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Влез във форма, съблечи пуловера
#съблечипуловера #stripyoursweater

Здравословен
хранителен режим
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Здравей,
Радваме се, че си с нас. Радваме се, че искаш да направиш нещо 
добро за себе си. Очаква ни едно страхотно приключение. 

Тук ще научиш:
» Как да се храниш правилно според нуждите на организма си;
» Как да получаваш по-бързи резултати, когато тренираш;
» Как да се чувстваш по-тонизирана и да имаш повече енергия;
» Как да бъдеш по-здрава;
» Как да поддържаш здравословно тегло.

Звездите на режима за отслабване

Ulatea Slim е смес от натурални билки, която ще ти помогне 
постепенно да намалиш килограмите по възможно най-
здравословния начин. Това е комбинация от 18 внимателно 
подбрани билки, цветя и сушени плодове от цял свят. Всички те 
са познати на човечеството с лечебните си сили от векове. Днес 
техните свойства са познати и на научните среди.

Ulatea Detox е чудесен начин да освободиш организма си от 
токсините и да достигнеш оптималното за теб тегло. Ulatea Detox 
ще засили метаболизма ти, като те освободи от излишните мазнини, 
ще подобри храносмилателния процес и ще намали подуването 
на стомаха. Благодарение на него ще се почувстваш по-добре и 
изпълнена с енергия.



3

Проследи прогреса си
Едно от най-мотивиращите неща, когато става въпрос за отслабване 
е постигането на определени цели. Когато ги видиш визуално, 
нещата стават още по-вълнуващи.

1. Снимки
Преди да започнеш си направи снимка в цял ръст по бельо /сутиен и 
гащи/ отпред и отстрани, краката събрани, отпусната, без да стягаш 
тялото или да гълташ корема. Използвай огледалото. Прави такава 
снимка всяка седмица в същия ден и час.

2. Кантар
Измервай се в един и същи ден от седмицата и в един и същи час 
всяка седмица. Използвай един и същи кантар. По възможност се 
мери без дрехи или само по бельо.

Как по-лесно да намериш това, което те интересува?
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Хранителен режим

Целта на този хранителен режим е да забърза обмяната на 
веществата и изгарянето на излишни мазнини, без да загубиш 
мускулна маса. 

Фаза 1
Продължителност: 10 дни 

Важно!
Намаляването на калориите води до отслабване. Поради 
тази причина хранителните режими, целящи намаляване 
на теглото, ограничават техния прием. За всеки човек 
количеството калории е различно, а те трябва да са правилно 
разпределени в хранителните вещества.

Задължително количество хранителни вещества по време 
на режима
За 1 кг собствено тегло
Протеини: 2 г 
Въглехидрати: 1 г 
Мазнини: 0,7 г 

Пример
Ако тежиш 60 кг, то на ден трябва да приемаш
Протеини: 2 х 60 = 120 г протеин
Въглехидрати: 1 х 60 = 60 г въглехидрати
Мазнини: 0,7 х 60 = 42 г мазнини
Можеш да използваш приложения като MyFitnessPal, с които 
да смяташ количеството хранителни вещества и калории.



5

Списък на храните в първата фаза

Риба и морски дарове
- сьомга
- морски език
- тилапия
- риба тон
- пъстърва
- скумрия
- калмари
- октопод

Птичи продукти:
- Пилешки гърди
- Пуешки гърди
- Пуешка кайма, без тлъстини
- Яйца /2 яйца = 1 порция/
- Белтъци на яйца /4 белтъка =1 порция/

Зеленчуци:
- Карфиол, зеле, броколи, брюкселско зеле, цветно зеле
- Домати
- Аспержи, спанак, бамя, листни зеленчуци
- Лук
- Артишок
- Целина, краставици, патладжани
- Гъби, магданоз, кресон

Плодове с ниско съдържание на захар* /до 2 пъти дневно/: 
*с ниско съдържание на калории; високо съдържание на фибри и 
вода. 
- Ябълки
- Дребни безкостилкови плодове /ягоди, боровинки, годжи бери, 
къпини, малини/
- Грейпфрут
- Портокал
- Праскови
- Круши
- Пъпеш
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Пробиотици*
 *няма препоръчителна дневна доза, но две порции дневно звучи 
разумно
- Извара
- Кисело мляко
 - Кефир 
 - Комбуча

Полезни мазнини /1-2 супени лъжици дневно/
- Зехтин
- Ленено масло
- Масло от авокадо

Други /позволени в умерени количества/
сос салса, лек соев сос, нисковъглехидратен кетчуп, дресинги 
за салати без мазнини, калиева сол, пипер, горчица, билки и 
подправки
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

Примерен ден:

Закуска:
Омлет от 2 яйца или 4 белтъка, приготвени без мазнина с 1 ч. ч. 
извара и 250 г кисело мляко
1 плод от списъка

Обяд:
Обилно количество протеини под формата на риба, птиче месо или 
яйца плюс неограничено количество от позволените зеленчуци

Вечеря:
Протеини под формата на риба или пилешко
Неограничено количество от позволените зеленчуци

Между основните хранения: втори плод и 80 г сурови бадеми, втора 
порция пробиотична храна
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 1

Закуска:
2 парчета пъпеш
5 белтъка, разбъркани с 1 ч. ч. извара и подправки
Пуешка шунка

Обяд:
Зелена салата с риба тон: /2 порции/ 1 голяма зелена салата, 1 
краставица, 300 г риба тон, 1 с. л. зехтин или ленено масло и 2 с. л. 
балсамов оцет
300 мл таратор

Вечеря:
Пилешко филе на грил със зеленчуци от списъка /на пара или сурови/

Допълнително хранене:
200 г кисело мялко
1 плод от списъка 
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 2

Закуска:
400 г кисело мляко с една чаша дребни плодове от списъка и 2 с. л  
чия, семена от салвия или градински чай

Обяд:
Зелени листни зеленчуци, ленено масло, 1 с. л. ленено семе, 1 с. л. 
конопено семе, балсамов оцет, 4  пъдпъдъчи яйца

Вечеря:
Филе от сьомга /печена на фурна или на грил/ със зеленчуци от 
списъка /на пара или сурови/

Допълнително хранене:
200 г кисело мялко
1 плод от списъка



10

30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 3

Закуска:
Кефирен шейк - кефир или обикновен айрян без захар, пасиран с 
плод по избор и 1 с. л. чия или ленено семе и 3 белтъка

Обяд:
Салата от бейби спанак, ронено нискомаслено сирене, 1 с. л. зехтин 
и 2 с. л.  балсамов оцет, 4 парчета пуешко месо 

Вечеря:
3 малки или 2 големи кюфтета с пуешка кайма на скара и салата от 
краставици, поръсена със сусам

Допълнително хранене:
Чаша дребни плодове и 400 г кисело мляко
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 4

Закуска:
2 бъркани яйца плюс два бъркани белтъка, 4 с. л. извара и 1 с. л. 
овесени трици или трици от спелта
1 ябълка с ½ кофичка кисело мляко /2 %/
 
Обяд:
Салата с печена сьомга или друга риба по избор
2 чаши листни зеленчуци, краставици и печена риба с дресинг от 1 с. 
л. зехтин или ленено масло, 2 с. л. балсамико или лимонов сок

Вечеря:
Пилешки гърди на скара
Зеленчуци на пара /броколи, брюкселско зеле/

Допълнително хранене:
Кефирен шейк или айрян 
200 г кисело мляко 1 ч. л. мед
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 5

Закуска:
2 твърдо сварени яйца
Парче шунка
1 грейпфрут

Обяд:
Пангасиус на скара /или друга риба/ с лимоново-зехтинов дресинг 
Зеленчукова салата /от позволените зеленчуци/

Вечеря:
Патладжан, запечен с пармезан и гарнитура от сварена киноа, елда 
или кафяв ориз
Чаша джинджифилов чай с 1 ч. л. мед и лимон

Допълнително хранене:
1 средно голяма круша
3 резена нискомаслена пуешка шунка
200 г кисело мляко
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 6

Закуска:
1 средно голяма круша
3 резена нискомаслена пуешка шунка
200 г кисело мляко

Обяд:
Зеленчукова салата с краставица, домат, малка глава сладък лук, 1 ч. 
л. зехтин, 1 с. л. червен винен оцет, сол и прясно смлян черен пипер, 
50 г натрошено нискомаслено краве сирене и 5 парчета шунка 

Вечеря:
Ципура или друга риба със зеленчуци във фолио

Допълнително хранене:
Смути „Зелена машина“ - 400 мл е една порция
шепа спанак, ¼ краставица, банан, целина, ½ ч. л. спирулина, 2 ч.  
вода или кокосова вода
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 7

Закуска:
200 г козе кисело мляко с трици от овес или спелта и 1 с. л. мед, 1 с. 
л. конопено и 1 с. л. ленено семе; шепа червени боровинки /може и 
пресни и сушени/

Обяд:
Крем супа от тиквички: /2 порции/
Тиквички, магданоз, лук, скилидки чесън, ½ с. л. лимонов сок, вода, 
зехтин, сол, черен, 2 с. л. кисело мляко

Вечеря:
Печено пилешко филе на скара със салата от разрешените зеленчуци.

Допълнително хранене:
400 мл смути с праскова, шепа спанак, 1 ч. ч. вода, 1 с. л. кокосово 
масло
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 8

Закуска:
Киноа с ябълки и орехи
¼ ч. ч. киноа, 1 ч. ч. соево или оризово мляко, щипка канела, ½ 
необелена, почистена и нарязана ябълка, 2 с. л. нарязани орехи, 
годжи бери, натрошени какаови зърна, конопено семе

Обяд:
Салата с 1 ч. ч. настъргани моркови, 2 с. л. сушени череши, 1 резен 
портокал, без ципата, нарязан на парченца, настъргана кора от ¼ 
портокал, сокът на 1 портокал

Вечеря:
Пуешки шишчета с червена чушка
6 горни пуешки филета, 1 червена чушка, нарязана на парчета, 
няколко нарязани стръка зелен лук

Допълнително хранене:
Ябълка с 200 г кисело мляко
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 9

Закуска:
Омлет от 2 белтъка,1 яйце, 2 с. л. овесени трици, извара и кисело 
мляко

Обяд:
Салата с 250 г айсберг или обикновена маруля, 4 средно големи 
парчета пушена сьомга, 1 с. л. каперси, 1 ч. л. песто, 1 с. л. зехтин,  
няколко стръка житни кълнове, лимонова кора на вкус, копър, 5 
чери доматчета или 1 обикновен домат

Вечеря:
Елдени кюфтенца със салата от краставици и сусам /продукти за 6 
порции/
1 ч. ч. сварена елда /приготвя се от ½ ч. ч. сурова/, 1 с. л. оризово 
олио, 2 с. л. настъргани на ситно моркови, 1 с. л. настърган стар лук, 
2 скилидки чесън, ситно накълцани, 2 ч. л. кимион, ½ ч. л. кориандър, 
½ ч. л. куркума, 2 ч. л. морска и хималайска сол, овесени трици за 
овалване и слепване

Допълнително хранене:
Допълнителна чаша Ulatea Slim
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

ДЕН 10

Закуска:
50 г овесени ядки с 200 г кисело мляко, 1 ч. л. мед и плод по избор

Обяд:
Зелена салата с 1 пилешко филе, ябълка и меден дресинг от 1 с. л. мед, 50 
г краве сирене, 1 ч. л. смлян хрян, 2 с. л. сок от лимон, черен пипер и сол

Вечеря:
Пилешки гърди на грил с печено на фурна брюкселско зеле, поръсено с 
1 с. л. нарязани печени бадеми

Допълнително хранене:
Ябълка или шейк от кефир, банан и конопено семе
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30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

Фаза 2 Поддържане

Продължителност: максимум 20 дни

Предварителни препоръки към тази фаза:

1. Продължи да се храниш умерено.
2. Можеш да добавиш към храненето си до 1 филия пълнозърнест или 
ръжен хляб преди 14:00 ч., пълнозърнеста или зеленчукова паста, 
порция сладки плодове /смокини, касис, череши, сливи/, авокадо и 
порция леки пуканки.
3. По време на цялата фаза редувай три типа дни: ниско, умерено и 
високо въглехидратен.

Забранени храни Допустими храни Препоръчителни храни
- тестени храни
- готвено
- плодове
- ядки
- сладко

- ябълки
(не повече от 2 и не сладки)
- 400 г зеленчуци с 
ниско съдържание на 
нишесте
(напр. краставици)

- риба
- нетлъсто месо
- обезмаслено мляко
- нискокалорична 
извара
- кафе
- чай Ulatea (без захар)
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Ниско въглехидратен ден

За 1 кг телесно тегло:
Въглехидрати: 0,6 – 0,8 г 
Протеини: 2 г 
Мазнини: 0,8 – 1 г 

30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

Закуска:
1 яйце
1 парче шунка
1 домат

Обяд:
1 парче сьомга
Зелена салата и краставица с лимонов сок

Вечеря:
1 голямо пилешко бутче /без кожата/
Брюкселско зеле

Допълнително хранене:
Протеинов шейк
4 парчета пуешка шунка и парче краставица
250 г кисело мляко с 2 с. л. чия или сварена киноа
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Умерено въглехидратен ден

За 1 кг телесно тегло:
Въглехидрати: 4 г 
Протеини: 1,3 - 2 г
Мазнини: 0,8 г 

30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

Закуска:
1 чаша пълнозърнеста закуска или 
1 пълнозърнест сандвич от 1 филийка хляб със сирене и ¼ авокадо
1 порция кисело мляко - 200 г
1 плод

Обяд:
Риба, ракообразни, месо, пилешко или яйца
Зеленчуци - неограничено количество

Вечеря:
Салата с парче месо или зеленчук на пара с риба
1 чаша чай по избор /напр. Ulatea Detox/

Допълнително хранене:
Плод по избор
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Високо въглехидратен ден

За 1 кг телесно тегло:
Въглехидрати: 5 – 6 г 
Протеини: 1 г
Мазнини: 0,6 г 

Важно! 
Не започвай да се прехранваш.
Запази дневното количество калории.
Яж повече плодове.
Не яж много хляб и тестени продукти.

През този ден запасите от въглехидрати започват да се запълват 
постепенно и няма опасност от разграждане на мускулна маса.

30 мин преди всяко хранене чаша Ulatea Slim или Ulatea Detox

Закуска:
Овесена каша от 60 г овесени ядки с топло мляко, ½ банан

Обяд:
200 г пилешки гърди със 100 г ориз /по възможност кафяв/ и 100 г салата 
от зеленчуци

Вечеря:
100 г телешко и 200 г печени картофи

Допълнително хранене:
1 банан
Овесени ядки с прясно мляко и сушен плод по избор
40 г протеини на прах с мляко


