
NGUYÊN TẮC 3-3-3-3 VÀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG KHOA HỌC, 

ĐƠN GIẢN 

Đây là một chế độ ăn uống đơn giản, khoa học  theo một nguyên tắc cũng 

đơn giản không kém. Với chế độ ăn uống này sẽ giúp bạn tang trao đổi chất 

và hỗ trợ tạo cơ bằng cách ưu tiên các thực phẩm cơ thể đốt các dinh dưỡng 

để tạo năng lượng thay vì trữ dinh dưỡng dưới dạng mỡ. Chế độ ăn kiên 

khuyến cáo ăn “Burning food” – thực phẩm đốt cháy vào các bữa ăn. Điều 

này sẽ giúp trao đổi chất trong khi đó duy trì được khối lượng của cơ thể. 

Vậy nguyên tắc 3-3-3-3 được hiểu như thế nào? 

Với nguyên tắc 3-3-3-3 bạn sẽ dùng bàn tay của mình theo nguyên tắc long 

bàn tay để ước lượng khối lượng thức ăn cho mỗi bữa ăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ 
(Trái cây, rau, củ dùng làm 
rau) 

Thực phẩm dự 
trữ 
(Cơm, ngũ cốc, 
mì) 

Thực phẩm đốt 
cháy  
(Đạm từ thịt) 

Thực phẩm đốt 
cháy 
(Đạm không từ thịt) 



 

Với nguyên tắc này sẽ giúp cắt giảm bột đường, cắt giảm chất béo, duy trì đủ đạm, 

tăng cường chất xơ  và cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn vừa có thể 

kiểm soát cân nặng mà vừa có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể luôn năng 

động, không uể oải. 

Ngoài ra, để kiểm soát cân năng của mình tốt nhất vấn đề chính yếu vẫn là chế độ 

ăn uống hợp lý khoa học và giữ một nếp sống năng hoạt động luyện tập thể dục, thể 

thao phù hợp, và lối sống khoa học. 

Nu Skin hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn có được một bữa ăn khoa học và biết cách 

chọn thực phẩm theo một chế độ ăn uống hợp lý đầy đủ dinh dưỡng nhưng không 

sợ tang cân. 

 

THỰC PHẨM BẢO VỆ THỰC PHẨM ĐỐT CHÁY THỰC PHẨM DỰ TRỮ 

Bao gồm các loại quả, 

rau và các loại củ quả 

dùng làm rau. Chế độ ăn 

ageLOC® TR90TM 

khuyến cáo ăn tối thiểu 1 

phần thực phẩm bảo vệ 

cùng với bữa ăn chính 

và 2-3 phần cùng với 

bữa phụ, tuy nhiên 

chúng ta có thể ăn nhiều 

rau quả hơn trong 

chương trình như chúng 

ta mong muốn.  

Là những thực phẩm hỗ trợ 

quá trình tạo cơ, trao đổi 

chất và tối đa chuyển hóa 

cơ bản. Thực phẩm đốt 

cháy bao gồm thịt, hải sản, 

sữa và các sản phẩm từ 

sữa, trứng, hạt/đậu, và đậu 

phụ.  

Là những thực phẩm 

giàu bột đường như ngũ 

cốc, cơm và mì. Với 

lượng nhỏ bột đường sẽ 

hỗ trợ cho chuyển hóa 

đường huyết khỏe 

mạnh; tuy nhiên, nếu ăn 

quá mức thì sẽ dự trữ 

trong cơ thể dưới dạng 

mỡ.  

Chọn 1 phần 

• Trái cây 

• Rau quả 

Chọn 2 phần 

• Cá 

• Thịt nạc 

• Trứng, sữa 

• Đậu 

Chọn 1 phần 

• Cơm 

• Bún 

• Phở 

• Mì 


