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3 proste kroki do założenia subskrypcji:
1. Poproś swojego Konsultanta o założenie subskrypcji
na produkty Wellness.

Zupa Natural
Balance
Szparagowa

2. Wybrane produkty w standardowej cenie będziesz
otrzymywać automatycznie w 3 kolejnych
Katalogach.1)

24694

Koktajl
Natural
Balance
Czekoladowy

3. 4. PRODUKT OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ
razem z zamówieniem w 4. Katalogu.

22138

1.
Katalog

Koktajl Natural
Balance
Truskawkowy

2.
Katalog

3.
Katalog

15447

Koktajl Natural
Balance
Waniliowy

W okresie
obowiązywania
subskrypcji możesz
zmienić smak
wybranych koktajli
lub zup.

1)

15448

Multiwitaminy
i minerały
WellnessKids
dla dzieci –
suplement
diety

22465

Kup 3 produkty,
a czwarty
możesz mieć
ZA 1 ZŁ!

Nowy PRZEWODNIK WELLNESS – już w sprzedaży!
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TWÓJ KONSULTANT WELLNESS

Przewodnik Wellness zawiera szczegółowe informacje

o produktach Wellness: opisy suplementów diety dla kobiet
i mężczyzn, wskazówki dotyczące skutecznych metod odchudzania,
porady ekspertów i przepisy na zdrowe posiłki. Format A5.
Dowiedz się więcej na temat Wellness na www.oriﬂ ame.pl.
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CZUJ SIĘ DOSKONALE. WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO.

Gdzie szwedzka nauka
spotyka się ze szwedzką naturą…
Z dumą możemy powiedzieć, że wszystkie nasze produkty są opracowywane
i badane w Szwecji przez wiodących naukowców. Formuły, tworzone
w oparciu o naturalne składniki, łączą mądrość natury z najnowszymi
osiągnięciami naukowymi.
Burçak Ulmér
Globalny Menadżer ds.
formuł, Wellness by
Oriflame
Prof. dr hab. Stig Steen
Specjalista z zakresu
kardiotorakochirurgii, Szpital
Uniwersytecki w Lund

Anke Ginzburg
Magister nauk
przyrodniczych, doktor,
globalny menadżer ds.
technologii i jakości,
Wellness by Oriflame

dr Alain Mavon
Dyrektor Instytut Badań
Skóry, Oriflame
Elisabet Nordström
Magister nauk
przyrodniczych, doktor,
specjalista ds. żywienia
Wellness by Oriflame

Claude Marcus
Profesor pediatra
w Instytucie Karolinska

Nie zawierają niezdrowych tłuszczów
Bez dodatku sztucznych barwników,
konserwantów i substancji
wzmacniających smak

Składniki aktywne poddawane są testom
bezpieczeństwa i skuteczności, w oparciu
o powszechnie uznawane dane naukowe

RADA DORADCÓW NAUKOWYCH WELLNESS

Poznajcie redaktorów gościnnie
występujących w tej edycji!

”DZIEŃ DOBRY! GORĄCO WITAMY WAS
w specjalnym, popartym wiedzą naukową
wydaniu Katalogu Wellness.
Każdy z nas, członków Rady Doradców
Naukowych Wellness, na jego łamach opowie
Wam o niesamowitych produktach Wellness
i przybliży fakty dotyczące ich skuteczności,
jakości i bezpieczeństwa stosowania.

JEŚLI CHCECIE zapoznać się z jeszcze bardziej
szczegółowymi informacjami naukowymi,
zapraszamy Was do Centrum Wiedzy Wellness
na www.oriﬂame.com/wellnesscentreofexpertise.
Życzymy Wam miłej lektury!”

– Rada Doradców Naukowych Wellness
Рекомендовано
Национальной Ассоциацией
Диетологов и
Нутрициологов
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KOKTAJLE NATURAL BALANCE. DLA ZDROWIA I SMUKŁEJ SYLWETKI.

Koktajl Natural Balance
KORZYŚCI
UDOWODNIONA
utrata wagi przy stosowaniu
zgodnie ze Ścieżką Naturalnej
Utraty Wagi™
ZWIĘKSZA
energię i koncentrację
NATURALNY
smak i składniki odżywcze

Prof. dr hab.
Stig Steen

Specjalista
z zakresu
kardiotorakochirurgii,
Szpital Uniwersytecki
w Lund

ZMNIEJSZA
głód i łaknienie

”Koktajle zostały
opracowane po 8 latach
intensywnych badań.”

ZDROWY SPOSÓB NA UT R AT Ę WAG I
W 3 PYSZNY CH SMAKACH!

”Początkowo koktajle miały służyć jako pełnowartościowe
produkty odżywcze dla moich pacjentów. Jednak szybko
zauważyliśmy, że wywierają ewidentny wpływ na
samopoczucie zdrowych osób.
Wiele z nich podzieliło się z nami swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi długotrwałego uczucia sytości i zmniejszonego
łaknienia na słodycze. Okazało się, że w połączeniu
z aktywnością ﬁzyczną i przestrzeganiem pewnych zaleceń
żywieniowych, nasz koktajl przynosi doskonałe rezultaty
związane z utratą wagi. “

OPTYMALNE
odżywienie: wysoka zawartość
białka, źródło błonnika i kwasu
omega 3
NIE ZAWIERAJĄ
glutenu, sztucznych barwników,
konserwantów i organizmów
modyﬁkowanych genetycznie.








 Szejker z miarką Wygodny sposób na przygotowanie



koktajlu Natural Balance. Wymieszaj jedną miarkę (4,5 g) koktajlu
Natural Balance z 150 ml zimnej wody i potrząśnij do uzyskania
jednolitej konsystencji.

25479 9,90
4

6,90

 Pojemnik Wellness Stylowy, praktyczny i higieniczny

pojemnik. Materiał: plastik. Silikonowa uszczelka typu
o-ring. Pojemność: do 750 ml. Rozmiar: 10,5 x 15 cm.

26488 24,90

17,90

Koktajl Natural Balance Koktajl Natural Balance to środek
spożywczy zawierający optymalną kompozycję naturalnych składników,
dla bezpiecznego i efektywnego odżywiania. Jest bogaty w białko, kwasy
Omega 3 i 6, węglowodany i błonnik. Pomaga utrzymać stabilny poziom
cukrów we krwi i zaspokajać głód. Formuła produktu została
opracowana w Szwecji. Zawiera 21 porcji. 378 g

119,90

 Waniliowy

15448

 Truskawkowy 15447
 Czekoladowy 22138
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Przestrzeganie Ścieżki Naturalnej Utraty Wagi było
™

ZASKAKUJĄCO ŁATWE!
Ścieżka Naturalnej Utraty Wagi™ to system, którego założeniem jest utrata zbędnych kilogramów i utrzymanie nowej
wagi, opracowany przez profesora Stiga Steena i jego współpracowników z Centrum Badań Igelosa. Został przebadany
klinicznie pod kątem skuteczności i trwałości osiąganych efektów.

Marzyłam o tym, by zgubić zbędne kilogramy raz na zawsze, w zdrowy
i naturalny sposób, tak bym mogła czuć się bardziej pewna siebie. Nigdy nie
udałoby mi się to bez moich koktajli i zup. A potem zainspirowałam przyjaciół
i członków rodziny, by zrobili to samo, co ja!

KG!
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CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ.

Podawaj na zimno. Smacznego!

Wskazówka dotycząca jedzenia
poza domem…

W RESTAURACJACH
STOSOWAŁAM ZASADĘ ‘NA PÓŁ’

Swój posiłek dzieliłam na dwie części,
prosiłam o pudełko i jedną z nich
zabierałam ze sobą do domu.
Pustą część talerza uzupełniałam
świeżymi warzywami.

3
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Rześko zaczynałam każdy dzień…
ENERGETYZUJĄCY
ŚNIADANIOWY SMOOTHIE:
200 ml niskotłuszczowego jogurtu
1 miarka waniliowego koktajlu Natural Balance
1/2 łyżeczki energetyzującej mieszanki
Botanical Infusion Szczypta cynamonu

Przepis
z dodatkiem
ziołowej
mieszanki
Botanical
Infusion

ZG

AM
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”Wreszcie mieszczę się
w moje ukochane sukienki!”

MARIA DOICHEVA
Dyrektorka z Bułgarii

NIGDY NIE ZAPOMINAŁAM
O SASZETCE WELLNESSPACK!
Codzienna porcja
multiwitamin, minerałów
i kwasów tłuszczowych
omega 3 pomagała mi
zachować dobre
samopoczucie i chroniła
przed wirusami i infekcjami.
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Kup 3 produkty, a czwarty
możesz mieć za

1 ZŁ!

Do listy cotygodniowych
aktywności dodałam sport

Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce.

Każdy tydzień kończyłam
uczestnicząc we wspaniałych,
pełnych energii zajęciach
tanecznych.

Szczegóły dotyczące Ścieżki Naturalnej Utraty Wagi™ znajdziesz w Przewodniku Wellness.

 Zupa Natural Balance Wysokobiałkowy, niskotłuszczowy
środek spożywczy służący do przygotowywania pysznych i sycących
posiłków. Jest to produkt w 100% naturalny, zawierający kompozycję
białka z trzech wegetariańskich źródeł. Z dodatkiem zdrowego oleju
rzepakowego. Sposób przygotowania: Zmieszaj dwie łyżki (28g)
proszku ze 220 ml gorącej wody (wrzątku), aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Zawiera 14 porcji. Dostępny w dwóch smakach. 392 g

119,90
Pomidorowa z bazylią 24693
Szparagowa
24694

 Koktajl Natural Balance Koktajl Natural Balance to środek spożywczy zawierający
optymalną kompozycję naturalnych składników, dla bezpiecznego i efektywnego odżywiania.
Jest bogaty w białko, kwasy Omega 3 i 6, węglowodany i błonnik. Pomaga utrzymać stabilny
poziom cukrów we krwi i zaspokajać głód. Formuła produktu została opracowana w Szwecji.
Zawiera 21 porcji. 378 g

119,90
Waniliowy
Truskawkowy
Czekoladowy

15448
15447
22138
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źródła białka
niemodyﬁkowanego
genetycznie:

soja, zielony
groszek i serwatka.
Elisabet
Nordström

Magister nauk
przyrodniczych,
doktor, specjalista
ds. żywienia

BATONY NATURAL BALANCE.
INTELIGENTNA PRZEKĄSKA PROTEINOWA.

BOTANICAL INFUSION.
ZIOŁOWE DZIEDZICTWO W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE.

”Minimum kalorii.
Optymalne odżywienie.”

”Mieszanka silnie działających
ziołowych składników.”

”Tajemnicą prozdrowotnych właściwości batonów jest
bogactwo i zróżnicowanie wartości odżywczych –
szczególnie białka i błonnika. Poza tym smakują wyśmienicie!”

Tworząc formuły energetyzującej i relaksującej mieszanki
BOTANICAL INFUSION, nasi naukowcy dokonali starannej
selekcji skutecznych naturalnych składników o wieloletniej
tradycji stosowania.

Bogate w białko

Energetyzująca
• Czarna herbata
• Żeń-szeń
• Guarana • Gałka muszkatołowa
• Goździk
• Aromat pomarańczy

– zapewniają długotrwałe
uczucie sytości.

Bogate w błonnik

– zawierają cztery zboża
(jęczmień, owies, pszenicę i ryż)
wspomagające trawienie.

W 100% naturalne

– nie zawierają sztucznych
barwników, konserwantów
oraz substancji słodzących.
Bez dodatku organizmów
modyﬁkowanych genetycznie.







TYLKO

150

KALORII

Relaksująca



• Herbata roiboos
• Rumianek
• Cynamon
• Imbir • Kardamon
• Goździk

Mieszanka ziołowa Botanical
Infusion Pyszna, zdrowa i w 100%
Batony proteinowe Natural Balance

W 100% naturalne, zdrowe batony w dwóch
smakach – owocowym i czekoladowym.
Stworzone, by dostarczać zdrowej energii,
bogate w białko i błonnik, o niskim indeksie
glikemicznym. 7 sztuk w opakowaniu. 280 g
(7 x 40 g).

49,90
 Z kawałkami owoców
 Z kawałkami czekolady
8

25386
25385

naturalna mieszanka ziół, przypraw oraz
prebiotycznego błonnika.
Zawiera antyoksydanty. 40 łatwych
w przygotowaniu porcji. Dostępna
w dwóch wersjach – energetyzującej
z wyciągiem z żeńszenia i relaksującej
z czerwonokrzewem i rumiankiem. 120 g

89,90
 Energetyzująca 24695
 Relaksująca

25032
9

WELLNESSPACK.
PIĘKNO I ZDROWIE W JEDNEJ SASZETCE.

WELLNESSPACK
KORZYŚCI
SKÓRA

• Poprawa nawilżenia i elastyczności
• Większa odporność na promieniowanie
UV i mniej zmarszczek

dr Alain Mavon
Dyrektor
Instytut Badań
Skóry, Oriflame



”Piękno dla skóry
OD WEWNĄTRZ”

UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY

• Lepsza odporność organizmu
• Zmniejszone stany zapalne

SERCE

• Zdrowsze serce i właściwy
poziom cholesterolu

MIĘŚNIE i STAWY

• Większa wytrzymałość
podczas ćwiczeń
• Zmniejszone stany zapalne i mniej
odczuwalny ból po wysiłku ﬁzycznym

WZROK

”Suplementy diety WellnessPack zawierają
astaksantynę – ultrasilnie działający
antyoksydant o korzystnym wpływie na wygląd,
udokumentowanym w badaniach klinicznych.
Astaksantyna chroni organizm przed działaniem
wolnych rodników 100 razy silniej niż witamina E.”

POPRAWA WYGLĄDU SKÓRY

• Zwiększona ochrona przed UV
• Mniej zmęczone oczy

Zmniejsza zmarszczki i linie mimiczne o

WITALNOŚĆ

(Placebo 8%)

• Mniej odczuwalne zmęczenie



Zwiększa elastyczność skóry o
(Placebo 14%)

Redukuje uczucie suchości o
(Placebo 10%)

53%
53%
56%

Yamashita, E, Efekty oddziaływania suplementów diety zawierających astaksantynę
na stan skóry, Carotenoid Science vol 10, 2006

Codzienna porcja składników
odżywczych, 1 saszetka:
2 x Omega 3

10

CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ.

Kup 3 produkty, a czwarty
możesz mieć za

WellnessPack. Suplement diety Dzienna dawka

1 x kompleks Swedish Beauty Plus
(astaksantyna + ekstrakt z jagód)

Omega 3, kompleksu Swedish Beauty Plus oraz multiwitamin
i minerałów, które dostarczają energii oraz poprawiają
wytrzymałość i samopoczucie. Dostępna w 2 wersjach:
dla kobiet i mężczyzn. Zawiera 21 saszetek.

1 x multiwitaminy i minerały

109,90

 WellnessPack dla pań
22791
 WellnessPack dla panów 22793

1 ZŁ!

Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce.
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WELLNESSKIDS . ZDROWE DZIECI – SZCZĘŚLIWI RODZICE

”Im lepiej się czujesz, tym
dłużej możesz się bawić!”
- Wesołe Cytruski

Odpowiednie odżywienie pomoże
Ci wzmocnić ich odporność!
WellnessKids KORZYŚCI

Naturalny
aromat
pomarańczy!

ODPORNOŚĆ
• Witaminy A, C, D
• Cynk, selen

KOŚCI I ZĘBY
• Witamina D, K
• Wapń, magnez

OCZY
• Witamina A, ryboﬂawina
• Cynk

MIĘŚNIE
• Witaminy z grupy B
• Wapń, magnez
• Żelazo, chrom

MÓZG I SYSTEM
NERWOWY
• Kompleks witamin B
• Jod, cynk

Multiwitaminy i minerały WellnessKids
dla dzieci - suplement diety Połączenie

13 witamin i 8 minerałów dla dzieci w wieku
powyżej 4 lat. Tabletki do żucia z naturalnym,
pomarańczowym aromatem. Dzieci w wieku
4-9 lat jedna tabletka dziennie. Dzieci w wieku
powyżej 10 lat dwie tabletki dziennie.
21 tabletek x 1,1 g.

22465 39,90
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CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ.

Kup 3 produkty, a czwarty
możesz mieć za

1 ZŁ!

Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce.
13

Anke Ginzburg
Magister nauk
przyrodniczych,

doktor, globalny
menadżer ds.
technologii i jakości,
Wellness by Oriflame





”Korzystamy z najnowszych technologii,
by tworzyć możliwie najbezpieczniejsze
produkty o najwyższej jakości.”

• OPRACOWANE
Z UWZGLĘDNIENIEM
SPECJALNYCH
POTRZEB KOBIET
I MĘŻCZYZN

Burçak Ulmér
Globalny Menadżer
ds. formuł, Wellness
by Oriflame

”Nasza unikalna formuła
zapewnia włosom i paznokciom
składniki odżywcze niezbędne
dla ich pięknego wyglądu.”

• DOSKONAŁA FORMUŁA
DLA OBU PŁCI,
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

GĘSTSZE
WŁOSY
I MOCNIEJSZE
PAZNOKCIE

NAJLEPSZE REZULTATY
osiągniesz stosując

KOMPLETNĄ SERIĘ:

4 opakowania x 42 tabletki = 3 miesiące
Multiwitaminy i minerały Dwie zbalansowane kompozycje witamin
i minerałów: pierwsza zaspokaja codzienne zapotrzebowanie kobiet,
druga – mężczyzn. Opakowanie zawiera 60 tabletek

22794 59,90
 Dla pań
 Dla panów

Multiwitaminy i minerały Essentials Wysokiej jakości produkt oferujący
zbalansowaną kompozycję 12 witamin i 10 minerałów zarówno dla kobiet,
jak i mężczyzn. Formuła opracowana z myślą o zapewnieniu optymalnej dziennej
dawki dla osób w wieku co najmniej 14 lat. Przyjmować 1-2 tabletki dziennie
wraz z posiłkiem. 60 szt.

27039 44,90

22794
22795

• WYGŁADZA
I NAWILŻA SKÓRĘ

• REDUKUJE ZMARSZCZKI
• CHRONI SKÓRĘ PRZED
DZIAŁANIEM WOLNYCH
RODNIKÓW
L-lizyna
L-cysteina
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Kwas Omega 3 – suplement diety Naturalny olej rybny wysokiej
jakości, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA).
Uważa się, że zwiększają one nawilżenie skóry i ją wygładzają. Badania
wskazują także, że kwasy Omega 3 wspomagają pracę mózgu i zdrowie
układu krążenia. 60 kapsułek 60 szt.

Kompleks Swedish Beauty Plus – suplement diety Zawiera wyciąg

15397 69,90

25414 74,90

z jagód i karotenoid astaksantynę, pozyskaną z alg żyjących w wodach wokół
Archipelagu Sztokholmskiego w Szwecji. Razem skutecznie chronią naturalne
piękno skóry, zwiększają wytrzymałość mięśni oraz dbają o zdrowie układu
krążenia. Opakowanie zawiera 30 kapsułek. 30 szt.

Hair & Nail
NutriComplex
Witamina C
Żelazo
Procyjanidyny
z jabłek

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• Procyjanidyny z jabłek zwiększają ilość,
objętość i sprawiają, że włosy stają się mocniejsze.
• L-cysteina to składnik włosów i paznokci,
który wzmacnia je i dodaje sprężystości. • L-lizyna
zapobiega wypadaniu włosów i przedłuża ich
cykl życia. • Żelazo zapobiega utracie włosów
i wpływa na wzrost nowych. Jest także istotne dla
zdrowia matrycy paznokci. • Witamina C zwiększa
przyswajalność żelaza.

Kompleks odżywczy do włosów i paznokci –
suplement diety Pomaga zapobiegać wypadaniu

włosów i zapewnia włosom i paznokciom
podstawowe składniki odżywcze. Włosy wyglądają
na zdrowsze i grubsze, a paznokcie stają się
mocniejsze. Zażywaj 2 tabletki raz dziennie przez
minimum 3 miesiące. 42 tabletki x 730 mg.

23473 74,90
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