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 PROGRAM SUBSKRYPCJI 

 3 proste kroki do założenia subskrypcji: 

 Załóż SUBSKRYPCJĘ 
– i poczuj się doskonale za tak niewiele! 

 1.  Poproś swojego Konsultanta o założenie 
subskrypcji na produkty Wellness. 

 Produkty dostępne 
w subskrypcji: 

 1. Katalog  2. Katalog  3. Katalog 

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

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

 Kup 3 produkty, 
a czwarty 

możesz mieć 

ZA 1 ZŁ! 
 1)W okresie 
obowiązywania 
subskrypcji możesz 
zmienić smak 
wybranych koktajli 
lub zup. 

 TWÓJ KONSULTANT WELLNESS 

Kod katalogu: 113572.1

  Przewodnik Wellness     Przewodnik 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.        

PL
 WELLNESS  PRODUCT GUIDE 1

Your complete guide 

to all Wellness by 

Oriflame products.

Product Guide

 Wejdź z rodziną 
w Nowy Rok
w doskonałej formie! 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE.   WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO. 

 1-3
23 grudnia 2014 
– 2 marca 2015 

 WellnessPack 
dla pań 
22791 

 WellnessPack 
dla panów 

22793 

 Zupa Natural 
Balance  

 Szparagowa 
24694  

 Koktajl 
Natural 
Balance  

 Truskawkowy 
15447 

 Koktajl 
Natural 
Balance  

 Waniliowy 
15448 

 Koktajl 
Natural 
Balance  

 Czekoladowy 
22138 

 Zupa Natural 
Balance  

 Pomidorowa 
z bazylią 
24693 

 Multiwitaminy 
i minerały 

WellnessKids
dla dzieci – 

suplement diety
22465 
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 ZDROWYCH NAWYKÓW UCZY SIĘ W DOMU 

 Ktoś kiedyś powiedział, że „nauka 
dobroczynności zaczyna się w domu”. 
W Orifl ame w dziale Wellness często 
mówimy, że „nauka zdrowego stylu życia 
zaczyna się w domu!”.

Czy naprawdę chcesz zmienić swoje 
życie? Czy jesteś gotowy na zmianę 
swoich nawyków żywieniowych? Nie ma 
do tego lepszego miejsca, niż Twój dom! 
To właśnie w rodzinie – wszyscy razem – 
powinniście zacząć przyrządzać zdrowe 
posiłki i zjadać  je wspólnie przy Waszym 
stole. Starajcie się również spędzać więcej 
czasu na świeżym powietrzu. Rodzina jest 
najlepszym źródłem motywacji i miejscem 

 Marcus Jacobsson z synem Otto
Starszy Globalny Dyrektor ds. Kategorii 
Wellness 

 PORADY

 1.  Jedz jak najwięcej zielonych roślin 
i tłustych ryb oraz spożywaj codziennie 
porcję WellnessPack, aby zagwarantować 
swojemu organizmowi optymalną dawkę 
witamin.

2.  Zapewnij swojej rodzinie więcej ruchu! 
Wspólne uprawianie sportu uczyni z Was 
zgraną drużynę, poprawi samopoczucie, a 
także zacieśni więzy rodzinne.

3.  Spędzajcie razem jak najwięcej czasu na 
świeżym powietrzu. Szczególnie zimą 
bardzo ważne jest, aby łapać promienie 
słońca, potrzebne do wytworzenia 
witaminy D. 

 Mamy nadzieję, że Waszym dzieciom 
spodoba się nowe, ulepszone 
opakowanie WellnessKids. W środku 
znajdą one ten sam smakowity zestaw 
witamin i minerałów, wzbogacający ich 
codzienną dietę. Niestety dieta tylko 
9% czterolatków zawiera 
rekomendowaną ilość warzyw i ryb1). 

 1)Źródło: Krajowa Agencja ds. Żywności w Szwecji
Riksmaten-barn 2013 

 ZABAWA DLA 
CAŁEJ RODZINY

 Szukasz sposobu, aby namówić 
rodzinę na trochę ruchu? 
Skorzystaj z naszych pomysłów! 

 Rodzinna dyskoteka. Za zimno, aby 
wyjść na dwór? Zaraz się rozgrzejecie 
– puść ulubione piosenki dzieciaków 
i zachęć wszystkich do tańca dając 
dobry przykład – Ty zaczynasz! 

 Jazda na łyżwach. Znajdź najbliższe 
lodowisko i do dzieła! To doskonała 
okazja do wspólnej zabawy – 
w każdym wieku! 

 Bitwa na śnieżki. Zabierz dzieci na 
dwór, gdy tylko spadnie pierwszy 
śnieg. Rzucanie się śnieżkami, 
uniki i gonitwy spalają mnóstwo 
kalorii, gwarantując przy tym 
wyśmienitą zabawę! 

 SUPER
OFERTA
RODZINNA 

 TYLKO
32,90

od naszych specjalistów 
ds. zdrowego żywienia 

najbardziej odpowiednim do świętowania 
każdego kolejnego sukcesu na Waszej 
drodze do zdrowego stylu życia. Początek 
roku to znakomita okazja do podjęcia 
tego wyzwania!

Życzymy Wam fantastycznego Nowego 
Roku 2015! 

zimowe szaleństwa 

przy zakupie 
dowolnego produktu 
z tego katalogu 

 NOWE OPAKOWANIE!  NOWE OPAKOWANIE! 
 TA SAMA WSPANIAŁA FORMUŁA 

  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
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 WELLNESSKIDS .  ZDROWE DZIECI – SZCZĘŚLIWI RODZICE 

 Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce. 
 1 ZŁ! 
 CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ. 

 Kup 3 produkty, a czwarty 
możesz mieć za  „Chodźcie na dwór! Przeżyjemy razem 

wspaniałą zimową przygodę!”

 – Wesoła Pomarańcza 

 Zapewnij dzieciom zdrowy rozwój 
i spraw, aby mogły korzystać ze 
wszystkich uroków zimy! 

 Nowe opakowanie! 
 Ten sam wspaniały smak – 

w 100% naturalnie 
owocowy!

Bez sztucznych barwników

Bez konserwantów 

 JAKOŚĆ & 
BEZPIECZEŃSTWO – 
CODZIENNA DAWKA 
ZDROWIA 

 Suplementy diety WellnessKids 
są produkowane w Szwecji 
z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości UE. 

 WellnessKids KORZYŚCI 

 MULTIWITAMINY I MINERAŁY
• 13 witamin
• 8 minerałów 

 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

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

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

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

 OCZY
• Witamina A, rybofl awina
• Cynk 

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

 Witaminy, minerały i kwasy omega 3 
odgrywają kluczową rolę w zdrowym 
rozwoju każdego dziecka. Przyczyniają 
się także do wzmocnienia układu 
odpornościowego organizmu, chroniąc 
przed przeziębieniami i grypą. Życzymy
Wam zdrowej i radosnej zimy! 

4 5
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 Codzienna porcja 
składników odżywczych, 
1 saszetka: 
 2 x Omega 3 

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

 1 x multiwitaminy i minerały     WellnessPack dla panów   22793
    WellnessPack dla pań   22791

  WellnessPack. Suplement diety     Dzienna dawka 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.    

109,00

 WELLNESSPACK. 
PIĘKNO I ZDROWIE W JEDNEJ SASZETCE. 

   WITALNOŚĆ 
 • Mniej odczuwalne zmęczenie 

 MIĘŚNIE i STAWY 
 • Większa wytrzymałość podczas ćwiczeń
•  Zmniejszone stany zapalne i mniej 

odczuwalny ból po wysiłku fi zycznym 

 WZROK 
 • Zwiększona ochrona przed UV
• Mniej zmęczone oczy 

 SKÓRA  • Poprawa nawilżenia i elastyczności
•  Większa odporność na promieniowanie 

UV i mniej zmarszczek 
 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 
 • Lepsza odporność organizmu
• Zmniejszone stany zapalne 
 SERCE 
•   Zdrowsze serce i właściwy 

poziom cholesterolu 

 

 Szwedzki 
 Sprawdź jego odmładzające działanie na sobie! 
Suplement diety WellnessPack chroni Cię każdego 
dnia przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, które powodują wiele chorób i są 
odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się. 

 DLA SKÓRY: 
 Zmniejsza zmarszczki 
zarówno na najwyższych, 
jak i na głębszych 
warstwach skóry1)  53% 

 1)Yamashita, E., Efekty suplementacji diety astaksantyną na stan skóry, 
Carotenoid Science, nr 10, 2006 

 DLA WIĘKSZEJ WITALNOŚCI: 
 Więcej energii 
i zwiększona 
wytrzymałość2)  55% 

 2)Malmsten C. L., Suplementacja diety astaksantyną z mączki alg wzmacnia wytrzymałość siłową. Badanie metodą 
podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo na studentach płci męskiej. Carotenoid Science 2008; 13: 20-22 

 KLUCZOWY SKŁADNIK: 

 Kompleks Swedish Beauty Plus 

 ekstrakt 
z jagód 

 astaksantyna 

SEKRET MŁODOŚCI! 

 KORZYŚCI: 

 Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce. 
 1 ZŁ! 
 CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ. 

 Kup 3 produkty, a czwarty 
możesz mieć za 
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 BOTANICAL INFUSION. 
ZIOŁOWE DZIEDZICTWO 
W NOWOCZESNEJ 
ODSŁONIE 

 BATONY NATURAL BALANCE. 
INTELIGENTNA PRZEKĄSKA 

PROTEINOWA 

 3 źródła białka 
niemodyfi kowanego 
genetycznie:

soja, zielony 
groszek i serwatka. 

 TYLKO

150
KALORII 

 REDUKUJE ZMARSZCZKI 

 CHRONI SKÓRĘ PRZED 
DZIAŁANIEM WOLNYCH 

RODNIKÓW 

 DLA PIĘKNYCH 
WŁOSÓW I PAZNOKCI 

 Bezpieczne produkty najwyższej jakości
DLA TWOJEGO PIĘKNA 

WYGŁADZA 
I NAWILŻA SKÓRĘ 

 Zdrowe smakołyki
DLA CAŁEJ RODZINY 

 Proteiny grochu wspierają 
odnowę i proces budowy 
tkanki mięśniowej. 

 Serwatka proteinowa zawiera 
wszelkie aminokwasy niezbędne 
dla organizmu. 

 Proteiny soi wspierają pracę 
serca i naczyń krwionośnych. 

  Multiwitaminy i minerały     Dwie zbalansowane kompozycje witamin 
i minerałów: pierwsza zaspokaja codzienne zapotrzebowanie kobiet, 
druga – mężczyzn.     Opakowanie zawiera 60 tabletek    

59,90

   Kompleks Swedish Beauty Plus - suplement diety     Zawiera 
wyciąg 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.         

  25414       74,90

   Kompleks odżywczy do włosów i paznokci – suplement diety     
Pomaga zapobiegać wypadaniu włosów i zapewnia włosom i paznokciom 
podstawowe składniki odżywcze. Zażywaj 2 tabletki raz dziennie przez minimum 
3 miesiące.     42 tabletki x 730 mg.    

  23473         74,90    

   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    

  15397         69,90

  Mieszanka ziołowa Botanical Infusion     Pyszna, zdrowa i w 100% 
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      749,90/kg  

89,90

  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).     1247,50/kg  

49,90





 KLUCZOWE SKŁADNIKI: 

 Guarana posiada 
właściwości stymulujące 
zdolności psychiczne 
i fi zyczne. 

 Cynamon pomaga zwalczać 
wysoki poziom glukozy 
we krwi. 

 Goździki mają działanie 
przeciwzapalne 
i antybakteryjne. 

 Żeń-szeń zwiększa 
zdolności kognitywne 
mózgu. 

 Rumianek jest 
powszechnie znany ze 
swoich właściwości 
uspokajających. 

  Z kawałkami owoców  25386 
  Z kawałkami czekolady  25385 

   Dla panów  22795 
   Dla pań  22794 

  Relaksująca  25032 
  Energetyzująca  24695 



+ +
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 Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce. 
 1 ZŁ! 
 CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ. 

 Kup 3 produkty, a czwarty 
możesz mieć za  KOKTAJLE NATURAL BALANCE. 

DLA ZDROWIA I SMUKŁEJ SYLWETKI. 

  Truskawkowy 15447 
  Czekoladowy  22138 
  Waniliowy      15448 
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 W JEDNEJ
SZKLANCE: 

 65 kalorii
7,5 g białka
1,5 g błonnika
1,5 g tłuszczów
6 g wolnoprzyswajalnych 
węglowodanów 

 JEDNA SZKLANKA koktajlu to 
JEDEN KROK dalej na drodze 
do wymarzonej sylwetki! 
 Chcesz stracić na wadze, aby wyglądać i czuć się 
wspaniale? A może chcesz promieniować zdrowiem 
i radością dla swojej rodziny? Koktajl Natural Balance 
to najlepsza odpowiedź na Twoje potrzeby. 

 Prof. dr hab. Stig Steen
Specjalista z zakresu 
kardiotorakochirurgii, 
Szpital Uniwersytecki 
w Lund 

 „Praca nad udoskonalaniem 
formuły koktajlu Natural 
Balance zajęła mi 8 lat.” 

 TWOJE CODZIENNE
ZASADY UTRATY WAGI 

 PROTEINY 

 Materiał budulcowy Twojego ciała 
– z 3 źródeł białka. 

 WITAMINA C 

 Owoce dzikiej róży są 
bogatym źródłem 
witaminy C i mają 
właściwości przeciwzapalne. 

 niski Indeks 
Glikemiczny  Jabłka dostarczają 

wolnoprzyswajalne 
węglowodany 

(niski IG), pomagając 
utrzymać stabilny 
poziom cukrów 

we krwi. 

 BŁONNIK 

 Buraki cukrowe są 
bogate w błonnik, który 
dobrze wpływa na układ 
trawienny. 

 ZWIĘKSZAJĄ 
energię i koncentrację 

 ZMNIEJSZAJĄ
głód i łaknienie 

 UDOWODNIONA 
 utrata wagi przy stosowaniu zgodnie ze 
Ścieżką Naturalnej Utraty Wagi™ 

 NATURALNY 
 smak i składniki odżywcze 

 OPTYMALNE
odżywienie: wysoka zawartość białka, 
źródło błonnika i kwasów omega 3 

 Koktajl Natural Balance
KORZYŚCI: 

 NIE ZAWIERAJĄ
substancji przetwarzanych genetycznie 
(GMO), glutenu, laktozy, sztucznych 
barwników ani konserwantów 

  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     317,20/kg

119,90



+ +++++
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  Pomidorowa z bazylią  24693 

  Szparagowa                  24694  

 Szczegóły subskrypcji na tylnej okładce. 
 1 ZŁ! 
 CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ. 
 Kup 3 produkty, a czwarty 
możesz mieć za  ZUPY NATURAL BALANCE. PYSZNE I ODŻYWCZE. 

 Prof. dr hab. Stig Steen
Specjalista z zakresu 
kardiotorakochirurgii, 
Szpital Uniwersytecki 
w Lund 

 W 100% NATURALNE
składniki 

 NIE ZAWIERAJĄ
substancji przetworzonych genetycznie 
(GMO), glutenu, laktozy, sztucznych 
barwników ani konserwantów 

 WYGODNE
gotowe do spożycia w 1 minutę 

 OPTYMALNE
odżywienie: bogate w białko, 
błonnik i kwasy tłuszczowe 
Omega 3 

 ZMNIEJSZAJĄ
głód i łaknienie 

 ZWIĘKSZAJĄ 
energię i koncentrację 



 Gorąca, sycąca zupa, która pomoże 
Ci UTRZYMAĆ FORMĘ! 
 Pyszna gorąca zupa to doskonała przekąska o każdej porze dnia. 
Ten optymalny posiłek zawiera minimalną ilość kalorii, zaspokaja 
głód i zmniejsza apetyt, a jego przygotowanie zajmuje tylko chwilę. 

 „Wysokobiałkowa formuła została 
opracowana z myślą o stworzeniu 
pełnowartościowego posiłku, zawierającego 
białka z wegetariańskich źródeł.” 

 W JEDNEJ 
MISCE: 

 106 kalorii
10 g białka
0,8 g błonnika
12,3 g  wolnoprzyswajalnych 

węglowodanów
1,8 g tłuszczów 

 PROTEINY 

 Materiał budulcowy Twojego 
ciała – z 3 źródeł białka. 

 KWASY 
OMEGA 3 

 BŁONNIK 

 Błonnik 
z korzenia 

cykorii 
wspomaga 

procesy 
trawienne. 

 WITAMINA K 
i ŻELAZO 

 Szparagi to źródło 
witaminy K i żelaza. 

 Olej rzepakowy 
to bogate źródło 
kwasów Omega 3. 

 TWOJE CODZIENNE
ZASADY UTRATY WAGI 

 JA
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  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 (28 g) proszku z 220 ml 
gorącej wody (wrzątku), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zawiera 14 porcji.  
Dostępny w dwóch smakach.     392    g      305,87/kg

119,90

 Zupy Natural Balance
KORZYŚCI: 
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 JAK PRZEMIERZYŁAM
Ścieżkę Naturalnej 
Utraty Wagi™

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

 Alena Fialkova  I  KONSULTANTKA 

 Ten koktajl 
zastąpił w mojej 
diecie słodycze! 

 PORANNY KOKTAJL 
– TWÓJ ZASTRZYK ENERGII 
 Nadaj swojemu koktajlowi Natural Balance zupełnie 
nowy smak! Wlej do niego porcję schłodzonej kawy, 
aby rozpocząć dzień z nową energią. 

 Zażywaj jedną saszetkę WellnessPack 
dziennie, aby dzięki zawartym w nich 
WITAMINOM, być ZDROWYM 
i pełnym ENERGII każdego dnia! 

 PODKRĘĆ SMAK 
SWOJEGO LUNCHU 

 Zupy Natural Balance są 
pyszne i sycące, ale zawsze 
możesz urozmaicić ich smak. 
Dodaj ugotowane na twardo 
jajko i posyp zupę 
szczypiorkiem. Smacznego! 

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

 NIE WIERZYŁAM, 
ŻE UDA MI SIĘ TAK 
ŁATWO SCHUDNĄĆ! 
 Od zawsze moim marzeniem  
było pozbyć się nadwagi 
w zdrowy sposób i być piękną 
żoną i matką. Dzięki koktajlom 
i zdrowszej diecie udało się!

Na rozdaniu świadectw 
maturalnych w szkole mojego 
syna, miałam tą samą sukienkę, 
co na zakończeniu jego 
przedszkola. To było dla mnie 
niesamowite doświadczenie. 

 To ja – zanim zrzuciłam 25 kg! 

 Mój sposób na szczupłą sylwetkę 
 Zażywaj witaminy i pij koktajle regularnie 
– a nie od czasu do czasu. 

 Jedz zdrowo, ćwicz, pij dużo wody 
i śpij dobrze. Pozwoli Ci to szybko 
stracić na wadze. 

 „TERAZ 
MIESZCZĘ SIĘ 
W SUKIENKĘ, 
W KTÓREJ 

CHODZIŁAM 
15 LAT TEMU!” 

 Alena Fialkova
Konsultantka 

 Poproś rodzinę o wsparcie w swoim 
postanowieniu. Świętuj z nimi każdy swój 
sukces. To naprawdę pomaga wytrwać! 

  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    


