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Лятно презареждене
Цел на програмата

Добре дошла в Лятното презареждане!

Поздравявам те за желанието ти да благодариш на тялото си чрез внимание и грижа!

Това е програма, вдъхновена от нуждата да се погрижим за своето тяло в синхрон с
природата.
Лятото е динамично, топло, цветно, пълно с приключения! Природата ни дарява с
разнообразие от сочни, вкусни и богати с ценни хранителни вещества плодове, зеленчуци,
зеленолистни, билки. Лятото тялото се нуждае от повече хидратиращи храни, сурови храни,
по-малко готвена храна, богата на мазнини и протеини храни от животински произход,
обработени храни, захар.
Често навиците и пристрастряващия ефект на захарта, бялото брашно, кофеин, алкохол, сол,
мазни храни не ни позволява да се храним в синхрон със сезона.

През лятното презареждане ще помогнем на тялото да се освободи от натрупаните
токсини, да се почустваме по-леки и енергични и да си помогнем за справяне с подутост,
безсъние, главоболие, умора.

През тези две седмици ще:
 Премахнем тежките и възпалителни храни.
 Подхраним тялото си със сезонна, растителна храна богата на хранителни вещества.
 Подкрепим детокс процесите в тялото си, за да подобрим здравето си и да се

почустваме по-енергични.
 Подкрепим чревното си зраве и регулираме перисталтиката.
 Изграждането на навик за редовно движение чрез ефективни тренировки с Ася, за да

стимулираме лимфата и съединителната тъкан да се справят с токсините и редуциране
на целулита.

 Ще обърнем внимание на пространството около нас и чрез практични съвети от Калина
ще подредим няколко зони, които пряко ще ни помогнат с лекота да избираме
храните, към които да се стремим и да избираме лесно движението.

 Ще научиш как можеш да въздействаш върху намаляване на биологичната ти възраст
спрямо твоята хронологична, как да ограничим целулита.
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Тези две седмици ще минат неусетно, защото няма да има гладуване и лишения. Ще
подсигурим на тялото си подхранване и ще го заредим с витамини, минерали, ензими и
фитонутриенти.

Споделянето в групата действа за увеличаване на енергията и мотивацията, затова ви
насърчавам да коментирате, ако това ви харесва.

Идеята на това презареждане е да олекотим режима си на хранене, за да дадем почивка на
храносмилателната си система от постоянна и трудоемка дейност. Когато даваме на тялото
си по-малко количество и по-лека храна, му остава енергия за чистене.

Ще подкрепим пътищата за детокс на тялото:

 Храносмилателната система – ще облекчим работата по постоянно храносмилане, ще
подхраним добрите бактерии в червата си, ще оставим гладни лошите бактерии и по
този начин те ще намалеят и ще подкрепим чревното здраве, ще регулираме
перисталтиката си, ще подкрепим черния дроб в борбата му с токсините.

 Кожа – ще подхраним кожата с важни за нейното здраве храни, ще стимулираме
отделянето на токсини чрез кожата чрез потене, сухо четкане.

 Бъбреци – с добра хидратация ще подпомогнем бъбреците да изхвърлят токсични
вещества

 Дихателна система – дишането през носа стимулира активирането на
парасимпатиковата нервна система и намалява кортизола. Дихателните практики
помагат също за раздвижване на лимфата и намаляване на целулита.

 Лимфна система – ще стимулираме активирането на лимфата да изхвърли токсините
чрез добра хидратация, подходящо движение, намаляване на токсичния товар, сухо
четкане, ръчен масаж. Много полезно е също скачането на батут или въже.
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Списък на храните, които ще премахнем от менюто си, за да се
презаредим и олекотим:

• Месо
• Риба
• Млечни продукти
• Яйца
• Глутен
• Соя
• Царевица
• Фъстъци
• Захар и изкуствени подсладители
• Алкохол
• Газирани напитки
• Безалкохолни напитки
• Транс мазнини – маргарин, хидрогенирани растителни масла, термично обработени

мазнини ( с изключение на кокосово масло и гхи, зехтин до 180 градуса), печени или
пържени ядки, пържена храна.

• Рафинирани храни – олио, бяло брашно, бял ориз, захар.
• Чешмяна вода
• Консерванти, оцветители, ГМО храни
• Пакетирани храни
• Трапезна сол
• Кафе – препоръчвам ви да ограничите приема на кафе до 1 на ден, препоръчително

късо и да се приема преди обед.

Кофеинът покачва рязко кръвната захар и натоварва черния дроб и надбъбречните жлези.
Кофеинът държи хормоните на стреса повишени и се трупат килограми.

При нужда от повече от 1 кафе, може да се замести с напитки от ръж и цикория.
Добра комбинация е напитката от цикория с довабена ½ ч.л мака. Цикорията спомага
изчистването на огранизма, а маката спомага за адаптацията към стреса, регулира
хормоните и стимулира либидото.

• Ще премахнем източниците на глутен:
Основни източници на глутен: пшеница, спелта, камут, лимец, ечемик, ръж.
Ако не можете без хляб, препоръчвам да оставите само хляб от лимец с квас.
Популярни продукти, съдържащи глутен: тестени изделия, паста, пица, хляб, булгур, кус-кус,
нишесте, смлени подправки, соев сос, готови дресинги и сосове, бира, овес (ако не е
отбелязоно, че е беглутенов)
Скрити източници на глутен: изкуствени оцветители, натурални овкусители, емулгатори,
стабилизатори, медикаменти, хранителни добавки, колбаси, козметика.
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Списък на храните и напитките, на които ще наблегнем, за да
заредим тялото си с хранителни вещества:

Вода – старай се да изпиваш по 30 мл. вода на килограм телесно тегло. Наблягай
на филтрираната вода и комбинирай с изворна, минерална или трапезна вода.

Сол – старай се да ограничиш солта до 2-3 грама на ден - хималайска, морска или
келтска сол.

Разрешени подсладители: мед, фурми, кленов сироп, сушени смокини, сушени
сини сливи.

Сезонните храни, на които ще наблегнем през презареждането са:

Плодове: кайсии, праскови, нектаринки, ранни ябълки, круши петровки, малини,
сливи, диня, пъпеш.

Други плодове, които не са местни или точно сезонни, но подкрепят
работата на черния дроб и процеса на детоксикация са: банани, лимони,
лайм, грейпфрут, портокали, киви, мандарини, горски плодове, ананас, папая,
нар, авокадо.

Зеленчуци: тиквички, краставици, домати, чушки, патладжан, зелен и жълт боб,
манголд, бамя, чесън, лук, пресни картофи, моркови,

Други зеленчуци, които не са местни или точно сезонни, но подкрепят
работата на черния дроб и процеса на детоксикация са: карфиол, броколи,,
пащърнак, алабаш, лук, червено зеле, зеле, ряпа, земна ябълка, брюкселско зеле,
кейл, целина глава, сладки картофи, зелен лук, зелен чесън, репички, зелена
салатка, спанак, цвекло, целина, аспержи.

Ядки: орехи, бадеми, лешници, кашу, бразилски орех, орехи пекан, макадамия

Пресни и сушени подправки: магданоз, копър, кориандър, мащерка, ригън,
джоджен, розмарин, салвия, мента, босилек.
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Подправки, които затоплят, имат противовъзпалителен ефект и подкрепят
храносмилането са: джинджифил, куркума, канела, босилек, риган, кардамон,
черен пипер.

Чайове:
Всеки ден си приготвяй чай като може да комбинираш различни съставки или да
ползваш само една.
За подкрепа на храносмилането: джинджифил, мента, копър, кардамон, мащерка.
За балансиране на кръвната захар: женско биле, сибирски женшен.
За подкрепа на черния дроб: корен от глухарче, листа от коприва, , листа от малина,
шипка, маточина, жълтокорен, котешки нокът, хибискус, мащерка, хибискус, бял
трън наричан още (млечен бодил или магарешки бодил).

Супер храни, които подкрепят презареждането ни: пшенична трева, спирулина,
мака, чиа, пчелен прашец, конопени семена.

Бобови храни, които ще включим в лятното презареждане: леща, грах и боб мунг,
зелен фасул – могат да присъстват до веднъж дневно в дните.

Зърнени безглутенови храни: безглутенови овесени ядки, киноа, амарант, просо,
елда, кафяв ориз, ориз басмати – по веднъж на ден.

Мазнини, които ще употребяваме:
За салати, смути, кремчета: авокадо, семена, ядки, обезсолени маслини, ядков
дресинг, кокосово мляко, ядково мляко, ядкови масла, студенопресовани масла.
За салатите е препоръчително да използваме домашен дресинг от книжката с
рецепти от авокадо, ядки, семена и да ограничим приема на екстрахирани мазнини.

Ако правиш двуседмичната програма, дните 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се старай да не
използваш екстрахирани мазнини – масло, гхи, кокосово масло, студенопресовани
масла.

Ако правиш едноседмичната програма, дните 2, 3, 4, 5 и 6 се старай да не
използваш екстрахирани мазнини – масло, гхи, кокосово масло, студенопресовани
масла.

За готвене: гхи, кокосово масло, кокосово мляко, био краве масло, зехтин ( за
печене до 180 градуса).
Мазнините по принцип трябва да са в много ограничено количество, защото
натоварват работата на черния дроб и не му позволяват да се прочисти от
токсините.

6



www.petyafachikova.com

План за хранене за 2 седмици

Ден 1, 2, 12 – Те са изцяло на цялостна растителна храна като е позволено
ползването на гхи за готвене.

Ден 3, 4, 11 – Оставаме на изцяло растителна храна като махаме бобовите култури
от менюто си –леща, грах, боб мунг.
Зеленият фасул го оставяме и в ден 3, 4, 5 , 10, 11, защото той е по-скоро зеленчук,
заради шушулката си. В същото време е богат на протеини, магнезий, калий, вит. С,
Е и има силно антицелулитно действие.

Ден 5, 10 – Премахваме и зърнените култури и картофите от менюто си и оставаме
на плодове, зеленчуци, салати, смутита и изцяло зеленчукови ястия, ядки и семена.
Старай се да избягваш и екстрахираните мазнини, т.е да не използваш зехтин, гхи,
кокосово масло, а да си правиш домашни дресинги за салати с ядки, семена,
авокадо, маслини.

Ден 6, 7, 9 – Те са препоръчително да са изцяло сурови и без екстрахирани
мазнини, като се стремиш храната да е разнообразна, което означава, да ядеш
разлечни салати, смутита, сурови ядки и семена всеки ден. Ако ти е трудно се
храниш с изцяло сурова храна, може само един ден да е на сурова храна, а
останалите дни запази едно топло зеленчуково ястие като супа или зеленчуци на
пара или и трите дни имай зеленчуково ястие.

Ден 8 - В този ден е препоръчително да се храним само със сурови плодове,
зеленчуци, ядково мляко. Махаме от менюто ядките и семената.

Ден 13 – Храним се предимно с растителна храна като започваме захранването с
риба. Може да си приготвиш печена риба или риба на пара със салата за обяд или
вечера.

Ден 14 – Храним се предимно с растителна храна като започваме захранването с
яйца. Можеш да изядеш едно варено яйце или ястие с яйце в състава.
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План за хранене за 1 седмица

Ден 1, 7 – Първият и седмият ден са с изцяло растителна храна без бобови с
изключение на зелен фасул.
Зеленият фасул го оставяме и в ден 2, защото той е по-скоро зеленчук, заради
шушулката си. В същото време е богат на протеини, магнезий, калий, вит. С, Е и има
силно антицелулитно действие.

Ден 2, 6 – Премахваме и зърнените култури и картофите от менюто си и оставаме
на плодове, зеленчуци, салати, смутита и изцяло зеленчукови ястия, ядки и семена.
Старай се да избягваш и екстрахираните мазнини, т.е да не използваш зехтин, гхи,
кокосово масло, а да си правиш домашни дресинги за салати с ядки, семена,
авокадо, маслини.

Ден 3, 5 – Те са препоръчително да са изцяло сурови и без екстрахирани мазнини,
като се стремиш храната да е разнообразна, което означава, да ядеш различни
салати, смутита, сурови ядки и семена всеки ден. Ако ти е трудно се храниш с
изцяло сурова храна, може да запазиш по едно топло зеленчуково ястие като супа
или зеленчуци на пара.

Ден 4 – В този ден е препоръчително да се храним само със сурови плодове,
зеленчуци, ядково мляко. Махаме от менюто ядките и семената.
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Тренировки и движение

 Тренировка по мобилност “Добро утро” - 20 минути

 Мобилност и корем  – 13 минути

 Сила - 28 минути

 3D сила за начинаещи - 22 минути

Движението е основна част от грижата ни за себе си, за да се чувстваме бодри, енергични, 
силни и красиви.
Ето защо двигателната активност е основна част от процеса на презареждане:
 Подобрява тонуса и енергията.
 Засилва доброто настроение и чувството за удовлетвореност.
 Помага за балансиране на кръвната захар.
 Засилва метаболизма.
 Подпомага чревното здраве, храносмилането и стимулира перисталтиката.
 Движението помага за засилване на имунната ни система
 Подпомога процеса на изхвърляне на токсини чрез потенето и активиране на лимфата ни.
 Движението стимулира еластичността на съединителната тъкан така че да стимулираме мускулите 

ефективно.
 Подпомага изграждането на мускули и заздравяване на костите.
 Редовната двигателна активност е важна за намаляване на биологичната ни възраст.
 Движението е важно, за да ограничим целулита.

Ася е нашият изключителен треньор с холистичен подход. Насоките и тренировките й ще ни
помогнат да раздвижим лимфата, заздравим съединителната тъкан, ускорим метаболизма
си, да намалим целулита, ще забавим стареенето, ще се почустваме по-енергични и щe се
отървем от токсините.
Долу ще намерите линк към 7 тренировки с Ася, които да изпълнявате по време на
програмата, а и след нея. Достъпът ви до тези тренировки остава отворен и ще може винаги
когато желаете да се раздвижвате с Ася.
Тя ще проведе и още една Антицелулитна тренировка на живо в групата ни, която ще може да
изпълните и на запис. Ще има и специално включване на живо, за да ви мотивира да се
движите и да ви сподели какво е важно да знаем за движението, за да забавим остаряването
и как да намалим целулита.

 3D сила за напреднали -27 минути

 Високоинтензивна интервална тренировка за 
напреднали – 33 минути

9 Метаболитна тренировка за напреднали – 24 минути

https://www.youtube.com/watch?v=VnF-WhGKEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSA3XE9aed4
https://www.youtube.com/watch?v=B3WUkfHlx3M
https://www.youtube.com/watch?v=YDqePXgAfrI
https://www.youtube.com/watch?v=hkdj8CBKJ4o
https://www.youtube.com/watch?v=Qosvyo0nMAg
https://www.youtube.com/watch?v=N9hUoY6hRG4
https://www.youtube.com/watch?v=04iZIvV-K38
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Допълнителни препоръки за още по-ефективно прочистване и 
презареждане

Сухо четкане – започни прилагането на сухо четкане ежедневно преди вземането на душ
за около 5 минути. Четкай краката и ръцете в посока към сърцето. Четкането на корема
се извършва по посока на часовниковата стрелка.
Ежедневното четкане стимулира движението на лимфната система и подпомага
изхвърлянето на течности и токсини. Стимулира кръвообращението, ексфолира мъртвите
клетки, помага за намаляване на целулита.

Контрастен душ – в края на ежедневния си душ започни постепенно да охлаждаш
водата, докато стигнеш до студена или колкото може да издържиш. В началато може да
се обливаш със студената вода само 10 секунди, след това отново да върнеш на топла и
така да редуваш няколко пъти като винаги завършваш със студена вода.
Ето някои от ползите на студения душ върху тялото ни: стимулира кръвообращението,
засилва имунната система и метаболизма, има противовъзпалително и
болкоуспокояващо действие, помага за регулиране на инсулиновите рецептори и по този
начин балансира кръвната захар, намалява кортизола, подобрява съня, помага за
намаляване на мастните депа.

Намали токсичния товар - ограничи досега с всички видове токсини и химикали –
конвценционални почистващи препарати за дома, конвенционална козметика,
химическо чистене, парфюми, освежители за въздух, ароматизирани свещи и други.
Замени с био и натурални продукти.

Подходящи добавки, подкрепящи прочистването са :
 Пшенична трева, спирулина
 Пробиотици
 Храносмилателни ензими
 Витамини А, С, Е и пълен B комплекс
 Антиоксиданта Л-глутатион
 Веган колаген формула
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Акценти
Лятно презареждане

1. Постави си собствени цели.
Спрямо твоето лично състояние и желание, избери препоръките които ти съотвестват и 

искаш да въведеш през двете седмици на презареждане. Всички сме различни и за един, 
всички препоръки могат да бъдат много лесни и приятни, а за друг само няколко от 
препоръките могат да се окажат голямо предизвикателство. Избери толкова препоръки, така 
че да се предизвикаш да се погрижиш за себе си без да си причиняваш голям стрес. Когато 
направиш своя осъзнат избор още в началото, няма да усещаш разочаравание, че не смогваш 
с всичко. Запомни, че се стремим към напредък, а не перфекционизъм. Всяка малка крачка е 
повече от нула. 
2. Хидратирай се добре – пий редовно вода, чай, зелено смути, детокс вода– старай се да 

изпиваш по 30-40 мл. течности на кг. телесно тегло. Около 30 минути преди хранене 
изпивай по една чаша вода. Ако ожаднееш по време на хранене, изпивай няколко 
глъдки вода със стайна температура. Постарай се винаги да имаш вода до теб – на 
масата докато работиш или бутилка с вода, когато си навън.

3. Сутрин след ставане изпивай по една –две чаши топла вода с лимон, топла вода с 
пшенична трева и лимон, ако желаеш още по-алкализиращо дейсвие. 

4. Храни се поне 3 пъти на ден.
5. Не си похапвай по нещо постоянно. 
Нужно е да има разстояние между храненията, за да може тялото да се самопречиства и да 
топи мазнини. 
6. Опитай се да спазваш периодично гладувано – да имаш между 14-16 часа без храна. -
тялото се нуждае от 12 часа, за да започне процеса автофагия, при който става 
самопочистване на всяка клетка. Прецени спрямо твоите особености нужди по колко часа да 
си правиш почивка от храна. Периодът изглежда дълъг, но като влючим нощта и става 
значително 
7. Наблегни на:
 сезонните и местни плодове и зеленчуци, но за по-алкализиращ и прочистваш 

режим си набавяй и от останалите препоръчани в списъка. 
 зеленолистните растения
 сурови ядки и семена
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Акценти 2
Лятно презареждане

8. Избирай възможно най-чист произход на храната био/ еко или с фермерски произход, 
без ГМО. 
Конвенционалните храни и индустриално отгледаните плодове и зеленчуци може да 
съдържат хормони или хормоно-подобни вещества, които нарушават работата на цялата 
ендокринна система и създават условия за възпаление в тялото. Токсините, съдържащи се в 
тези храни натоварват черния дроб и той може да не успее да се справи с излишните 
хормони, създавайки условия за хормонален дисбаланс. 
Когато купуваш конвенционални плодове и зеленчуци:
 Накисвай ги в  студена вода като на 4.5 литра вода добавяй 1 супена лъжица оцет, сода 

за хляб или препарат за миене на плодове и зеленчуци. 
 Остави ги да киснат в продължение на 15-30 минути и след това ги измий.
 След това ги подсуши с помощта на сушилня за зеленчуци или ленена кърпа, преди да 

ги консумираш или прибереш в хладилника.
 Ако съхраняваш измити плодове и зеленчуци в хладилника, консумирай ги до 2-3 дни.

9. За подкрепа на чревния микробиом приемай разнообразие от растителни храни –

направи си списък и се постарай да имаш 25 различни растителни храни за една седмица.
10. Движи се – ходи ежедневно като се стараеш да правиш минимум 6-7000 крачки. Ако 
спортуваш, продължавай редовно да тренираш и разнообрази като пробваш тренировките 
с Ася. В дните на сурова храна можеш да намалиш натоварването като избягваш 
високоинтензивни тренировки, но не спирай да се разхождаш и да правиш леки 
упражнения за стимулиране на лимфната система да се освободи от токсините.
11. Пробвай специалните летни предложения за презареждането и детоксикация: 
• Вода с пшенична трева и лимон;
• Безалкохолно детокс мохито;
• Чай от джинджихил– за забързване на метаболизма, подобряване на храносмилането и 

противовъзпалителен ефект.
• Чай от мента, шипка и листа от малина – освежава, подкрепя черния дроб, детоксикира.
• Зелено смути – за алкализиране и детокс се старай всеки ден да пиеш поне по една 

чаша зелено смути или прясно изцеден сок с преобладаване на зеленчуци и 
зеленолистни.

11. Старай се да заспиваш до 22.00 -23 часа – най –въстановителен е сънят от 22 часа до 2 
часа през нощта.
12. Стреми се към ранна вечеря до 19.30- 20.00ч. Старай се да имаш поне 3 часа време 
между вечерята и заспиването. След вечерята си измий зъбите и не хапвай нищо 
повече.
13. За подкрепа на храносмилането приемай ядките, семената, зърнените и бобови 
храни след накисване.
14. По желание за още по-синергичен ефект пробвай сухо четкане и завършване на 
душа със студена вода.
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