
Jak to 
sprzedać?

Możliwości zarobkowe

Zdrowy styl życia z Wellness Zdrow
y styl życia z W

ellness

Omega 3 dostarcza 
składników odżywczych, 
które wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie twojego:
• serca,
• mózgu,
• stawów,
• oczu,
• krwi,
• skóry.

W przeciwieństwie do 
wielu suplementów 

dostępnych na rynku, nasze 
kapsułki Omega 3 nie zawierają 
żelatyny wołowej ani wieprzowej, 
wykorzystując wyłącznie 
żelatynę rybną.

Zeskanuj stronę za pomocą 
aplikacji Oriflame, by dzielić się 
dodatkowymi informacjami

  Omega 3
60 kapsułek. 41,6 g. 1921,60/kg

29705   79,90   54,99

OLEJE RYBNE ZAWARTE 
W NASZYCH PRODUKTACH 

MAJĄ CERTYFIKAT FOS

Zdrów jak ryba

Omega 3 to świetny sposób na zapoznanie klientów z kategorią 
Wellness by Oriflame. Nasze morza i oceany pełne są najbardziej 
wartościowego pożywienia. Jednak większość ludzi - zwłaszcza ci, 
którzy nie żyją blisko dużych akwenów wodnych - nie zdaje sobie 
sprawy, że ryby i inne owoce morza są niezbędnym elementem naszej 
diety. Pokaż swoim klientom, że mogą być zdrowsi dzięki Oriflame!

Nie ma wątpliwości, że zdrowe odżywianie 
stało się po prostu modne. Nie pozostaje 

nam nic innego, jak cieszyć się z tego, że 
możemy podążać za popularnym trendem 
i jednocześnie czerpać z niego ogromne 
zdrowotne korzyści.

Nasza dieta ma znaczący wpływ na nasz 
wygląd i samopoczucie. Spożywanie 

żywności bogatej w składniki odżywcze i witaminy 
to podstawowy warunek, by móc cieszyć się 
piękną skórą, mocnymi włosami i paznokciami, 
nie wspominając już o utrzymaniu doskonałej 
formy i świetnego nastroju. Jedynym zniechęcającym 
aspektem prowadzenia zdrowej, zbalansowanej 
diety jest konieczność upewniania się, że jest  
ona zróżnicowana i zaspokaja wszystkie nasze 
potrzeby. Mamy dla ciebie świetną wiadomość 
- możemy ci w tym pomóc! 
Weźmy na przykład ryby i owoce morza - jak 
często je jesz? Pamiętasz, by regularnie włączać 
je do swoich posiłków? Tłuste ryby, takie jak 
tuńczyk czy makrela, są źródłem prozdrowotnych 
kwasów tłuszczowych Omega-3. Są one 
niezbędne m.in. do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu, oczu i serca. 
Kwasy te nie są wytwarzane przez nasz 
organizm, co oznacza, że musimy je pozyskiwać 
z pożywienia lub suplementów. Wellness by 
Oriflame Omega 3 jest doskonałym źródłem tych 
substancji. Ten opracowany na bazie oleju 
rybnego pochodzącego z ryb ze 
zrównoważonego połowu suplement zapewni ci 
niezbędne kwasy tłuszczowe, których twoje ciało 
tak potrzebuje!

KUP 3 
Omega 3 za 

94,99 (CH). 
OSZCZĘDZASZ 69,98 ZŁ


