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ODMIENI 
TWÓJ DZIEŃ?  

 WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO. CZUJ SIĘ DOSKONALE.  WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO. CZUJ SIĘ DOSKONALE. 

 Zdrowsze 
i szczęśliwsze życie 
dzięki
BESTSELLEROWI 
– WELLNESSPACK  
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 1 ZŁ! 
 Co czwarty zamówiony WellnessPack 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE. PŁAĆ MNIEJ. 

 *W subskrypcji Wellness 
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

 Wszystko, czego Twój organizm potrzebuje w kwestii odżywiania, 
by zachować młodość na dłużej. Szwedzki sekret przeciwdziałania 
starzeniu! 

 WellnessPack 
Wyglądaj młodziej 

 TA SAMA WSPANIAŁA FORMUŁA
– nowe opakowanie w edycji limitowanej! 

 WELLNESSPACK. PRZECIWDZIAŁA STARZENIU OD WEWNĄTRZ. 

     WellnessPack. Suplement diety dla mężczyzn 
Jedna saszetka zawiera zestaw suplementów diety: 2 kapsułki kwasów 
Omega 3, 1 kapsułkę kompleksu Swedish Beauty Plus (astaksantyna 
i ekstrakt z jagód) oraz 1 tabletkę multiwitamin i minerałów dla mężczyzn. 
Zawiera 21 saszetek. 

28709   109,90  

     WellnessPack. Suplement diety dla kobiet 
Jedna saszetka zawiera zestaw suplementów diety: 2 kapsułki kwasów Omega 3, 
1 kapsułkę kompleksu Swedish Beauty Plus (astaksantyna i ekstrakt z jagód) 
oraz 1 tabletkę multiwitamin i minerałów dla kobiet. Zawiera 21 saszetek. 

28708   109,90  

 Jesteśmy tak dumni z sukcesu, 
że chcemy pokazać to 
światu! Nasze złote zestawy 
WellnessPack można kupić 
tylko do wyczerpania 
zapasów. 

 Wyjątkowa, silnie działająca kompozycja 
niezbędnych składników odżywczych 
i antyoksydantów, zapewniających 
fantastyczne korzyści.  

 OMEGA 3  ASTAKSANTYNA  MULTIWITAMINY 
I MINERAŁY 

 OPRACOWANE W SZWECJI 

 21 
DZIENNYCH 

PORCJI 

 DZIENNA 
DAWKA 

ZA JEDYNE

5,23 zł 

 UKIERUNKOWANE 
DZIAŁANIE 
 SKÓRA
• Poprawa nawilżenia i elastyczności
•  Redukcja zmarszczek i uszkodzeń 

spowodowanych UV

WITALNOŚĆ
• Mniejsze zmęczenie

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
• Wzrost odporności
• Zmniejszenie stanów zapalnych

SERCE
• Lepsza kondycja serca i poziom cholesterolu

MIĘŚNIE I STAWY
• Poprawa wytrzymałości i wydolności
• Zmniejszenie zapaleń i bólu

WZROK
• Większa ochrona UV
• Mniej zmęczone oczy 

 NOWOŚĆ! 
 Edycja Jubileuszowa 

PRZEDSTAWIAMY NASZ NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT



  

 WellnessKids KORZYŚCI 
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 MIĘŚNIE 

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

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

 ODPORNOŚĆ
• Witaminy A, C, D
• Cynk, selen
• Omega 3 

 *W subskrypcji Wellness 
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE.
PŁAĆ MNIEJ. 

 WELLNESSKIDS. ZDROWE DZIECI – SZCZĘŚLIWI RODZICE. 

 Czy Twoje dzieci przestrzegają 
złotej zasady „5 dziennie”?  

 OPRACOWANE W SZWECJI 

     Kwas Omega 3 – suplement diety  
60 kapsułek 

15397   69,90  

     Kompleks Swedish Beauty Plus 
– suplement diety 
30 kapsułek (1 miesiąc stosowania). 

25414   74,90  

     Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn 
Opakowanie zawiera: 60 tabletek 
(2 miesiące stosowania). 

22795   59,90  

     Multiwitaminy i minerały dla kobiet 
Opakowanie zawiera 60 tabletek 
(2 miesiące stosowania). 

22794   59,90  

     Kompleks odżywczy do włosów
i paznokci – suplement diety 
(21 dni stosowania). 42 tabletki x 730 mg. 

23473   74,90  

 •   WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE 
sprzyja prawidłowemu działaniu 
układu immunologicznego

•   POMAGA ZAPOBIEGAĆ częstym 
infekcjom po powrocie do szkoły 

 Jeśli Twoje dzieci nie jedzą pięciu porcji warzyw i owoców dziennie, 
podawaj im WellnessKids – zabezpieczenie w kwestii odżywiania.  

 „Ucz się, rozwijaj swoją 
kreatywność i baw się z nami!”
– Cytrynka i Pomarańczowy Bob 

 • Zwiększa objętość włosów
• Redukuje wypadanie włosów 
 • Wzmacnia paznokcie
• Zmniejsza ich łamliwość 

 • Wzmacnia układ krążenia 

 •  Wspiera funkcjonowanie mózgu, 
oczu oraz układu nerwowego 

 •  Chroni skórę przed działaniem 
wolnych rodników 

 • Redukuje zmarszczki 

 •  Zawiera żelazo i kwas foliowy 
w ilości odpowiadającej 
zalecanemu dziennemu spożyciu  

 •  Zawiera magnez, chrom, selen 
i cynk w ilości odpowiadającej 
zalecanemu dziennemu spożyciu  

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

 OCZY
• Witamina A, rybofl awina
• Cynk 

 MULTIWITAMINY I MINERAŁY
•13 witamin
•8 minerałów 

 Co czwarty zamówiony 
WellnessKids 

1 ZŁ! 

     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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 „Świętuj z nami 
– dołącz do sukcesu 
WellnessPack!” 

Jestem taka dumna, że WellnessPack stał 
się bestsellerem Orifl ame! To po prostu 
fantastyczny produkt - oferujący tak wiele 
korzyści zdrowotnych. Wspaniały sposób, 
by zacząć dbać o siebie i swoich bliskich. 

Uważam, że zawdzięcza swój sukces dwóm 
czynnikom: jest wygodny w stosowaniu 
i bardzo skuteczny!  

 Naturalne składniki odżywcze wysokiej 
jakości - w poręcznych saszetkach, które  
łatwo wziąć ze sobą, by codziennie zażyć 
jedną porcję. 

SZWEDZKI SEKRET 
PRZECIWDZIAŁANIA STARZENIU!  

Moja rodzina i ja przyjmujemy WellnessPack, 
odkąd pomogłam wprowadzić go do 
sprzedaży 7 lat temu. Teraz czujemy się 
co najmniej 7 lat młodsi! 

Jeśli jeszcze nie próbowałeś WellnessPack, 
teraz masz wyśmienitą okazję - specjalne, 
złociste opakowania w edycji limitowanej! 
Wkrótce poczujesz się i będziesz wyglądać 
doskonale! 

 Oleje rybne, zawarte 
w naszych produktach, 
mają certyfi kat FOS 
zrównoważonego 

pozyskiwania surowców 

 TO JAKOŚĆ STOI 
ZA NASZYM 
SUKCESEM

Pilnujemy, by produkty 
Wellness były opracowywane 

i wytwarzane zgodnie 
z najwyższymi standardami 

bezpieczeństwa, jakości 
i skuteczności działania 

– co potwierdzają uznane 
instytucje.  

 Dobre Praktyki Wytwarzania 
to gwarancja wysokiej jakości 
i rygorystycznych standardów 

produkcji   CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NAUKOWYM ZAPLECZU NASZYCH PRODUKTÓW? 
Wejdź na: www.orifl ame.pl/campaigns/wellness-experts  

 ODKĄD PRZYJMUJĘ 
WELLNESSPACK 

CODZIENNIE:  

 Czuję się, jakbym 
miała 25 lat! 

 – Viktoria
Starszy Dyrektor Diamentowy

 

Zawsze szukałam sposobów 
na zachowanie młodości i energii. 

WellnessPack to odpowiedź!  

 VIKTORIA

Wiek: 39 lat
Wzrost: 164 cm
Dołączyła do Orifl ame: 
2001 r.
Motto zdrowego życia: 
Życie to energia - sprawmy, 
by trwała!  

 CO UWIELBIAM 
W WELLNESSPACK: 

 Zawiera wszystko, czego 
potrzebuję, by wyglądać 
i czuć się 10 lat młodziej, 
bez wpływania na moją 
dietę i program ćwiczeń.  

 Zawarte w zestawie składniki 
odżywcze zdają się odnawiać 
mój organizm dzień po dniu. 
Odzyskałam energię, moja skóra 
wygląda młodziej i zdrowiej; 
ogólnie czuję się silniejsza.  

 Gdy idę ze swoim 21-letnim 
synem, ludzie myślą, 
że jestem jego siostrą, nie mamą. 
Co za fantastyczne uczucie! 
Z WellnessPack może ono trwać 
długo!  

 Elena Kotova
Globalny Dyrektor kategorii 
Wellness by Orifl ame 

 Prawie 2 miliony zestawów WellnessPack 
sprzedanych w 2014 roku na świecie; 
około 200 000 zadowolonych klientów!  
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 Zdrow
e przepisy

W
ellness 

 Delektuj się zdrowym
i i pysznym

i daniam
i! 

Przepisy autorstw
a M

atta Pohla, szefa kuchni Igelosa 

 C
iasto Królow

ej W
ellness

12 porcji
4 jajka
1 m

iarka (18 g) W
aniliow

ego Koktajlu N
atural 

Balance 
400 m

l jogurtu (10%
 tłuszczu)

Sok i skórka z jednej cytryny

U
bijaj jajka m

ikserem
 lub ręczną trzepaczką, 

aż zm
ienią się w

 lekką, puszystą m
asę i potroją 

sw
oją objętość. D

odaj koktajl N
atural Balance 

w
 proszku, jogurt, sok i skórkę z cytryny, dokładnie 

w
ym

ieszaj. Przełóż do natłuszczonej tortow
nicy 

o średnicy 24 cm
, piecz w

 tem
peraturze 180°C

 
przez 45-55 m

inut lub do m
om

entu, aż nóż w
bity 

w
 ciasto będzie czysty. 

 Zupa szparagow
a „G

ra w
 zielone”

Zupa N
atural Balance o sm

aku szparagów świetnie sm
akuje 

sam
odzielnie, ale dodanie wiosennych warzyw wnosi do niej 

elem
ent świeżości, a pełne ziarna czynią z niej kom

pletny posiłek.

1 porcja
1 m

iarka (28 g) Szparagow
ej Zupy N

atural Balance
220 m

l w
ody

2 szparagi pokrojone w
 kaw

ałki o długości 2 cm
 

25 g strączków
 m

łodego groszku
2 łyżki m

rożonego groszku 
2 łyżki ugotow

anych ziaren jęczm
ienia lub innego ulubionego zboża

D
oprow

adź w
odę i zupę w

 proszku do w
rzenia, cały czas m

ieszając, 
by nie zrobiły się grudki. G

dy zupa się zagotuje, dodaj szparagi 
i strączki m

łodego groszku, gotuj przez m
inutę. N

a dnie talerza rozłóż 
groszek i ugotow

ane ziarna, zalej zupą, by się podgrzały, podaw
aj. 

 C
zekoladow

o-bananow
a rozkosz

Potężna dawka odżywczej energii na pyszny początek dnia.

1 porcja 
1 m

iarka (18 g) C
zekoladow

ego Koktajlu 
N

atural Balance 
150 m

l chudego m
leka (0,5%

)
1/2 banana
3 orzechy w

łoskie
Św

ieża m
ięta i truskaw

ki w
 plasterkach 

do przybrania

Sposób przygotow
ania:

W
ym

ieszaj składniki 
w

 blenderze, podaw
aj 

udekorow
ane truskaw

kam
i 

i m
iętą.  

 3+1 
 Z

A
ŁÓ

Ż
 SU

B
SK

RY
PC

JE – i kupuj co czw
arty produkt za jedyne 1 zł!

O
 SZC

ZEG
Ó

ŁY ZA
PYTA

J SW
O

JEG
O

 KO
N

SU
LTA

N
TA

 

 PRO
G

RA
M

 SU
B

SK
RY

PC
JI 

 M
ultiw

itam
iny 

i m
inerały 

W
ellnessKids
dla dzieci

– suplem
ent diety

22465 

 Koktajl N
atural Balance 

C
zekoladow

y
22138 

 Koktajl N
atural Balance 

Truskaw
kow

y
15447 

 Koktajl N
atural 

Balance W
aniliow

y
15448 

 Zupa
N

atural Balance
Szparagow

a
24694 

 Zupa
N

atural Balance
Pom

idorow
a

z bazylią
24693 

 W
ellnessPack 

dla m
ężczyzn

28709 

 W
ellnessPack 
dla kobiet
28708 
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 „Zrzuciłam 12 kilo 
bez głodzenia się!”  

 EKATERINA PINYASOVA
Dyrektor Szafi rowy, Rosja 

 Przybrałam na wadze po urodzeniu drugiego synka 
– wiele mam zna to z własnego doświadczenia. 

Niezadowolona ze swojego wyglądu, nie mogłam 
nosić ulubionych ubrań, więc postanowiłam 

odzyskać fi gurę. Teraz jestem szczuplejsza, mam 
więcej energii i zawsze dobry nastrój!  

 DRĂGUŞIN IULICĂ
Złoty Dyrektor, Rumunia 

 „Teraz czuję się 
młody i w pełni 
się akceptuję!” 

 Spodobało mi się, jak łatwo 
sprawić, by koktajl stał się 
naturalnym elementem 
codziennego życia. Program 
Wellness mnie tego nauczył.  

 MOJA ULUBIONA 
ZALETA KOKTAJLU:  

 Gdybym wcześniej naprawdę zdawał sobie sprawę 
z tego, ile wspaniałych korzyści daje zrzucenie 
wagi, zrobiłbym to dawno temu. Mam o wiele 
więcej energii, więc mogę robić dużo więcej 
– szybciej i lepiej! Próbowałem innych diet, ale bez 
efektu. Wellness naprawdę działa; teraz cała moja 
rodzina też zaczęła stosować produkty Wellness.  

 DRAGUSIN

Wzrost: 176 cm
Utrata wagi: -26 kg
Czas: w 4 miesiące
Motto zdrowego życia: 
Gdy uwierzysz, niemożliwe 
staje się możliwe.  

 Przed 

 MOJA ULUBIONA 
ZALETA KOKTAJLU:  

 Wprowadzenie stałej 
pozycji w postaci 
wypijania koktajlu do 
mojego planu dnia było 
proste, w przeciwieństwie 
do wielu innych diet. I jakie 
skuteczne! 

 EKATERINA:

Wiek: 35 lat
Wzrost: 160 cm
Utrata wagi: -12 kg
Czas: w 6 miesięcy
Motto zdrowego 
życia: Produkty Wellness 
są dobre dla całej rodziny, 
na zawsze!  

 Przed 
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 „Produkty stworzone po to, 
by pasowały do Twojego 
stylu życia!” 
 Jedną z fantastycznych zalet produktów Natural Balance jest to, 
że zapewniają wiele różnych korzyści zdrowotnych - możesz 
stosować je w więcej niż jednym celu! 
 
• Wysoka zawartość białka – by dostarczyć organizmowi cegiełek do budowy 
• Wysoka zawartość błonnika – by zapewnić Ci uczucie sytości na dłużej
• Mało kalorii – by łatwiej było Ci utrzymać prawidłową wagę ciała
•  Niski indeks glikemiczny – by zmniejszyć ochotę na cukier i utrzymać 

energię na stabilnym poziomie
•  100% naturalnych składników odżywczych – pozyskanych 

z nieprzetworzonych produktów, np. groszku, mleka, owoców i warzyw

Produkty zostały stworzone przez zespół naukowców; są produkowane 
zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości 
– w jak najłatwiejszej dla konsumentów postaci.

My dostarczamy produkty i wiedzę. Ty decydujesz,
jak i kiedy z nich korzystać!  

 Elisabet Nordström, PhD
Naukowiec z zespołu ds. Komunikacji 
i Deklaracji Wellness 

 Koktajl Natural Balance 

 • tylko 65 kalorii 

 Zupa Natural Balance 

 • tylko 150 kalorii 

 • tylko 100 kalorii 

 Co czwarty 
zamówiony 

produkt

1 ZŁ*! 

 Co czwarty 
zamówiony 

produkt

1 ZŁ*! 

    Koktajle Wellness 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

  �   15447 Truskawkowy 
  �   15448 Waniliowy 

  �   22138 Czekoladowy 

 KOKTAJLE NATURAL BALANCE. DLA ZDROWEJ I NATURALNEJ UTRATY WAGI. 

  �   24693 Pomidorowa z bazylią 
  �   24694 Szparagowa 

    Zupy Wellness 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

    Batony Wellness 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). 
178,21/kg

49,90

  �   25386 Z kawałkami owoców 
  �   25385 Z kawałkami czekolady 

 *Koktajl i Zupa Natural Balance. O szczegóły spytaj swojego Konsultanta.  

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

 WARTOŚCI ODŻYWCZE
w jaki sposób działają produkty 

Natural Balance 

 BOGATE W BIAŁKO I BŁONNIK
zapewniają uczucie sytości 
na długi czas 

 UTRATA WAGI
przy postępowaniu zgodnym 
z Drogą Naturalnej Utraty Wagi™ 

 3 naturalne źródła białka
Większość produktów na rynku zawiera białko pochodzące 
z jednego tylko źródła. Produkty Natural Balance zawierają 
proteiny z trzech różnych, naturalnych źródeł.  

 OPRACOWANE W SZWECJI 

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

 UNIKALNA FORMUŁA
idealna kompozycja niezbędnych 
składników odżywczych 

� 

� 

� 

� 

� 

� � 

 Baton Natural Balance 
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 GŁÓWNE SKŁADNIKI:
KOKTAJL I WELLNESSPACK 

 1 ZŁ! 

 CZUJ SIĘ DOSKONALE. 
PŁAĆ MNIEJ. 
 Kup 3 produkty, a czwarty
możesz mieć za 

 *W subskrypcji Wellness 
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

  �   15447 Truskawkowy 

  �   15448 Waniliowy 

  �   22138 Czekoladowy 

  �   28708  WellnessPack. Suplement 
diety dla kobiet

  �   28709  WellnessPack. Suplement 
diety dla mężczyzn

 Wzbogać swoje śniadanie zestawem WellnessPack 
i koktajlem Natural Balance – ciesz się większą 
dawką energii!  

 Zdrowy i pożywny początek dnia

ze Śniadaniem WellnessTM 

 BIAŁKO
Tyle co jedno jajko 

 1 koktajl Natural Balance
+ 1 saszetka WellnessPack
dostarczają Ci następujących wartości odżywczych: 

 BŁONNIK
Tyle co jedna marchewka 

 OMEGA 3
Tyle co porcja ryby 

 WAPŃ
Tyle co szklanka mleka 

 WITAMINA D
Tyle co 20 minut na słońcu 

 MAGNEZ I KWAS FOLIOWY
Tyle co w 200 g zielonych 
warzyw liściastych 

 WITAMINY I MINERAŁY
Łącznie 12 witamin i 10 minerałów 

 DZIEŃDOBRY! 

 UDANY POCZĄTEK DNIA 

 CODZIENNA 
PIELĘGNACJA URODY 
OD WEWNĄTRZ 

 Gdziekolwiek JESTEŚ
Czegokolwiek POTRZEBUJESZ 

� � 

� 
� 

� 

 Produkty,
które pasują do

TWOJEGO 
ŻYCIA! 

DOSKONAŁY LUNCH

WIĘCEJ ENERGII DO ĆW
ICZEŃ

TR
O

SK
A O

 TWOJE DZIECI

EN

ER
GIA DO ŻYCIA W BIEGU


