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 EDYTA CHROMIŃSKA

Instruktorka fi tness,

Złoty Dyrektor Orifl ame Polska,

ambasadorka Wellness 
w Europie. 
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 „Możesz wyglądać 
i czuć się doskonale 
– bez względu 
na wiek!” 

 ĆWICZ TAK JAK LUBISZ
Aktywność fi zyczna wpisana jest w każdy mój dzień. 
Uwielbiam trenować, bo wtedy nie tylko poprawiam 
wygląd swojego ciała, ale także odpoczywam psychicznie. 
Najważniejsze to znaleźć taką formę ruchu, która sprawia 
nam przyjemność i uprawiać sport całą rodziną! 

 JESTEŚ TYM CO JESZ
Po urodzeniu dzieci bardzo chciałam schudnąć, 
ale wiedziałam, że nigdy nie wolno się głodzić. Postawiłam 
na regularne, zdrowe i smaczne posiłki oraz wysokiej 
jakości suplementację – i udało się!  

 PODSTAWĄ SUKCESU JEST NASTAWIENIE
Gdy stawiam sobie jakiś cel, głęboko wierzę, że uda mi się 
go osiągnąć! Nigdy się nie poddaję! Jeśli marzysz o smukłej 
sylwetce, zobacz ją oczami swojej wyobraźni i zacznij 
nad nią pracować! 

 Szczęśliwa żona i matka 
trójki dzieci, kobieta biznesu 
i trenerka fi tness. Doskonale 
wie, jak dbać o zdrowie i mieć 
smukłą sylwetkę.

Edyta głęboko wierzy, 
że zdrowe odżywianie 
i uprawianie sportu przekłada 
się na pozostałe sfery 
naszego życia. Poprosiliśmy ją, 
by podzieliła się z nami swoimi 
spostrzeżeniami i opowiedziała, 
w jaki sposób motywuje się 
co dnia. 

 Poznaj naszego gościa: 
EDYTA 
CHROMIŃSKA! 

 Produkty Natural Balance 
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 DZIEŃ DOBRY! 

 Witaj każdy poranek z radością! 

 Kluczowe składniki Śniadania Wellness™: 

 Śniadanie Wellness™
Najlepszy początek dnia! 

 Koktajl Natural Balance
(więcej na str. 8–9). 

 WellnessPack
(więcej na str. 16–17). 

 Dlaczego zdrowe śniadanie jest takie ważne?
Spożywanie zdrowego, dobrze skomponowanego śniadania 
ma pozytywny wpływ na stan Twojego zdrowia. Według 
najnowszych badań nie tylko zaopatruje Twój mózg i ciało 
w niezbędną energię, lecz również pomaga Ci podejmować 
dobre, zdrowe wybory żywieniowe w trakcie dnia.
Koncept o nazwie Śniadanie Wellness™ został opracowany 
w Towarzystwie Nauk Przyrodniczych Igelosa w mieście Lund 
w Szwecji. 

 Odwróć stronę 
i sprawdź swój Program! 

 Wartość odżywcza zestawu: 
1 Koktajl Natural Balance 
i 1 saszetka WellnessPack:

 Specjalna kompozycja Śniadania Wellness™ 
dostarcza Twojemu organizmowi szereg korzyści:

•  Wysoka zawartość białka i niski indeks glikemiczny – takie 
połączenie pomaga zapewnić uczucie sytości i uspokaja apetyt – 
udowodnione naukowo.

•  Kwasy tłuszczowe omega 3, astaksantyna i inne 
antyoksydanty mają zbawienny wpływ na serce, naczynia 
krwionośne, mózg, skórę i mięśnie.

•  Witaminy i minerały, które wzbogacają dietę, zapewniają 
odpowiedni poziom energii i wspomagają system odpornościowy. 

 Zmiksuj: 1 porcję Koktajlu Natural Balance, 300 ml chudego mleka, 1 banana, 
50 g owoców leśnych. Wlej do wysokiej szklanki. Zażyj porcję WellnessPack. 

 Propozycja podania Śniadania Wellness™ 

 Śniadanie Wellness™ 

Białko: 7 g – jak w 1 jajku
Tłuszcze: 2,5 g – jak w 1 łyżeczce oleju
Węglowodany: 6 g – jak w 1 pomarańczy
Błonnik: 1,5 g – jak w 1 jabłku
Astaksantyna: tyle co w dużej porcji łososia
Omega 3 (DHA + EPA): 274 mg – tyle co w jednej porcji ryby
Magnes i wapń: jak w 150 g miksu sałat
Witaminy i mikroelementy: prawie 100% ZDS 
(zalecanego dziennego spożycia)

 

 Śniadanie Wellness™:
100% naturalne żywienie

Dzienna porcja niezbędnych składników

Zawiera astaksantynę
– szwedzki sekret młodości

Zapewnia energię, koncentrację 
i witalność przez cały dzień

Opracowane przez szwedzkich 
naukowców! 

 Twój pierwszy krok na drodze do zdrowego żywienia! 



GOOD MORNING!

GOOD MORNING!
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 Śniadanie Wellness™  Śniadanie Wellness™ 

 około 400 kcal 

 Obiad Wellness™ 

 Program Zdrowie  Program Schudnij 

 Odżywiaj się 
zdrowo! 

 Schudnij 
efektywnie 
w naturalny 
sposób! 

 2 PROGRAMY, BY POMÓC CI OSIĄGNĄĆ CELE 

 Twój Talerz na Obiad 

 Twój Talerz na Lunch  Twój Talerz na Lunch 

 Zdrowa Przekąska: 1–2 dziennie  Zdrowa Przekąska: 1–2 dziennie 
 1 porcja Koktajlu Natural Balance
LUB
1 porcja Zupy Natural Balance
(około 85 kcal)
1 talerz warzyw (około 315 kcal) 

 1/2 talerza warzyw
1/4 talerza chudego mięsa
1/4 talerza wolno przyswajalnych 
węglowodanów 

 Propozycje: 1 baton Natural Balance
LUB
1 porcja Koktajlu/Zupy Natural 
Balance
LUB
porcja owoców i warzyw 

 1/2 talerza warzyw
1/4 talerza chudego mięsa
1/4 talerza wolno przyswajalnych 
węglowodanów 

 1/2 talerza warzyw
1/4 talerza chudego mięsa
1/4 talerza wolno przyswajalnych 
węglowodanów 

 Propozycje: 1 baton Natural Balance (150 kcal)
LUB
1 porcja Koktajlu/Zupy Natural Balance 
(około 85 kcal) LUB
1 jabłko + garść orzechów/migdałów 
(około 100 kcal)  Dowiedz się więcej z Przewodnika Wellness. 

 Dzięki produktom Wellness w Programie Schudnij:

•  Jesz zdrowe śniadanie, które dostarcza Ci 
energii na cały dzień i zapobiega zmęczeniu 
oraz zmniejsza Twój apetyt.

•  Wzbogacasz swoją codzienną dietę 
witaminami, minerałami, kwasami omega 3 
i antyoksydantami.

•  Jesz niskokaloryczny, pożywny obiad, bogaty 
w białko, który zapewnia Ci uczucie sytości 
aż do pójścia spać.

Stosuj się do wszystkich naszych wskazówek 
żywieniowych i ćwicz regularnie, a osiągniesz 
wymarzoną wagę i utrzymasz ją!

Maksymalne dzienne spożycie kalorii: 
1500 kcal 

 Dzięki produktom Wellness 
w Programie Zdrowie:

•  Jesz codziennie zdrowe śniadanie, które 
zapewnia Twojemu organizmowi optymalną 
dawkę składników odżywczych.

•  Wzbogacasz swoją codzienną dietę 
witaminami, minerałami, kwasami 
omega 3 i astaksantyną, które zapewniają 
odpowiedni poziom energii i wspomagają 
system odpornościowy.

Stosuj się do wszystkich naszych wskazówek 
żywieniowych i ćwicz regularnie, a poczujesz się 
młodziej i zdrowiej – na dłużej! 

 Dowiedz się więcej z Przewodnika Wellness. 

 około 350 kcal 

 w sumie 200 kcal/dzień 

 Program Schudnij 
ĆWICZENIA 

 Zwiększ swoją aktywność 
fi zyczną i staraj się przejść 
10 000 kroków dziennie.

 Program Zdrowie 

ĆWICZENIA 

 Intensywny spacer przez 
30–60 minut. Staraj się 
przejść minimum 10 000 
kroków dziennie.

Ćwicz 3 razy w tygodniu. 
Trenuj wytrzymałość, siłę 
i rozciągaj się.

Unikaj siedzenia bez ruchu 
przez dłuższy czas. 

Ćwicz wytrzymałość 
– trening kardio przez 
minimum 30 minut 3 razy 
w tygodniu.

Unikaj siedzenia bez 
ruchu przez dłuższy czas. 

 około 550 kcal 

 1 porcja Koktajlu Natural Balance (65-70 kcal)
1 saszetka WellnessPack (10 kcal)
+ zdrowa przekąska, na jaką masz ochotę (maks. 
275 kcal) 

 1 porcja Koktajlu Natural Balance
1 saszetka WellnessPack
+ zdrowa przekąska, na jaką masz ochotę 
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 �   Truskawkowy koktajl Natural 
Balance Koktajl Natural Balance to 
środek spożywczy zawierający optymalną 
kompozycję naturalnych składników, dla 
bezpiecznego i efektywnego odżywiania 
się. Jest bogaty w białko, kwasy Omega 3 
i 6, węglowodany i błonnik. Pomaga on 
utrzymać stabilny poziom cukrów we krwi 
(niski Indeks Glikemiczny) i zaspokajać 
głód. Zawiera 21 porcji. 378 g 317,20/kg

15447   119,90  

  �   Waniliowy koktajl Natural 
Balance Odżywcza przekąska bogata 
w białko, błonnik, kwasy tłuszczowe 
Omega 3 i 6, o niskim indeksie 
glikemicznym. Naturalne składniki 
dostarczają optymalnego odżywienia 
i pomagają zaspokoić głód oraz niwelują 
ochotę na słodkie. Opatentowana 
formuła. Smak waniliowy. Zawiera 
21 porcji. 378 g 317,20/kg

15448   119,90  

  �   Czekoladowy koktajl 
Natural Balance Odżywcza 
przekąska bogata w białko, błonnik 
i kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6. 
Ma niski indeks glikemiczny. 
Naturalne składniki dostarczają 
optymalnego odżywienia i niwelują 
ochotę na słodkie. Opatentowana 
formuła. Smak czekoladowy. 
Zawiera 21 porcji. 378 g 317,20/kg

22138   119,90  

     Szejker z miarką Wygodnie 
wymieszaj koktajl w tym 
poręcznym szejkerze.  

25479   9,90  

 CZUJ SIĘ DOSKONALE. 
PŁAĆ MNIEJ. 
Co czwarty zamówiony 
koktajl Natural Balance 

1 ZŁ!
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta. 

 TWOJA CODZIENNA DAWKA PRODUKTÓW NATURAL BALANCE 

 100 kcal  153 kcal  65 kcal 

 Twój klucz do
skutecznej utraty wagi! 

 WOLNO PRZYSWAJALNE 
WĘGLOWODANY
ułatwiają utratę wagi obniżając 
poziom cukru we krwi i poziom insuliny 

 OPRACOWANE W SZWECJI 

 WARTOŚCI
ODŻYWCZE

w jaki sposób działają 
produkty Natural Balance 

 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
nie zawierają sztucznych barwników, 
konserwantów ani substancji modyfi kowanych 
genetycznie 

 BOGATE W BIAŁKO I BŁONNIK
zapewniają uczucie sytości na długi czas 

 UNIKALNA FORMUŁA
idealna kompozycja niezbędnych składników 
odżywczych 

 UTRATA WAGI
przy postępowaniu zgodnym 
z Drogą Naturalnej Utraty Wagi™ 

 Smaczne koktajle pełne białka, które pomogą Ci utrzymać apetyt 
na wodzy i osiągnąć szczupłą sylwetkę jeszcze przed wakacjami! 

 TYLKO 
65 KALORII! 

 KOKTAJLE NATURAL BALANCE. DLA ZDROWEJ I NATURALNEJ UTRATY WAGI. 

� 

� 
� 



10 11

  �   Zupa Natural Balance, pomidorowa 
z bazylią Wysokobiałkowy, niskotłuszczowy środek 
spożywczy służący do przygotowania pysznych 
i sycących posiłków. Jest to produkt w 100% naturalny, 
zawierający kompozycję białka z trzech 
wegetariańskich źródeł. Zawiera 14 porcji.
Dostępny w dwóch smakach. 392 g 305,87/kg

24693   119,90  

  �   Zupa Natural Balance, szparagowa 
Wysokobiałkowy, niskotłuszczowy środek spożywczy 
służący do przygotowania pysznych i sycących 
posiłków. Jest to produkt w 100% naturalny, 
zawierający kompozycję białka z trzech 
wegetariańskich źródeł. Zawiera 14 porcji.
Dostępny w dwóch smakach. 392 g 305,87/kg

24694   119,90  

 WOLNO PRZYSWAJALNE 
WĘGLOWODANY
ułatwiają utratę wagi obniżając 
poziom cukru we krwi i poziom insuliny 

 OPRACOWANE W SZWECJI 

 WARTOŚCI 
ODŻYWCZE

w jaki sposób działają 
produkty Natural Balance 

 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
nie zawierają sztucznych barwników, 
konserwantów ani substancji 
modyfi kowanych genetycznie 

 BOGATE W BIAŁKO I BŁONNIK
zapewniają uczucie sytości na długi czas 

 UNIKALNA FORMUŁA
idealna kompozycja niezbędnych 
składników odżywczych 

 UTRATA WAGI
przy postępowaniu zgodnym 
z Drogą Naturalnej Utraty Wagi™ 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE. 
PŁAĆ MNIEJ. 
Co czwarty zamówiona 
zupa Natural Balance 

1 ZŁ!
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta. 

 TWOJA CODZIENNA DAWKA PRODUKTÓW NATURAL BALANCE 

 100 kcal  153 kcal  65 kcal + +  Odchudzanie nigdy 
nie było tak smaczne! 
 Zupy Natural Balance dostarczają Twojemu organizmowi kompletny 
zestaw białek ze źródeł roślinnych, nie zawierających substancji 
modyfi kowanych genetycznie. To smaczny i zdrowy posiłek! 

 3 naturalne, 
roślinne źródła 
wysoko-
wartościowego 
białka
ZUPA NATURAL BALANCE
•  Białko sojowe obniża poziom 

niezdrowego cholesterolu 
i tłuszczów we krwi.

•  Białko zielonego groszku 
zapewnia długotrwałe 
uczucie sytości.

•  Białko ziemniaka zawiera 
znaczną ilość aminokwasów 
egzogennych we właściwych 
proporcjach. 

 ZUPY NATURAL BALANCE. DLA ZDROWEJ I NATURALNEJ UTRATY WAGI. 

 TYLKO 
100 

KALORII! 

� 

� 
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     Baton proteinowy
Natural Balance owoce leśne
W 100% naturalne, zdrowe, 
pełnowartościowe batony w dwóch 
smakach. 7 sztuk w opakowaniu. 
280 g (7 x 40 g). 1247,50/kg

25386   49,90  

     Baton proteinowy 
Natural Balance czekoladowy
W 100% naturalne, zdrowe, 
pełnowartościowe batony w dwóch 
smakach. 40 g 1247,50/kg

25385   49,90  

 WOLNO PRZYSWAJALNE 
WĘGLOWODANY
ułatwiają utratę wagi obniżając poziom cukru 
we krwi i poziom insuliny 

 OPRACOWANE W SZWECJI 

 WARTOŚCI 
ODŻYWCZE

w jaki sposób działają 
produkty Natural Balance 

 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
nie zawierają sztucznych barwników, 
konserwantów ani substancji 
modyfi kowanych genetycznie 

 BOGATE W BIAŁKO I BŁONNIK
zapewniają uczucie sytości na długi czas 

 UNIKALNA FORMUŁA
idealna kompozycja niezbędnych składników 
odżywczych 

 UTRATA WAGI
przy postępowaniu zgodnym 
z Drogą Naturalnej Utraty Wagi™ 

 TWOJA CODZIENNA DAWKA PRODUKTÓW NATURAL BALANCE 

 100 kcal  153 kcal  65 kcal 

1  Słodka i zdrowa
utrata wagi! 

 Czy wiesz, że… 

 Niskokaloryczne batony z wysoką zawartością białka i błonnika z pełnego ziarna. 
Słodka przekąska, na którą możesz pozwolić sobie bez obaw! 

 baton Natural Balance 
zawiera: 

 BATONY NATURAL BALANCE. DLA ZDROWEJ I NATURALNEJ UTRATY WAGI. 

 KALORIE
Tyle co w garści orzechów 

 WĘGLOWODANY
Tyle co w jednej pomarańczy 

 Produkty przedstawione powyżej zawierają także mikroelementy, 
które nie występują w składzie batonów Natural Balance. 

 TŁUSZCZE
Tyle co na jednej łyżeczce 
oleju roślinnego 

 BŁONNIK
Tyle co w jednej porcji 
owsianki 

 BIAŁKO
Tyle co w jednym jajku 

 TYLKO
150 KALORII 
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 Anne Degerman Konsultantka, Finlandia 

 „Jak zrzuciłam 
19 kg!” 

 „Nie czułam się sobą. Za każdym razem, gdy patrzyłam 
w lustro było mi smutno i źle. Zaczęłam pić koktajle 

i prowadzić bardziej aktywny styl życia. Pomogło mi to 
znowu poczuć się piękną. Dziś utrzymuję wagę na 
stałym poziomie i mieszczę się w swoją ulubioną 

sukienkę sprzed lat!” 

 Renata, 
Czechy 

 Edit, Węgry 

 „Uwielbiam czuć 
się pięknie, 
zdrowo i mieć tyle 
energii!” 

 Aichan, Grecja 

 -13 kg 

 -9 kg 

 -22 kg 

 -30 kg 

 TO JA, 
PRZED! 

 Laura i Slavko, 
Słowenia 

 „Świat jest 
dziś dla mnie 
piękniejszy 
dzięki 
Wellness!” 

 Dziękujemy! 

 WELLNESS 
GALERIA 
SŁAWY 

 „Gdy udało nam 
się schudnąć, 

zmieniło się całe 
nasze życie!” 

 Poznaj nasze Gwiazdy, 
którym udało się schudnąć! 
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  �   WellnessPack. Suplement diety dla mężczyzn 
Zawiera 21 saszetek. 

22793   109,90  

  �   WellnessPack. Suplement diety dla kobiet 
Zawiera 21 saszetek. 

22791   109,90  

 Zachowaj młodość na dłużej! 

 Codzienna 
porcja 
składników 
odżywczych, 
1 saszetka: 

 2 x Omega 3
(164 mg EPA, 110 mg DHA)
1 x kompleks Swedish Beauty Plus
(3 mg astaksantyny, 50 mg ekstraktu z jagód)
1 x multiwitaminy i minerały
(22 kluczowe witaminy i minerały) 

 Suplement diety WellnessPack łączy w sobie astaksantynę
– silnie działający antyoksydant, kwasy tłuszczowe omega 3 
oraz zestaw kluczowych witamin i minerałów.
To Twój sposób na zdrowie i młody wygląd! 

 Czy wiesz, że…
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 tyle WITAMIN 
i MINERAŁÓW,
co w 500 g – 1000 g 
owoców i warzyw

1 saszetka WellnessPack 
zawiera: 

tyle kwasów OMEGA 3 
i ASTAKSANTYNY,
co w 200 g łososia

tyle WITAMINY D,
do której wytworzenia 
potrzeba przebywać 
20 minut na słońcu 

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

 ** 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 

� 
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 WELLNESSPACK. PIĘKNO I ZDROWIE W JEDNEJ SASZETCE. 

 SKÓRA 
 • Poprawa nawilżenia i elastyczności
•  Większa odporność na promieniowanie UV 

i mniej zmarszczek 

 • Lepsza odporność organizmu
• Zmniejszone stany zapalne 

 SERCE 

 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 

 MIĘŚNIE i STAWY 

 WITALNOŚĆ 

 •  Zdrowsze serce i właściwy poziom 
cholesterolu 

 • Lepsza odporność organizmu
• Zmniejszone stany zapalne 

 • Zmniejsza objawy zmęczenia 

 KORZYŚCI: 

 WZROK 
 • Zwiększona ochrona przed UV
• Mniej zmęczone oczy 

 PIĘKNA CERA
Zmarszczki zmniejszone* o

53% 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE. 
PŁAĆ MNIEJ. 
Co czwarty zamówiony 
WellnessPack 

1 ZŁ!
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta. 

 SIŁA I WYTRZYMAŁOŚĆ
Zwiększona wytrzymałość 
siłowa** o 

55% 
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 CZUJ SIĘ DOSKONALE. 
PŁAĆ MNIEJ. 
Co czwarty zamówiony 
WellnessKids 

1 ZŁ!
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta. 

 MIĘŚNIE 

 WellnessKids KORZYŚCI 

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

 Nadejście wiosny to doskonały moment na zmianę nawyków żywieniowych 
u Twoich dzieci. Wprowadź do ich diety więcej magnezu i witamin z grupy B, 
aby miały więcej sił i energii do nauki i zabawy. 

 Zapewnij dzieciom zdrowy 
rozwój i mnóstwo energii 
do wiosennych zabaw! 

 WELLNESSKIDS. ZDROWE DZIECI – SZCZĘŚLIWI RODZICE. 

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

 JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO 
– CODZIENNA 
DAWKA ZDROWIA 

 MULTIWITAMINY 
I MINERAŁY
• 13 witamin
• 8 minerałów 

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

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

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

 OCZY
• Witamina A, rybofl awina
• Cynk 

„Chodźcie na dwór! Przeżyjemy 
razem wspaniałą przygodę!”
– Wesoła Pomarańcza

     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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  �   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  

  �   Kompleks Swedish Beauty Plus 
– suplement diety Zawiera wyciąg z jagód 
i karotenoid astaksantynę, które 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  

� 

� 

� 

 PRZYGOTUJ SIĘ NA ZUPEŁNĄ

METAMORFOZĘ! 
 Odkryj unikalne formuły naszych suplementów diety, które zostały opracowane z myślą o Twoim 
zdrowiu, by zapewnić Ci wspaniałe, mocne włosy i paznokcie oraz piękną cerę – od środka! 

 Gładka 
i nawilżona 

skóra 

 Grubsze włosy 
i mocniejsze 
paznokcie 

 Zmniejsza 
zmarszczki 

i chroni skórę 
przed działaniem 

wolnych
rodników 
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 Codzienna dawka witamin i minerałów
najwyższej jakości
dla kobiet i mężczyzn   �   Multiwitaminy i minerały Zrównoważona kombinacja 

12 witamin i 10 minerałów, opracowana specjalnie z myślą 
o codziennych potrzebach kobiety. Opakowanie zawiera 
60 tabletek (2 miesiące stosowania). 

22794   59,90  

  �   Multiwitaminy i minerały Zrównoważona 
kombinacja 12 witamin i 10 minerałów, opracowana 
specjalnie z myślą o codziennych potrzebach mężczyzny. 
Opakowanie zawiera: 60 tabletek (2 miesiące stosowania). 

22795   59,90  

� 
� 

 Witaminy i minerały to substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przyswajamy 
je z pożywieniem, ponieważ nasze organizmy nie są w stanie ich produkować. Potrzebujemy ich zarówno 
w okresie wzrostu i rozwoju, jak i dla zachowania dobrego zdrowia na co dzień. 

 Doskonale 
skomponowany 
zestaw witamin 

i minerałów 
dla kobiet 

 Zdrowie i siła 
dla mężczyzn 



 WELLNESS  PRODUCT GUIDE 1

 TWÓJ KONSULTANT WELLNESS 

 Załóż SUBSKRYPCJĘ 
– i poczuj się doskonale za tak niewiele! 

 ZACZNIJ CHUDNĄĆ JESZCZE 

DZIŚ! 

 Szczegółowe informacje o produktach Wellness i Drodze 
Naturalnej Utraty Wagi™ znajdziesz w Przewodniku 
Wellness. 

 Multiwitaminy 
i minerały 

WellnessKids
dla dzieci 

– suplement diety
22465 

 1. 
Katalog 

 2. 
Katalog 

 3. 
Katalog 

 4. 
Katalog 

 3 proste kroki do założenia 
subskrypcji: 

 Koktajl Natural 
Balance 

Czekoladowy
22138 

 Koktajl Natural 
Balance 

Truskawkowy
15447

 

 Koktajl Natural 
Balance Waniliowy

15448 

 Produkty dostępne 
w subskrypcji: 

 Kup 3 produkty, 
a czwarty 

możesz mieć 

ZA 1 ZŁ! 

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

 WellnessPack 
dla mężczyzn 

22793 

 WellnessPack 
dla kobiet

22791 

 Zupa
Natural Balance

Szparagowa
24694 

 Zupa
Natural Balance

Pomidorowa
z bazylią
24693 

 PROGRAM SUBSKRYPCJI 

 WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO. CZUJ SIĘ DOSKONALE. 

 4–13
03/03 – 28/09

2015 

     Przewodnik Wellness  

110236   3,90

  

 Przewodnik Wellness 

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

 2. Wybrane produkty w standardowej cenie będą 
automatycznie dodawane do Twoich zamówień 
i dostarczane w 3. kolejnych Katalogach.* 

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