 
đường, bệnh tim, và lãng trí. 
Một lý do là vì chúng ta ăn quá 
nhiều đường. 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới 
(WHO) khuyên là một ngày ăn tối 
đa 25 gram đường (tức là 6 
muỗng cà phê). 

Ở Mỹ, một người trên trung bình 
ăn 82 grams đường (19 muỗng 
đường), gấp 3 lần mức quy định 
an toàn cho sức khoẻ. 

Người Việt cũng ăn đường rất 
nhiều do không hiểu về mức độ 
độc hại của đường.  



ĐỒ ÔNG BÀ
ĂN THỜI

XƯA 
 

ĐỒ CHÚNG
TA ĂN THỜI

NAY



Ở nước Mỹ, theo CDC 2014, 
ăn nhiều đường có thể tăng 
nguy cơ bệnh tiểu đường. 
Khi đã bệnh tiểu đường: 
   
-71% người bệnh tiểu đường 
cũng bị bệnh cao huyết áp 
- 1,8 lần cao hơn có nguy cơ 
nhồi máu cơ tim 
- 1,5 lần cao hơn có nguy cơ 
đột quỵ 
- Bệnh tiểu đường dẫn đến 
44% những ca mới bị hư 
thận 
- Bệnh tiểu đường dẫn đến 
28% những ca mới bị hư mắt  

TIỂU ĐƯỜNG & 
NGUY CƠ BỆNH 

TẬT: 

https://www.health.harvard.edu/heart-health/the-sweet-danger-of-sugar


Khi bạn mang thai thì đừng 
thanh lọc. Nhưng hạn chế 
tối đa đồ ngọt.  

Hiện tại càng nhiều người 
mẹ bị bệnh tiểu đường thai 
kỳ. Các bà mẹ mang tâm lý 
là "ăn vì con" nên ăn rất 
nhiều đồ ăn. Ăn vô tội vạ. 
Bao gồm ăn nhiều đồ ngọt. 

Nếu em bé khi sinh nặng 
hơn 4kg hoặc bà mẹ bị 
bệnh tiểu đường thai kỳ, thì 
cả em bé và bà mẹ tăng 
nguy cơ, gấp 7 lần, bị béo 
phì và tiểu đường sau này.  

HẠN CHẾ ĂN 
NGỌT KHI BẠN 

MANG THAI

http://www.diabetes.org/are-you-at-risk/lower-your-risk/gdm.html


Bạn nên biết để phòng 
ngừa. Vì bệnh này có thể 
hồi phục nếu sửa đổi ăn 
uống và thể thao  

Đường máu lúc mới thức 
dậy ≥ 126 mg/dl 
(≥ 7 mmol/l) thử ít nhất 2 
lần liên tiếp. 
Đường máu sau ăn hoặc 
bất kỳ ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 
mmol/l). 

Nếu trong mức 100- 
125mg/dl là bạn có nguy cơ 
(gọi là tiền tiểu đường).  

BẠN CÓ BIẾT MỨC 
ĐƯỜNG TRONG 
MÁU CỦA MÌNH?

https://www.health.harvard.edu/heart-health/the-sweet-danger-of-sugar


 1 TRONG 3  
NGƯỜ I  Ở  MỸ  BỆNH  TIỀN  TIỂU  ĐƯỜNG .  

CH Ỉ  10%  TRONG  SỐ  NÀY  BIẾT  HỌ  CÓ  BỆNH  



MỖI NGÀY 
ĐƯỢC ĂN BAO 

NHIÊU ĐƯỜNG?

Hạn chế dưới 6 muỗng 
đường (muỗng cafe) - 25 
gram.  

Đây là lời khuyên của Tổ 
Chức Y Tế Tế Giới (WHO) 

Bạn có biết là mỗi ngày 
mình ăn bao nhiêu không?  



4 GRAM 
ĐƯỜNG = 

1 MUỖNG CÀ 
PHÊ ĐƯỜNG 

BẠN LUÔN CÓ THÓI QUEN, 
ĐỌC NHÃN HIỆU DINH 
DƯỠNG ĐỂ BIẾT TRONG 
ĐỒ ĂN CỦA MÌNH CÓ BAO 
NHIÊU ĐƯỜNG NHÉ.  

MỘT LY SỮA SÔ CÔ LA  

24 GRAM ĐƯỜNG = 
6 MUỖNG ĐƯỜNG  



HÃY CẨN THẬN 

Đường lẩn trốn trong nhiều đồ ăn
chế biến sẵn như là: 
-sữa chua (3 muỗng) 
- chai nước cam (4 muỗng)  
- 1 miếng bánh ngọt (4 muỗng) 
- Kem (3 muỗng) 
- 1 ly nước ngọt có gas (10 muỗng)



TẠI SAO CON 
NGƯỜI RẤT 

THÍCH ĐỒ NGỌT? 

Chúng ta thích ăn ngọt vì khi ăn 
ngọt, não tiết ra dopamine làm 
cho chúng ta cảm thấy rất là 
phấn khởi và thích thú. Khi bạn 
sử dụng ma tuý thì não cũng tiết 
ra dopamine. Dopamine mang lạ 
i niềm vui và cảm giác hài lòng 
tức thời, khiến con người muốn 
có liên tục thèm thuồng chất 
kích thích này. 

Rất khó để từ bỏ ma tuý vì khi 
không có dopamine, chúng ta 
cảm thấy mệt mỏi và xuống tinh
thần. Khi ăn nhiều đường, 
chúng ta cũng khó bỏ thói quen 
ăn đường vì não không tiết ra 
dopamine nữa. Đường không 
làm nghiện như ma tuý, nhưng 
cũng khó bỏ.  



Đường!
T H A N H  LỌC   T R Á N H  ĂN  M Ó N  G Ì ?

Không ăn tất cả đồ ăn ngọt có đường như: sữa chua
có đường, bánh ngọt, chè, xôi, kem, nước ngọt có 
ga. Nói chung là tất cả đồ ăn mà có pha đường vào 
thì không ăn. 



L U Ô N  L U Ô N  X E M
N H Ã N  H I ỆU  Đ Ể
B I Ế T  C Ó  B A O
N H I Ê U  ĐƯỜN G

4  G R A M  =  1  M UỖN G  ĐƯỜN G  

3 9  G R A M    =    GẦN  1 0
M UỖN G  ĐƯỜN G  

MỘT  CHAI    

COCA  COLA  



- Ăn nhiều đường, cơ thể tích
thành mỡ 

- Dư mỡ có thể dẫn đến béo phì,
gương mặt già đi, bệnh tim, ung

thư, lãng trí, tiểu đường, gan
nhiễm mỡ, hại thận

TẠI SAO 
LẠI CỬ ĂN 
ĐƯỜNG?



Khi  ăn t inh bộ t ,  cơ  thể  
sẽ  b iến thành đường.  
Mỗ i  buổ i  ăn hạn chế  

ăn.  Nếu ăn thì  ch ỉ  
ăn NỬA CHÉN.  

Tinh bộ t  bao gồm: 
cơm, khoai ,  bánh mì ,  
hủ  t iếu,  mì  gói ,  bánh 

phở ,  bánh canh,  bánh 
ú,  bánh pizza ,  bánh 

bao,  bánh tấ t  cả  những 
thứ  g ì  làm từ  bộ t  gạo,  

bộ t  mì ,  các  loạ i  bộ t      

HẠN CHẾ 
ĂN TINH 

BỘT



Bạn có thể  ăn chung 
vớ i  mộ t  số  đồ  có  v ị  

ngọ t  tự  nhiên như  xào 
mực  vớ i  khóm.  Sau khi  

bỏ  đồ  ăn ngọ t  trong 3  
tuần,  bạn sẽ  lấy lạ i  
được  khẩu v ị  bẩm 

sinh.  Khi  ăn bạn sẽ  
cẩm nhận được  khẩu 
v ị  thậ t  sự  của đồ  ăn.  
Như  ăn đậu que luộc  

thôi  mà bạn sẽ  cảm 
thấy nó ngọ t  và  đậm 

đà .    

KHÔNG 
ĐƯỜNG 

LÀM SAO ĂN 
NỔI? 



Thay bằng rau. Thí dụ ăn 
phở, Lily chỉ ăn 1/4 bánh 

phở. Còn lại bao nhiêu thì 
cho giá luộc vào thay bánh 

phở. 

Ăn gỏi cuốn, Lily không ăn 
bún. Thay bằng bắp cải 

xào hoặc củ sắn xào (làm 
giống như bò bía) 

. 
Lúc ăn cơm, chỉ ăn nửa 

chén, và phần còn lại là 
đậu que luộc thay cơm.   

Thay tinh 
bột bằng gì?



Ăn bánh cuốn,  L i ly  ch ỉ  
ăn phân nửa chén 

bánh buốn,  phần còn 
lạ i  là  g iá  luộc ,  rau 

thơm, ngò.  Và ăn 
chung vớ i  rau xào vớ i  

hả i  sản.  Ăn vớ i  nước  
chấm: nước  tương và  

dầu mè.  Có thể  ăn 
nước  nắm vớ i  dấm, 

chanh,  tỏ i ,  ớ t ,  và  
không pha đường.  Ăn 

rấ t  ngon.      

Thay tinh 
bột bằng 

gì?



Ngày 1

21 ngày thanh lọc của Lily

Không bị buồn ngủ sau buổi ăn trưa

Ngày 3

Ngày 7

Ngày 10

Ngày 14

Ngày 17

Ngày 21

Cảm thấy phấn khởi và quyết tâm 

Thấy mệt mỏi, nhức đầu, thèm ngọt,  
muốn bỏ cuộc

Không thấy luôn luôn đói và  
không dễ nóng giận 

Thấy bận quần áo vừa hơn 

Năng lượng tăng, tập trung làm việc tốt

Không làm nô lệ cho đồ ăn nữa và ăn  
đồ ăn nhạt vẫn thấy đậm đà và ngon lành



Cần 3  tuần để  cho 
bạn có đủ  thờ i  

g ian làm quen vớ i  
đồ  ăn bổ ,  khoẻ .  
Bạn sẽ  dần dần 

yêu bản chấ t  thậ t  
sự  của đồ  ăn.  Bạn 
sẽ  không thèm đồ  
ăn ngọ t  nữa .  Khẩu 

v ị  của bạn sẽ  cân 
bằng lạ i .      

THANH 
LỌC BAO 

NHIÊU 
LÂU? 



1 .  Mộ t  ngày bạn ăn 3  bữa 
chính.  

2 .  Lưu ý  là  ch ỉ  ăn trong 3  
bữa chính.  Ngoài  ra  không 
ăn vặ t  bấ t  cứ  lúc  nào.  Không 
ăn vặ t  nhằm giúp cho bộ  
phận t iêu hoá có thờ i  g ian 
ngh ỉ  ngơ i ,   thanh lọc  và  giúp 
giảm cân.  Nếu bạn ăn vặ t  thì  
não kích thích làm bạn luôn 
luôn thèm đồ  ăn.  

3 .  Buổ i  ăn tố i  nên ăn trước  7  
g iờ  tố i .  Buổ i  tố i  bộ  t iêu hoá 
không hoạ t  động tố t  bằng 
ban ngày.  Và  ăn khuya gây 
nặng bụng và  rấ t  khó ngủ .      

Được Ăn Vào 
Lúc Nào? 



Lắng nghe cơ  thể ,  t rong 
3  buổ i  ăn,  bạn có thể  ăn 
đến khi  vừa no.  Ch ỉ  ăn 
trong 3  buổ i .  Nếu bạn 

cảm thấy đói ,  thì  trong 
buổ i  ăn có thể  ăn nhiều 

hơn,  nhưng không ăn 
ngoài  buổ i  ăn.    

 
Cách ăn:  cho  tấ t  cả  vào 1  

tô  và  ch ỉ  ăn trong tô  
thôi .  Như  vậy thì  mình 

biế t  mình ăn bao nhiêu.    

Được ăn 
bao nhiêu? 



1 .  Ch ỉ  ăn đồ  ăn từ  
th iên nhiên,  không ăn 

đồ  ăn chế  b iến.  Ăn 
những gì  ông 

bà  của bạn ăn lúc  còn 
nhỏ  (50 năm trước)  

 
2 .  Hoàn toàn không ăn 

hoặc  uống đường 
     

3 .Hạn chế  ăn t inh bộ t ,  
nếu ăn thì  ch ỉ  ăn nửa 

chén mỗ i  buổ i    

Được 
ăn gì? 



Đồ  ăn ở  ngoài  đường,  họ  
pha rấ t  nhiều bộ t  ngọ t ,  

đường,  và  hoá chấ t  để  làm 
cho cảm thấy ăn ngon.  Lưỡ i  
và  não luôn b ị  k ích thích vì  
những chấ t  này nên bạn sẽ  
luôn luôn thèm ăn các  món 

ăn này.  Ngoài  ra ,  ăn ở  
ngoài  về  cảm thấy nặng nề ,  

khó ch ịu.  
Khi  nấu đồ  ăn ở  nhà và  bớ t  

g ia  v ị ,  khi  ăn bạn sẽ  cảm 
nhận được  bản chấ t  thậ t  sự  

của đồ  ăn.  Lúc đầu ăn 
hơ i  nhạ t ,  nhưng sau đó thì  

thấy rấ t  là  đậm đà .  L i ly  nấu 
đồ  ăn rấ t  là  dở ,  mà vì  ăn 

thanh lọc ,  ăn gì  nấu ở  nhà 
cũng thấy cực  kỳ  ngon.    

Tại sao nấu đồ 
ăn ở nhà?



Nước  lạnh,  nước  trà  
   

Trong buổ i  ăn ch ỉ  uống 
mộ t  í t :  s inh tố  bơ ,  nước  
rau ép,  cà  phê đen,  sữa 

không đường,  rượu nho 
   

Không uống tấ t  cả  những 
gì  có  pha đường,  bia ,  sữa 
có pha đường,  soda xá  x ị  

   
Nước  ép trái  cây mặc  dù 

không pha thêm đường,  
nhưng trong trái  cây cũng 
có đường nên không được  

uống   

Được uống 
nước gì?



Các bạn cẩn thận vì không chỉ đồ 
ăn có đường, mà nước uống có 

thể có rất nhiều đường. 

1 ly (240ml) 
Soda có gas = 9 muỗng  

Nước ép nho = 9 muỗng đường 
Nước ép táo= 8 muỗng 
Trà đường = 6 muỗng 

Cà phê đường = 5 muỗng 
Nước chanh = 3 muỗng 

Trong thời gian thanh lọc, cử tất 
cả nước có đường, dần dần bạn 

sẽ quen với sự thanh lạt và không 
thèm ngọt nữa.   

Nước uống 
- cẩn thận 



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 đã pha chế 

sẵn. 
   

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

mua loại không đường)  

Được sử dụng 
gia vị gì?



Các bạn có thể  ăn mộ t  í t  
t rá i  cây nếu thèm.  Ăn 
cùng buổ i  vớ i  bữa ăn 

chính.  Mộ t  phần nhỏ  thôi  
vì  trong trái  cây có 

đường.  
 

Nên ăn:  ổ i  (nhiều Vitamin 
C) ,  dâu,  cốc ,  củ  sắn,  mận 

 
Không nên ăn trái  cây 
ngọ t  như  xoài ,  chuố i ,  
nho,  các  trá i  cây chín   

Được ăn trái 
cây không?



 
Nếu bụng bạn yếu thì  
nên cử :  t rứng gà ,  sữa 
bò,  phô mai  bò,  đậu 

phọng,  hạ t  đ iều,  đậu 
hủ ,  bánh mì ,  tấ t  cả  
bánh làm từ  bộ t  mì .  
Các  thứ  này dễ  làm 

s ình bụng.  Bạn không 
ăn trong 3  tuần xem 

bạn cảm thấy thế  
nào.      

Đồ ăn gì dễ 
làm sình bụng?



Các ngày đầu, bạn sẽ cảm 
thấy mệt mỏi và quạo quọ 

vì cơ thể còn đang thèm 
đường. 

Bạn nên ngủ sớm. Khi ngủ 
sớm, buổi sáng dậy bạn 

cảm thấy khoẻ liền. 
Trong buổi ăn, ăn thêm 

trứng, cá, bơ, trái bơ, 
nước cốt dừa, hạt điều, 

đậu hủ. Những thứ này có 
protein và chất mỡ tốt, sẽ 
làm cho bạn no lâu hơn.  

Làm sao 
chống lại sự 

mệt mỏi? 



Ăn sáng, 
trưa, 

chiều 



 
Khi nấu ăn sẽ rất thèm. 
Tốt nhất là nấu một lần 

cho 2-3 ngày tới một 
lượt luôn. 

Nấu xong chia ra các 
hộp cho mỗi buổi ăn. 

Mang đi làm/đi học. 
Đến buổi ăn, chỉ lấy ra 

ăn thôi. Sẽ tiết tiệm 
rất nhiều thời gian nấu 
ăn và tiết kiệm tiền.   

Chuẩn bị 
nấu ăn thế 

nào? 



MÓN MẶN  

CHÃ CÁ LÃ VỌNG 

CÁ HÂP GỪNG

CÁ KHO NGHỆ 

ĐẬU HỦ KHO NẤMTÔM 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  
CANH CHUA

CANH BẦU NẤU NGAO 

SALAD BƠ 

GỎI DƯA LEO, CA RỐT, MỰC

SALAD XOONG XÀO THỊT GÀ

GỎI RAU MẦM XÀO THỊT GÀ

MĂNG TÂY XÀO TÔM 

GỎI NGÓ SEN TÔM

CANH BÍ ĐỎ 
GỎI RAU ĐẮNG
GỎI ĐU ĐỦ XANH

DƯA CHUA

DƯA RAU MUỐNG 
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   



Tập thể  dục  sẽ  g iúp 
cho bạn cảm thấy yêu 

đờ i  hơn.  Giúp tăng 
cường sức  khoẻ  và  

nhiều năng lượng.  Nên 
đ i  bộ  sau buổ i  ăn.  

Hoặc  tham gia  câu lạc  
bộ  thẩm mỹ .  Mỗ i  sáng 

Li ly  dậy lúc  5 :30 đ i  
học  võ.  Mỗ i  tuần chạy 
xe  đạp trên 200 cây số  

mà vẫn có sức .  Càng 
tập càng khoẻ .    

Tập thể dục 
30 phút 

mỗi ngày 



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



Giấc ngủ rất quan trọng 
Luôn nhớ ngủ sớm. 

N GỦ  7 - 8  T I ẾN G .  K H I  T H I ẾU  N GỦ ,  ĐƯỜN G  T R O N G  M Á U  
G I A  TĂN G .  BẠN  CẢM  T HẤY  MỆ T  MỎ I  V À  CĂN G  T HẲN G .  

K H I  T H I ẾU  N GỦ  BẠN  S Ẽ  CẢM  T HẤY  T H È M  ĂN  ĐỒ  ĂN  
N GỌ T  RẤ T  N H I ỀU  ĐỂ  ĐỀ  B Ù  LẠ I  NĂN G  LƯỢN G  ĐA N G  

T H I ẾU .  S Ẽ  RẤ T  K H Ó  C HỐN G  LẠ I  CƠN  T H È M  ĂN .   V Ì  
T HẾ ,  N HỚ  N GỦ  SỚM .



SỨC MẠNH, TÌNH YÊU, 
SẮC ĐẸP TRONG BẠN. 

HÔM NAY, BẠN LÀM GÌ? 



C Á C  B Ạ N  T H A M  G I A  T R A N G  
F A C E B O O K  Đ Ể  H Ỏ I  C Â U  H Ỏ I    

 
F A C E B O O K . C O M /  

S O N G K H O E V O I L I L Y /




