
PRZEWODNIK WELLNESS 1

Wszystko, co 
powinieneś wiedzieć 
o produktach 
Wellness by 
Oriflame

Przewodnik Wellness
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Wszyscy chcemy cieszyć się zdrowiem, energią i pozytywnym nastawieniem 
do życia, ale zurbanizowane środowisko, w którym żyjemy, może utrudniać 
prowadzenie zdrowego stylu życia i odżywianie się w sposób, do jakiego 
nasze organizmy zostały stworzone. 
Aktywny styl życia i niskokaloryczna, bogata w składniki odżywcze dieta pomagają zapobiegać 
chorobom, przedłużać życie i poprawiać jego jakość. Produkty Wellness zostały stworzone po to, by 
pomóc współczesnemu człowiekowi osiągnąć równowagę w odżywianiu poprzez optymalny dla 
zdrowia dobór składników oraz łatwość przygotowania posiłków.

Znane powiedzenie: „Kto jada sałatki, ten jest piękny i gładki”, wskazuje na rolę, jaką właściwe 
odżywianie odgrywa w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i urody. Ci z nas, którzy stosują się do 
tej maksymy, biorą odpowiedzialność za swój sposób odżywiania i dbają o własny organizm. Celem 
tego przewodnika jest przekazanie wiedzy zaczerpniętej od naszych doradców naukowych 
w przystępny, zrozumiały dla każdego sposób. 

Mamy nadzieję, że lektura przewodnika sprawi Ci przyjemność. Dołącz do milionów ludzi, którzy 
stosują produkty Wellness by Oriflame, traktując je jako ważny krok w stronę życia na pełnych 
obrotach! 

Burçak Ulmer
Magister nauki o żywieniu, 

starszy specjalista ds. rozwoju 
produktów Wellness by Oriflame

Elisabet Nordström
Doktor nauki o żywieniu, 

Wellness by Oriflame

Dlaczego sposób odżywiania jest tak 
ważny dla Twojego zdrowia? 

Elisabet Nordström
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PRODUKTY WELLNESS

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ 

12-17KOKTAJLE NATURAL BALANCE 
22138  Koktajl Natural Balance o smaku czekoladowym 
15448  Koktajl Natural Balance o smaku waniliowym
15447  Koktajl Natural Balance o smaku truskawkowym

ZUPY NATURAL BALANCE
24693  Zupa Natural Balance –  pomidorowa z bazylią
24694  Zupa Natural Balance –  szparagowa

WELLNESSPACK
22791 WellnessPack dla pań – suplement diety
22793 WellnessPack dla panów – suplement diety

KWAS OMEGA 3  – suplement diety
15397

KOMPLEKS SWEDISH BEAUTY PLUS – suplement diety
25414

MULTIWITAMINY I MINERAŁY   
22794 Multiwitaminy i minerały dla kobiet – suplement diety
22795 Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn – suplement diety 

MULTIWITAMINY I MINERAŁY – zestaw podstawowy, 
suplement diety
27039

18-21

32-35

36-37

42-43

ZDROWIE NA CO DZIEŃ – DLA DZIECI

HAIR & NAIL NUTRICOMPLEX 
23473 Kompleks odżywczy do włosów i paznokci – 
suplement diety

MIESZANKI ZIOŁOWE BOTANICAL INFUSION
24695 Energetyzująca miesznka ziołowa Botanical Infusion
z wyciągiem z korzenia żeń-szenia i guarany
25032 Relaksująca mieszanka ziołowa Botanical Infusion  
z wyciągiem z czerwonokrzewu i rumianku

BATONY NATURAL BALANCE
25385 Baton Natural Balance Czekoladowy
25386 Baton Natural Balance Owocowy

WIĘCEJ DLA ZDROWIA

44-49

50-53

54-55

56-57

58-61

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

DLA URODY

38-41

WELLNESSKIDS 
22465  Multiwitaminy i minerały WellnessKids dla dzieci  
– suplement diety



Rada doradców naukowych  
Wellness by Oriflame
Eksperci Oriflame dbają o to, by wszystkie produkty Wellness były 
opracowywane i wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Skuteczność i bezpieczeństwo 
naszych produktów są zawsze poparte badaniami klinicznymi.

Zespół naukowców i doradców medycznych Wellness by Oriflame tworzą światowej sławy 
eksperci, mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia  
i wellness. W ramach swoich specjalizacji pomagają nam rozwijać produkty oraz 
formułować poprawne wnioski oparte na dowodach.

Burcak jest autorką publikacji poświęconych odżywianiu; na Uniwersytecie 
Sztokholmskim oraz w Instytucie Karolinska prowadzi badania kliniczne nad 
procesami starzenia, profilaktyką zdrowotną oraz integracyjną terapią 
nowotworów. Opowiada się za holistycznym spojrzeniem na zdrowie, które 
uwzględnia sposób odżywiania, aktywność fizyczną, zdrowie emocjonalne, sen  
i kontakt z naturą.

Alain jest ekspertem ds. funkcji ochronnych skóry, fotostarzenia i rozwoju 
nowych formuł nawilżających i przeciwstarzeniowych. Alain współpracuje 
z działem Wellness przy opracowywaniu formuł i przeprowadzaniu testów 
skuteczności produktów Wellness.

Burçak Ulmer
Magister nauki o żywieniu, Starszy specjalista ds. rozwoju produktów Wellness by 
Oriflame, Szwecja

Stig Steen 
Profesor, dr n. med., Oddział Kardiotorakochirurgii, Szpital Uniwersytecki Lund, Szwecja

Więcej informacji znajdziesz na stronie 6.

Alain Mavon  
Dr, Dyrektor ds. Badań Skóry, Instytut Badań Skóry, Oriflame, Szwecja

PRZEWODNIK WELLNESS4



Rada doradców naukowych  
Wellness by Oriflame

Åke opracował metodę hodowli glonu Haematococcus pluvialis, będącego 
bogatym źródłem astaksantyny. Metoda ta została stworzona wspólnie  
z działającą przy uniwersytecie Uppsala firmą biotechnologiczną AstaReal. 
W ścisłej współpracy z najlepszymi szwedzkimi i zagranicznymi naukowcami 
oraz placówkami medycznymi, Lignell przeprowadził pionierskie badania, 
które udowodniły korzystny wpływ naturalnej astaksantyny w diecie na 
zdrowie ludzi i zwierząt. Badania te są kontynuowane.

Åke Lignell 
Dr, autor i kierownik badań nad metodami produkcji astaksantyny 

Elisabet jest dietetyczką, posiada stopień doktorski w dziedzinie endokrynologii  
i nauki o metabolizmie uzyskany w Instytucie Karolinska. Opublikowała wiele 
artykułów poświęconych fizjologii komórek tłuszczowych, odchudzaniu  
i wpływie genów na metabolizm. Zdecydowała się odejść z uczelni, by 
kontynuować swoją karierę poza środowiskiem akademickim. 

Claude jest profesorem pediatrii w Instytucie Karolinska w Szwecji. Specjalizuje 
się w endokrynologii dziecięcej, prowadzi Krajowe Centrum Przeciwdziałania 
Otyłości Dzieci. Głównym obszarem jego działań w zakresie zdrowia 
publicznego jest zapobieganie chorobom układu krążenia przede wszystkim 
poprzez profilaktykę i leczenie otyłości. 

Elisabet Nordström
Doktor endokrynologii i nauk o metabolizmie, Ekspert ds. odżywiania
Wellness by Oriflame

Claude Marcus
Profesor n. med.

Anke posiada tytuł doktorski w dziedzinie chemii farmaceutycznej, uzyskany 
na Uniwersytecie w Hamburgu. Jest ekspertką w dziedzinie chemii 
antyoksydacyjnej oraz specjalistką ds. naturalnych składników 
wykorzystywanych w kosmetyce. Przed dołączeniem do zespołu Wellness,  
Anke pracowała dla Oriflame nad technologiami pozyskiwania składników 
aktywnych oraz metodami ewaluacji i oceny wpływu, jaki suplementy diety 
i sposób odżywiania wywierają na skórę.  

Anke Klack
Doktor chemii farmaceutycznej, menadżer technologii ds. pielęgnacji skóry,  
Wellness by Oriflame, Szwecja

image to 
shoot
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Stig Steen jest profesorem Oddziału Kardiotorakochirurgii, a także jednym z wiodących szwedzkich
specjalistów w zakresie transplantacji serca i płuc oraz reanimacji. Interesuje się kwestią żywienia 
oraz wpływem odżywiania na zdrowie człowieka. Stworzona przez niego i jego zespół 
opatentowana formuła koktajli Natural Balance to wynik intensywnych ośmioletnich badań 
prowadzonych w Towarzystwie Nauk Przyrodniczych Igelösa, centrum badań, które założył 
w 1998 roku i prowadzi równolegle do swojej uniwersyteckiej działalności.

Profesor Stig Steen – 
pomysłodawca koktajlu 
Natural Balance
Członek Naukowej Rady Doradczej Oriflame,   
Prof. dr n. med., Oddział Kardiotorakochirurgii, Szpital 
Uniwersytecki Lund, Szwecja

CURRICULUM VITAE
Imię i nazwisko: Stig Joar Steen | Data urodzenia: 07-02-1948  

Kwalifikacje zawodowe:
• Dyplom lekarski (1974)

• Specjalizacja z chirurgii ogólnej (1981), specjalizacja z kardiotorakochirurgii (1988)

• Adiunkt chirurgii, Szpital Uniwersytecki Lund (1987)

• Profesor kardiotorakochirurgii, Uniwersytet w Lund (1997)

• Profesor honorowy, Uniwersytet Medyczny Xiang Xiang

Publikacje:
• Pierwszy przeszczep płuc od dawcy z niebijącym sercem po ocenie i rekonstrukcji narządu  
 w warunkach ex-vivo, 2000 r. (Lancet 2001)

• Badanie nad fizjologią serca po nagłym zatrzymaniu krążenia (Reanimacja 2002; 2003; 2004)

• Zmiana międzynarodowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation  
 Council) w zakresie zabiegów resuscytacyjnych w przypadkach pozaszpitalnych NZK, 2002

• Pierwsza transplantacja odrzuconego przeszczepu płuc, które po ocenie i rekonstrukcji ex-vivo  
 przeszczepiono do 70-letniej pacjentki w 2005 r. (Ann Thorac Surg 2007)

Osiągnięcia:
• Nagroda Region Skåne Grand Innovation za opracowanie urządzenia do automatycznej 
   resuscytacji LUCAS® 2006
• Technologia STEEN Solution™ do rekonstrukcji płuc dawcy w warunkach XVIVO(www.vitrolife.com)
• Stworzenie formuły koktajlu Natural Balance



+ clarify Igelosa role
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Towarzystwo Nauk Przyrodniczych 
Igelösa – dom Wellness by Oriflame 
Profesor Stig Steen jest założycielem Towarzystwa Nauk Przyrodniczych 
Igelösa, placówki blisko współpracującej z Uniwersytetem Lund, która 
prowadzi badania w zakresie odżywiania i trybu życia.
Towarzystwo, którego siedziba mieści się na otwartych równinach Skanii w południowej 
Szwecji, zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, kucharzy, techników i specjalistów ds. 
żywienia, a do jego obiektów należą zatwierdzony i zarejestrowany zakład leczenia 
ambulatoryjnego, laboratorium, kuchnia do celów badawczych oraz pokoje gościnne dla 
pacjentów stacjonarnych. Centrum Żywienia Igelösa to oddział prowadzący badania nad 
żywnością oraz opracowujący produkty odżywcze według wskazań Towarzystwa Nauk 
Przyrodniczych. Wszystkie badania są prowadzone przez profesora Steena, a ich 
głównym celem jest opracowanie skutecznych programów oraz produktów 
minimalizujących czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, np. chorób układu krążenia, 
cukrzycy i otyłości.



Szwedzka nauka spotyka się ze szwedzką naturą
Produkty Wellness powstają w Szwecji, a nad opracowywaniem ich formuł pracują 
naukowcy światowej sławy. Receptury bazują na naturalnych składnikach; w ten sposób 
łączymy mądrość natury z najcenniejszymi zdobyczami nauki. 

Skuteczne składniki i innowacyjne formuły
Wszystkie składniki aktywne są wybierane po wnikliwej analizie publikacji naukowych na
temat skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania. Przy tworzeniu receptur istotne jest to, 
czy efekt synergii różnych składników jest wyraźnie widoczny z punktu widzenia 
zamierzonych rezultatów działania. 

Bezpieczne, etyczne i przyjazne dla środowiska
• Produkty Wellness nie zawierają niezdrowych tłuszczów, takich jak kwasy tłuszczowe 

typu trans.
• Opakowania produktów Wellness są w miarę możliwości wytwarzane z materiałów 

nadających się do recyklingu. 
• Produkty Wellness nie zawierają sztucznych aromatów, konserwantów, barwników oraz 

organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). 

Wysoka jakość produktów 
Produkty Wellness powstają w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach
w naszych nowoczesnych fabrykach, posiadających międzynarodowe certyfikaty jakości. 
Wszystkie nasze tabletki, kapsułki i oleje są opracowywane i badane w Szwecji przez
specjalistów światowej sławy, a następnie produkowane w szwedzkiej fabryce zgodnie
z wymogami dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Dobra praktyka wytwarzania określa
takie aspekty procesu produkcji i badań nad produktami, które mają wpływ na jakość
uzyskanego produktu. Normy te precyzyjnie definiują sposób, w jaki osoby biorące udział
w procesie produkcji mają być przygotowane do pracy, utrzymywać porządek
w miejscu pracy, konserwować sprzęt i dokumentować przebieg procesu.

Wszystkie nasze produkty w formie proszku są produkowane w zakładzie produkcyjnym
w Niemczech, którego działalność jest zgodna ze standardami HACCP, ISO oraz IFS.
HACCP oznacza system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (z ang. Hazard
Analysis and Critical Control Points) i jest systematycznym prewencyjnym podejściem
do bezpieczeństwa żywności i farmaceutyków, które określa działania przeciw zagrożeniom 
fizycznym, chemicznym i biologicznym.

Seria Wellness oferuje bezpieczne 
produkty opracowane naukowo
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Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и 
Нутрициологов

Nasze produkty, zakłady produkcyjne i dostawcy posiadają 
następujące świadectwa, obowiązujące na arenie 

międzynarodowej. 

Nasz własny znak Wellness potwierdza, że nasze produkty 
tworzone są zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi 
standardami jakości, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo 
użytkowania, wysoką jakość i skuteczność działania.

Międzynarodowe standardy zarządzania produkcją i wytwarzania

Międzynarodowe standardy jakości składników i zawartości

PRZEWODNIK WELLNESS 9
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Nasze nawyki żywieniowe (czyli co, kiedy i w jakiej ilości zjadamy, sposób w jaki 
przyrządzamy posiłki oraz ile alkoholu spożywamy) są zwykle podyktowane zwyczajami 
społecznymi i przyzwyczajeniami, aniżeli świadomym zamiarem optymalnego odżywiania 
celem osiągnięcia długiego i zdrowego życia. W rodzinach, w których dorośli pracują, użycie 
gotowych produktów (czyli np. wymagających jedynie odgrzania, pokrojonych lub 
przetworzonych) jest wprost proporcjonalne do umiejętności zarządzania czasem, 
a odwrotnie proporcjonalne do korzyści zdrowotnych z nich płynących. Takie produkty są 
najtańsze, bogate w kalorie, ale ubogie w składniki odżywcze. Na domiar złego, są one 
zazwyczaj łatwo dostępne, w przeciwieństwie do świeżych, zdrowych i organicznych 
produktów.
Wyniki badań nad żywieniem dowiodły, że – nawet wśród Szwedów, często uważanych za 
jeden z najbardziej zorientowanych prozdrowotnie narodów na świecie – 80% ludzi nie 
spożywa minimalnej zalecanej ilości warzyw i owoców wynoszącej 500 – 1000 g dziennie 
(źródło: Szwedzka Krajowa Agencja Żywności, 2012 r.). 
Dzieci w wieku 4-10 lat powinny codziennie spożywać 
400 gramów warzyw i owoców; 90% nie osiąga zalecanej 
ilości (źródło: Szwedzka Krajowa Agencja Żywności, 2012 r.). 
Podsumowując: większość ludzi ma problemy z osiągnięciem 
lub utrzymaniem stylu odżywiania, który zaspokajałby 
zapotrzebowanie ich organizmów bez konieczności 
wspomagania suplementami diety. 
Produkty Wellness powstały właśnie po to, byś codziennie 
miał pewność, że dostarczasz swojemu organizmowi 
wszystkich niezbędnych składników odżywczych. 

Czy suplementy są dla Ciebie?

Czy słyszałeś powiedzenie „Pokaż mi co jesz a powiem Ci, kim jesteś”? Aby funkcjonować, 
rosnąć, podtrzymywać funkcje życiowe i regenerować się, organizm przyswaja potrzebne mu 
składniki odżywcze ze spożywanego przez nas jedzenia. 

Niedobór witaminy A, cynku, ryboflawiny lub kwasów Omega 3 może wywołać zaburzenia
widzenia oraz uczucie zmęczenia oczu. Z kolei niedobór żelaza, witaminy B12, magnezu
oraz określonych witamin z grupy B może skutkować chronicznym zmęczeniem
i wyczerpaniem. Jeśli masz problemy ze skórą lub naskórkiem wewnątrz jamy ustnej,
wypadają Ci włosy, a Twoje paznokcie są słabe i łamliwe, oznacza to prawdopodobnie,
że brakuje Ci biotyny, jodu, selenu, miedzi lub witaminy C. Jeśli z kolei łatwo się przeziębiasz 
lub często chorujesz, może to być wynikiem niedoborów witaminy D, C, A, kwasu foliowego 
lub cynku. Skutki niedoboru witamin i minerałów można by wymieniać bez końca.

Jak niedobór składników odżywczych 
może wpłynąć na Twoje zdrowie?
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Zrób test i zobacz, czy potrzebujesz codziennej 
suplementacji: 

Sprawdź, czy któreś z poniższych twierdzeń dotyczy Ciebie:

Masz nadwagę (BMI > 25) lub chcesz trochę schudnąć.

Przeważnie kupujesz obiady na mieście, jadasz niezdrowe 
przekąski lub słodycze.

Mieszkasz w mieście (zanieczyszczenie) lub palisz tytoń.

Osiągnąłeś lub przekroczyłeś wiek średni.

Gotowe lub przetworzone dania stanowią przynajmniej  
50% Twojej diety.

Nie spożywasz trzech posiłków i dwóch przekąsek dziennie.

Nie wystawiasz się na działanie promieni słonecznych przez  
ok. 20 minut dziennie.

Nie spożywasz 500 - 1000 g świeżych warzyw  
i owoców każdego dnia.

Nie spożywasz codziennie orzechów, ziaren, zielonych warzyw 
liściastych lub ryb.

Jeśli zaznaczyłeś jakiś kwadracik – a zwłaszcza, jeśli zaznaczyłeś 
ich kilka – warto, byś sięgnął po produkty Wellness. 



15447

15448

22138

Koktajle Natural Balance 
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WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ



Opatentowane koktajle Natural Balance zostały opracowane przez profesora Stiga 
Steena i jego zespół w trakcie intensywnych badań trwających ponad osiem lat. 
Oto dwa główne argumenty przemawiające za spożywaniem koktajli; ich unikalna 
formuła służy obu celom wymienionym w tytule rozdziału. 

Wspomaganie odchudzania
Wiele osób rozpoczyna stosowanie koktajli Natural Balance, aby ułatwić sobie walkę
ze zbędnymi kilogramami, a następnie kontynuuje ich spożywanie, by utrzymać dobrą
kondycję.
• Koktajl Natural Balance to produkt o niskim indeksie glikemicznym, który reguluje stężenie 

insuliny we krwi, co z kolei wspomaga utratę zbędnych kilogramów.
• Zrównoważone stężenie cukru we krwi uspokaja apetyt i zmniejsza chęć podjadania słodkich 

przekąsek.
• Koktajl Natural Balance dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, przy 

jednoczesnej minimalnej wartości kalorycznej napoju.

Dobre samopoczucie
• Picie koktajlu Natural Balance między posiłkami pozwala cieszyć się pełnią energii oraz 

koncentracji przez cały dzień.
• Nawet po całym dniu pracy będziesz mieć energię i ochotę na ćwiczenia i aktywność fizyczną.
• Odczujesz mniejszą ochotę na podjadanie słodkich przekąsek.

SPRAWDZONY
pewny sposób na odzyskanie
kondycji przy postępowaniu 
zgodnym z Drogą Naturalnej 
Utraty Wagi™

ZMNIEJSZONY
głód i łaknienie

ZWIĘKSZONA
energia i koncentracja

OPTYMALNE
odżywienie: bogate w białko  
i błonnik. Źródło Kwasów 
tłuszczowych Omega 3

NATURALNE
aromaty i składniki odżywcze

NIE ZAWIERA
glutenu, sztucznych barwników, 
konserwantów ani substancji 
modyfikowanych genetycznie

Główne korzyści 
ze spożywania 
koktajlu Natural 
Balance:
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Wartość odżywcza – porcja 18 g:                           
Energia 65kcal/280kJ – odpowiednik wartości kalorycznej jednego jabłka 
• Białko 7,5 g 
• Węglowodany 6 g 
• Tłuszcze 1,5 g



2. Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone testami klinicznymi
Oriflame przeprowadziło wyjątkowe, trwające dwa lata badania kliniczne, których uczestnicy spożywali 
koktajle Natural Balance dwa razy dziennie i przestrzegali zaleceń Drogi Naturalnej Utraty Wagi™. 
Badanie, prowadzone pod kierownictwem profesora Stiga Steena, udowodniło wspaniałe efekty 
stosowania tej metody: osoby z nadwagą straciły przeciętnie 13,6 kg w ciągu dwóch lat. Poziom energii, 
zdolność koncentracji i ogólny stan zdrowia osób z grupy testowej poprawiły się bardzo wyraźnie. 

Wyjątkowość koktajlu Natural Balance:

6. Naturalnie bogaty w błonnik, charakteryzujący się niskim indeksem glikemicznym
Koktajle zawierają błonnik pochodzący z buraków cukrowych uprawianych w Szwecji oraz mają 
bardzo niski indeks glikemiczny wynoszący 28 (produkty o indeksie niższym niż 55 uważa się za 
niskoglikemiczne). Produkty o niskim IG pozwalają utrzymać stężenie cukru we krwi na stabilnym 
poziomie, co zmniejsza ochotę na słodycze, zapobiega spadkowi koncentracji i gwarantuje 
zrównoważony poziom energii przez cały dzień. 

1. Opracowany przez szwedzkich naukowców światowej sławy
Formuła została opracowana przez profesora Stiga Steena i jego kolegów z Towarzystwa Nauk 
Przyrodniczych Igelosa w Szwecji. Aby zapobiec kopiowaniu receptury, została ona opatentowana; 
obecnie koktajle są dystrybuowane wyłącznie przez Oriflame. 

3. Wytwarzany w fabryce z certyfikatem HACCP 
HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to system monitorowania produkcji, 
przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych. Jego celem jest zidentyfikowanie  
i kontrolowanie czynników stanowiących zagrożenie dla zdrowia. HACCP pozwala wychwycić  
w procesach produkcji fizyczne, alergiczne, chemiczne i biologiczne czynniki ryzyka, które mogą 
sprawić, że gotowy produkt będzie niebezpieczny, oraz opracować sposoby ich obniżenia do 
bezpiecznego poziomu. 

5. Optymalna proporcja kwasów omega 3 i omega 6 
Koktajle zawierają dużo kwasów omega 3 dzięki temu, że do ich produkcji wykorzystuje
się wyłącznie jaja uzyskane od niosek karmionych siemieniem lnianym. W efekcie otrzymujemy 
korzystniejszą dla zdrowia proporcję kwasów omega 3 i 6. 

4. Wyłącznie naturalne składniki odżywcze 
Koktajle są przyrządzane z całkowicie naturalnych składników, takich jak mleko, jajka, zielony groszek, 
jabłka, owoce dzikiej róży i buraki cukrowe. Zawierają wyłącznie naturalne substancje smakowe  
i barwniki (np. proszek z buraków ćwikłowych w koktajlu truskawkowym czy proszek kakaowy  
w koktajlu czekoladowym), dzięki czemu otrzymujemy możliwie najczystszy, najsmaczniejszy  
i najbardziej naturalny napój.  
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WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ



Białko z serwatki (mleka) Białko  
z zielonego 
groszku 

Białko z jajek

Miara określająca tempo wzrostu poziomu cukru (glukozy) we krwi 
po spożyciu posiłku zawierającego węglowodany

Produkty o wysokim IG (bogate 
w węglowodany proste) 
Po zjedzeniu produktów o wysokim IG poziom 
cukru we krwi gwałtownie rośnie. Jednak po krót-
kiej chwili odczujemy znużenie i spadek energii.

Produkty o niskim IG (bogate  
w węglowodany złożone) 
Poziom cukru we krwi jest stabilny  
i zrównoważony. Dzięki temu energii wystarcza 
nam na dłużej.

Poziom cukru 
we krwi

7. Trzy źródła białka 
Większość produktów dostępnych na rynku zawiera wyłącznie jedno źródło białka. Koktajl Natural 
Balance zawiera białka pochodzące z trzech źródeł: zielonego groszku, jaj i serwatki. Urozmaicenie 
źródeł pochodzenia składników odżywczych zawsze przynosi większe korzyści niż poleganie wy- 
łącznie na jednym. Dzięki zawartości białka z jaja kurzego, groszku i serwatki, Twój organizm otrzy-
muje nie tylko wszystkie niezbędne aminokwasy, ale także witaminy (przede wszystkim z grupy B) 
oraz składniki mineralne (żelazo, fosfor, cynk i selen).
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Białko z trzech 
wegetariańskich 
źródeł: zielonego 
groszku, serwatki  
i jaj. 

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ



Poniższe badanie przeprowadzono, aby wykazać, czy osoby otyłe stosujące koktajl Natural Balance w połączeniu ze 
zmianą stylu życia mogą stracić na wadze, a także poprawić swój stan zdrowia (efekty poparte wynikami badań 
krwi) oraz ogólną jakość życia. W czasie pierwszego roku w badaniu brało udział dwanaście osób (8 kobiet  
i 4 mężczyzn), których wskaźnik BMI przewyższał 30, a średnia wieku wynosiła 43. Program zakładał codzienne 
spożycie koktajlu Natural Balance i możliwość konsultacji ze specjalistą ds. odżywiania udzielającym wskazówek na 
temat zdrowego stylu życia. Badanie zostało przedłużone o kolejny rok – wtedy swój udział zdecydowało się 
kontynuować dziewięć z dwunastu osób.

Dowiedziono, że dopóki stężenie insuliny utrzymywało się na wysokim poziomie badane osoby nie traciły na wadze. 
Wraz z obniżeniem stężenia insuliny, mogły jednak rozpocząć zrzucanie zbędnych kilogramów. Uczestnicy byli 
regularnie poddawani badaniom biochemicznym krwi oraz badaniom ciśnienia tętniczego, a ich waga i obwód 
bioder były dokładnie kontrolowane. Ponadto, za pomocą wizualnej skali analogowej (Visual Analogue Scale), 
uczestnicy ocenili własne łaknienie na słodycze, motywację, energię, zmiany zapotrzebowania na sen, ilość 
wykonywanych ćwiczeń oraz samopoczucie, jakie towarzyszyło im podczas badania.

Pod koniec pierwszego roku średnia utrata wagi na osobę wyniosła 9,4 kg. Wyniki większości badań nad 
odchudzaniem wskazują, że ich uczestnicy w drugim roku przybierają na wadze. W tym przypadku jednak spadek 
wagi ciała był zachowany, choć jego tempo było wolniejsze. Średnia utrata wagi wyniosła 13,6 kg po dwóch latach 
trwania badania. Obniżanie masy ciała w tym okresie prowadziło również do stopniowego obniżania ciśnienia 
skurczowego i rozkurczowego, stężenie insuliny spadło średnio z 14,4mU/L do 9,0mU/L, a poziom białka 
C-reaktywnego – wskaźnik występowania stanów zapalnych, który jest podwyższony u osób otyłych – znacznie się 
obniżył. Uczestnicy badania ocenili, że wybrane aspekty życia, np. samopoczucie, energia, motywacja czy aktywność 
fizyczna uległy znacznej poprawie, podczas gdy łaknienie na słodycze spadło.

Wyniki badań dowiodły, że spożywanie koktajli Natural Balance, przy jednoczesnej zmianie 
sposobu odżywiania, pomaga zgubić zbędne kilogramy.
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1. rok – 12 uczestników

2. rok – 9 uczestników

Rezultaty spożywania koktajli Natural Balance (przez okres 
dwóch lat) oraz wskazówki, jakich można udzielić osobom 
stosującym ten produkt.

Raport z 2010 roku dotyczący efektów spożywania koktajli Natural Balance w trakcie dwuletnich badań oraz korzystania ze wskazówek 
żywieniowych dla osób otyłych. 
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Celem badania było ustalenie wartości indeksu glikemicznego (IG) dla koktajlu Natural Balance, który na potrzeby 
tego badania nazwano InZone ® Omega Plus. W tym celu spośród studentów i pracowników Uniwersytetu 
w Sydney wybrano 10 zdrowych osób, w grupie wiekowej 18-45, które nie paliły papierosów. Do grupy wybrano 
dwóch mężczyzn i osiem kobiet, których średni wiek wynosił 23,3 lata, a średni wskaźnik BMI 21,9 kg/m².

Produkt referencyjny (czysta glukoza rozpuszczona w wodzie) i produkt badany (koktajl Natural Balance) podano 
uczestnikom badania w różnym czasie i w określonej dawce, tj. 10 g węglowodanów przyswajalnych (tzn. 
trawionych przez organizm). W 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minucie od spożycia napoju pobrano od uczestników 
próbki krwi do badań. Na tej podstawie sporządzono dla każdego z uczestników krzywą poziomu glukozy we 
krwi, jaki utrzymywał się do dwóch godzin od wypicia koktajlu.

W ten sposób obliczono wartość indeksu glikemicznego koktajlu Natural Balance. Przyjmuje się, że indeks 
glikemiczny produktu referencyjnego (glukozy) wynosi IG=100, produkty niskoglikemiczne mają wartość IG<55, 
zakres wartości IG dla produktów średnioglikemicznych utrzymuje się pomiędzy 56 a 69, zaś produkty których 
IG≥70 są wysokoglikemiczne. Koktajl Natural Balance, powstały po rozrobieniu proszku z wodą, ma bardzo niski 
wskaźnik glikemiczny (IG=28), który jest niższy od IG napojów mlecznych na bazie mleka rozrabianych z proszku.

Poza indeksem glikemicznym (IG), wyróżnia się również ładunek glikemiczny (ŁG), który służy ustaleniu, jak 
spożycie określonej ilości danego rodzaju pokarmu wpłynie na poziom glukozy we krwi. Stąd też wskaźnik ŁG 
stanowi istotny punkt odniesienia dla osób chorych na cukrzycę typu 2 lub narażonych na rozwój tej choroby. 
Niski ładunek glikemiczny to ŁG≤10, średnia wartość ŁG zawiera się w przedziale od 11 do 19, a ŁG≥20
jest wartością wysoką. Natomiast jedna porcja (18 g) koktajlu Natural Balance ma bardzo niską wartość ładunku 
glikemicznego (ŁG=1,6).
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Raport z Badań nad Indeksem Glikemicznym; Brand-Miller J, Holt S. Uniwersytet w Sydney,2004
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Zupy Natural Balance
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WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ
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Główne korzyści 
ze spożywania 
zup Natural 
Balance:

Wartość odżywcza – porcja 28 g:
• Energia 100kcal/418kJ – odpowiednik wartości kalorycznej jednego banana

• Białko 10 g

• Węglowodany 11 g

• Tłuszcze 1,5 g

1m

OPTYMALNE
odżywienie: bogate w białko,  
są źródłem błonnika i kwasów 
tłuszczowych Omega 3

ZMNIEJSZONY
głód i łaknienie

ZWIĘKSZONA
energia i koncentracja

100% NATURALNE
składniki

NIE ZAWIERAJĄ
glutenu, laktozy, sztucznych 
barwników,  konserwantów ani 
substancji modyfikowanych
genetycznie

PRAKTYCZNE
gotowe w minutę

Zupy Natural Balance to pyszne i zdrowe przekąski na ciepło - lub pierwsze danie 
głównego posiłku – dla całej rodziny. Zawierają w 100% naturalne składniki  
i zapewniają optymalne odżywienie. Podobnie jak w wypadku koktajli, za 
spożywaniem zup przemawiają dwa główne argumenty. 

Wspomaganie odchudzania
Wiele osób sięga po zupy Natural Balance ponieważ chce schudnąć, a następnie kontynuuje ich 
spożywanie, by utrzymać upragnioną wagę. Zupy Natural Balance:

• Zapewniają optymalne odżywienie przy minimalnej liczbie kalorii. 
• Jako niskoglikemiczna przekąska pomagają ustabilizować poziom cukru i insuliny we krwi. 
• Utrzymanie wyrównanego poziomu cukru we krwi zmniejsza ochotę na słodycze, zapobiega 

napadom nagłego łaknienia i obsesyjnemu myśleniu o jedzeniu. 

Dobre samopoczucie
• Spożywanie zup Natural Balance między posiłkami pozwoli Ci cieszyć się pełnią energii oraz 

dobrą kondycją fizyczną i umysłową przez cały dzień.
• Nawet po całym dniu pracy będziesz mieć energię i ochotę na ćwiczenia. 
• Pokusa sięgnięcia po słodkie przekąski stanie się mniejsza. 
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Wyjątkowość zup Natural Balance:

Opracowane przez szwedzkich naukowców światowej sławy
Formuła zup Natural Balance została opracowana przez profesora Stiga Steena i jego kolegów 
z Towarzystwa Nauk Przyrodniczych Igelosa w Szwecji. Stig Steen jest profesorem Oddziału 
Kardiotorakochirurgii, a także jednym z wiodących specjalistów w zakresie transplantacji serca i płuc 
oraz reanimacji. Towarzystwo Nauk Przyrodniczych Igelosa prowadzi badania poświęcone zdrowemu 
odżywianiu i stylowi życia. 

W 100% naturalne składniki najwyższej jakości
Zupy są przyrządzane z całkowicie naturalnych składników – szparagów, pomidorów, bazylii itp. Nie 
zawierają substancji konserwujących ani sztucznych słodzików, aromatów i barwników. 

Odpowiednie dla wegetarian, wegan i osób z nietolerancją glutenu lub laktozy
Zupy są całkowicie wegetariańskie, nie zawierają mleka, jajek, glutenu ani laktozy. Jedynym alergenem  
w nich zawartym jest białko sojowe. 

 Wytwarzane w Niemczech w fabryce z certyfikatem HACCP 
HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to system monitorowania produkcji, 
przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych. Jego celem jest zidentyfikowanie  
i kontrolowanie czynników stanowiących zagrożenie dla zdrowia. HACCP pozwala wychwycić  
w procesach produkcji fizyczne, alergiczne, chemiczne i biologiczne czynniki ryzyka, które mogą 
sprawić, że gotowy produkt będzie niebezpieczny, oraz opracować sposoby ich obniżenia do 
bezpiecznego poziomu. 

Wolne od GMO
Zupy nie zawierają żadnych składników modyfikowanych genetycznie. 

Trzy doskonałe źródła białka roślinnego: soja, zielony groszek, ziemniak
Wysoka zawartość białka w zupach to zasługa połączenia trzech wegetariańskich źródeł, które 
zapewniają kompletny profil aminokwasów. Białka pochodzenia roślinnego pozyskiwane są 
w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. 

Zdrowe kwasy tłuszczowe omega 3 pochodzące z oleju rzepakowego
Zupy mają niską zawartość tłuszczu, ale zawierają olej rzepakowy, który dostarcza kwasów 
tłuszczowych omega 3 w najlepszej postaci spośród wszystkich olejów jadalnych. Dlatego specjaliści  
ds. żywienia i lekarze zalecają dodawać olej rzepakowy do posiłków dla niemowląt i dzieci. 

Niski indeks glikemiczny. Rozpuszczalny, prebiotyczny błonnik
Zupy zawierają rozpuszczalny, prebiotyczny błonnik znany pod nazwą inulina, który wiąże i wypłukuje 
toksyny z organizmu oraz powoduje obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Prebiotyki zapewniają 
właściwe odżywienie florze jelitowej, co ma ogromne znaczenie dla układu odpornościowego.  Niski 
indeks glikemiczny sprzyja utrzymaniu stabilnego poziomu cukru i insuliny we krwi.

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ
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Białko z trzech 
roślinnych źródeł – 
zielonego groszku, soi  
i ziemniaka

Tłuszcze ze szwedzkiego 
oleju rzepakowego, 
bogatego w kwasy 
tłuszczowe omega 3

Rozpuszczalny błonnik 
z korzenia cykorii (inulina)

Mikroelementy pochodzące z: 

Pomidorów i bazylii
(bogatych w antyoksydanty)

Szparagów 
(bogatych w witaminę K, 
żelazo i kwas foliowy)

SKŁADNIKI
NATURALNE W 100% 

Czy wiesz, że…?
Białko ziemniaka zawiera znaczną ilość aminokwasów egzogennych we właściwych proporcjach. 
Białko zielonego groszku zapewnia długotrwałe uczucie sytości.
Białko sojowe obniża poziom niezdrowego cholesterolu i tłuszczów we krwi. 
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Droga Naturalnej Utraty Wagi to metoda wspomagająca odchudzanie i utrzymanie 
prawidłowej wagi ciała, opracowana przez profesora Stiga Steena i jego kolegów z Towarzystwa Nauk 
Przyrodniczych Igelösa w Szwecji. Powstała w oparciu o koktajle Natural Balance i zalecenia dotyczące 
zdrowego stylu życia autorstwa autorytetów z Uniwersytetu Harvarda i medycznych instytucji 
o międzynarodowej renomie. Metoda ta była testowana klinicznie przez ponad trzy lata w Igelösie  
i przyniosła skuteczne i długotrwałe rezultaty. Wypróbuj ją i ciesz się korzyściami płynącymi ze 
zdrowego stylu życia!

Droga Naturalnej Utraty Wagi™

5 

KROKÓW 
niezbędnych  
do osiągnięcia 
Twoich celów:

1. Koktajle i zupy Natural Balance: 
Sięgaj po nie w zależności od swoich celów 
dotyczących utraty wagi lub zyskania lepszego 
samopoczucia. 

2. Odżywianie:  
Jedz zgodnie z modelem talerza dobranym 
do swoich celów i spożywaj jedną saszetkę 
WellnessPack dziennie.

3. Ćwiczenia:  
Ćwicz zgodnie z zaleceniami znajdującymi się 
w codziennych zasadach utraty wagi.

4. Postępuj zgodnie  
z codziennymi zasadami utraty 
wagi: 
Zaplanuj każdy swój dzień i powtarzaj nowe 
zasady, aż staną się Twoim nawykiem.

5. Wsparcie otoczenia: 
Dołącz do Grupy Wellness prowadzonej 
przez Konsultanta Oriflame, by zyskać 
wsparcie i motywację.

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ
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Spożywaj koktajle Natural Balance 
w następujący sposób:
• 1 porcja 30 minut przed lunchem
• 1 porcja 30 minut przed obiadokolacją
aby ograniczyć apetyt i umożliwić 
kontrolowanie spożywanych porcji.

Zupy Natural Balance:
• zjedz 1 porcję zupy i talerz sałatki  

na lunch/obiad 

Krok 1:  Koktajle Natural Balance 

Spożywaj koktajle Natural Balance 
w dowolnym momencie, gdy:
• masz ochotę na zdrową przekąskę 

między posiłkami lub
• poczujesz ochotę na coś słodkiego

Zjedz zupę Natural Balance:
• na lunch/obiad wraz z pieczywem  

i sałatką

WSPOMAGANIE 
ODCHUDZANIA  

I ZARZĄDZANIE WAGĄ

ABY PIELĘGNOWAĆ 
DOBRE NAWYKI



OSIĄGNIJ POŻĄDANĄ WAGĘ:

Droga Naturalnej Utraty Wagi

• 150 ml niskotłuszczowego 
jogurtu, płatki owsiane i jagody

• 1 kromka pełnoziarnistego 
chleba z dodatkiem o niskiej 
zawartości tłuszczu

• 150 g warzyw
• 1 saszetka WellnessPack

PRZEKĄSKI: 
poranna i popołudniowa
• ½ awokado + 1 łyżka chudego
twarogu

 lub
• 1 świeży owoc + 5 orzechów 

KOKTAJLE NATURAL 
BALANCE
• 1 porcja koktajlu 
30 minut przed lunchem
• 1 porcja koktajlu 30 minut 
przed obiadokolacją  
ograniczają apetyt  
i umożliwiają kontrolowanie 
spożywanych porcji

LUNCH I OBIADOKOLACJA
Model talerza dla utraty 
wagi:
¾ talerza: surowe lub
gotowane warzywa
¼ talerza: niskotłuszczowe
białka i wolno przyswajalne 
węglowodany

ŚNIADANIE - PRZYKŁAD
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Droga Naturalnej Utraty WagiTM

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ



ZACHOWAJ ENERGIĘ I PRAWIDŁOWĄ WAGĘ 

Pielęgnacja Dobrych Nawyków
• 150 ml niskotłuszczowego 

jogurtu, płatki owsiane  
i jagody

• 1 kromka pełnoziarnistego 
chleba z dodatkiem  
o niskiej zawartości tłuszczu

• 150 g warzyw
• 1 saszetka WellnessPack

PRZEKĄSKI:
poranna i popołudniowa

Model talerza dla utrzymania
zdrowego trybu życia:
½ talerza: surowe lub gotowane
warzywa
¼ talerza: niskotłuszczowe 
białka
¼ talerza: wolno przyswajalne
węglowodany

• Jedna porcja koktajlu 
Natural Balance lub
• takie same przekąski jak 
w Drodze Naturalnej 
Utraty Wagi

ŚNIADANIE:

LUNCH I OBIADOKOLACJA
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2 krok:  Zdrowe odżywianie
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Śniadanie propozycja 1:  Kanapka (pieczywo pełnoziarniste) z niskotłuszczowym dodatkiem,  
 ogórek, pomidor, oliwki i sałata/natka pietruszki, 1 jajko, 1 świeża  
 pomarańcza/inny owoc, kawa/herbata
Śniadanie propozycja 2: 150 ml jogurtu niskotłuszczowego/ probiotycznego, 50 gr müsli i 50 gr  
 świeżych jagód/malin, 1 świeża pomarańcza/inny owoc, kawa/herbata
Śniadanie propozycja 3:  Owsianka (100 gr płatków owsianych zagotowanych z 250 ml wody),  
 50 gr świeżych jagód/malin, 1 świeża pomarańcza/inny owoc, kawa/ 
 herbata
Śniadanie „w biegu”:  1 porcja koktajlu Natural Balance, 1 świeży owoc, kawa/herbata
Przekąski propozycja 1: 1 świeży owoc i 5 migdałów/ orzechów włoskich/ orzechów nerkowca
Przekąski propozycja 2: 1 porcja koktajlu Natural Balance
Przekąski propozycja 3: 150 ml niskotłuszczowego jogurtu/ serka wiejskiego i świeżych jagód/ 
 malin lub innych posiekanych owoców
Przekąski propozycja 4: Garść mieszanki owoców suszonych lub orzechów + kawałki surowych  
 warzyw

Grupa 1 
Głównie warzywa

sałata, szpinak, rukola
natka pietruszki, kolendra,
zioła
kapusta, kapusta włoska
ogórki, papryka
pomidory, marchew
brokuły, brukselka
szparagi
burak, rzodkiew
kalafior
seler naciowy
koper
kiełki (fasoli mung,
słonecznika, itp.)
oliwki, awokado
fasole (wszystkie rodzaje)
zielony groszek
cebula, czosnek

Grupa 2
Głównie białko

pieczarki
soczewica
ciecierzyca
fasole (wszystkie rodzaje)
tofu
ryby
owoce morza
jaja
kurczak
indyk
granulat sojowy
niskotłuszczowe  
i niesłodzone produkty 
mleczne lub ich 
odpowiedniki (sery, 
jogurty, mleko)

Grupa 3
Głównie węglowodany

zboża (owies, żyto, pszenica
pełnoziarnista)
ryż (pełnoziarnisty)
ziemniaki
słodkie ziemniaki
dynia
kukurydza
seler
komosa ryżowa
makaron (pełnoziarnisty)
pieczywo (pełnoziarniste)

Trzy grupy składników2 krok:  Zdrowe odżywianie

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ
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Model talerza 

Przyrządzaj posiłki w oparciu o grupy składników znajdujące się na poprzedniej 
stronie. Pamiętaj, aby każdego dnia spożywać 1 saszetkę suplementu diety 
WellnessPack.

Obiad i kolacja

Obiad i kolacja

Śniadanie: Propozycja 1 lub 2
Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Obiad:   Składniki z grupy 1 (¾ talerza)
 Składniki z grupy 2 + 3 (¼ talerza)
Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Kolacja:  Składniki z grupy 1 (¾ talerza)
 Składniki z grupy 2 + 3 (¼ talerza)

Śniadanie: Propozycja 1 lub 2
Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Obiad:   Składniki z grupy 1 (½ talerza) 
 Składniki z grupy 2 (¼ talerza)
 Składniki z grupy 3 (¼ talerza)
Przekąska:  Jedna spośród propozycji 1-4
Kolacja:  Składniki z grupy 1 (½ talerza)
 Składniki z grupy 2 (¼ talerza)
 Składniki z grupy 3 (¼ talerza)

OSIĄGNIJ WYMARZONĄ WAGĘ:  

Droga Naturalnej Utraty Wagi

UTRZYMAJ ZDROWY TRYB ŻYCIA: 

Pielęgnacja Dobrych Nawyków

Grupa 
1

Grupa 
2

Grupa 
3

Grupa 
1

Grupa 
2

Grupa 
3



Krok 3:  Ćwiczenia

10 powodów, dla których warto ćwiczyć:

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ
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1. Pomoc w utracie zbędnych kilogramów  
i utrzymaniu wagi na właściwym poziomie
Kiedy ćwiczysz, spalasz więcej konsumowanej 
energii.
2. Większy poziom energii
Pod koniec dnia pracy czujesz zmęczenie 
związane z wysiłkiem umysłowym, słabym 
krążeniem krwi i odczuwanym głodem. Ćwiczenia 
dodadzą Ci sił, nie odwrotnie!
3. Zmniejszony stres i niepokój
Szybki, energiczny spacer przynosi lepsze  
i dłużej odczuwalne efekty niż leki 
przeciwstresowe i uspokajające.
4. Zapobieganie chorobom układu krążenia, 
cukrzycy, osteoporozie i niektórym chorobom 
nowotworowym
Regularne ćwiczenia fizyczne wpływają na 
obniżenie ciśnienia, normalizują poziom 
cholesterolu i zmniejszają o połowę ryzyko 
chorób układu krążenia. Ćwiczenia stymulują 
magazynowanie wapnia w kościach, dzięki czemu 
skuteczniej zapobiegają osteoporozie niż leki. 
Aktywność fizyczna może zapobiegać rozwojowi 
niektórych form chorób nowotworowych, takich 
jak rak piersi czy okrężnicy.
5. Szansa na dłuższe życie
Ludzie, którzy dzięki ćwiczeniom spalają co 
najmniej 2000 kcal tygodniowo, przeciętnie żyją 
dwa lata dłużej niż osoby, które w ogóle nie 

Zaplanuj swój tygodniowy/dzienny rozkład ćwiczeń według 
poniższych proporcji: 

Cardio – 50 %: energiczny spacer, jazda na rowerze, taniec, aerobik, pływanie
Trening siłowy – 40 %: podnoszenie ciężarów, joga, pływanie, wspinaczka, 
marsz
Rozciąganie – 10 %: ćwiczenia rozciągające, joga

ćwiczą.
6. Zmniejszenie dolegliwości przedmiesiączkowych 
i menopauzalnych
Ćwiczenia fizyczne poprawiają przepływ krwi, 
rozszerzają naczynia krwionośne i zmniejszają 
skurcze menstruacyjne. Kobiety aktywne fizycznie  
w mniejszym stopniu odczuwają takie dolegliwości 
jak uderzenia gorąca i nocne poty, charakterystyczne 
dla okresu menopauzy.
7. Poprawa trawienia
Aktywność fizyczna stymuluje procesy trawienne  
i zapobiega obstrukcjom.
8. Korzyści dla pleców
Ćwiczenia wzmacniają kręgosłup, mięśnie, ścięgna  
i więzadła pleców. 
9. Koniec z uciążliwym marznięciem
Ruch poprawia krążenie krwi, rozszerza naczynia 
krwionośne i wpływa na przyspieszenie metabolizmu 
– nawet w chwilach, gdy odpoczywasz.
10. Sposób na urodę
Dzięki ćwiczeniom nasza skóra nabiera zdrowego 
wyglądu, oczy lśnią, a mięśnie są ładnie wyrzeźbione. 
Nasza postura się poprawia, a żylaki i cellulit są 
widocznie zmniejszone.



Krok 4:  Codzienna konsekwencja 

10 powodów, dla których warto ćwiczyć:
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Codzienna konsekwencja 
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CODZIENNE ZASADY UTRATY WAGI

Dla utraty wagi: 30 minut przed obiadem i kolacją wypij koktajl Natural 

Balance.

W celu pielęgnowania dobrych nawyków: jeśli poczujesz łaknienie na 

słodycze, wypij koktajl Natural Balance.

Komponuj swoje posiłki według rekomendowanego modelu talerza.

Śniadania, obiady i kolacje spożywaj codziennie o tej samej porze.

Nie jedz smażonych potraw, ciastek, słodyczy, deserów, frytek i innych 

niezdrowych przekąsek, tłustych sosów i serów, masła, białego pieczywa, 

makaronu, ryżu i nie pij soków owocowych lub innych słodkich albo 

gazowanych napojów.

Najzdrowszymi sposobami przyrządzania potraw są gotowanie na parze 

lub w wodzie, grillowanie i pieczenie.

Podczas spożywania posiłków nie oglądaj telewizji, nie czytaj, ani nie pracuj. 

To pozwoli Ci skoncentrować się na jedzeniu.

Jedz wolno, dokładnie przeżuwając każdy kęs – uczucia sytości doznasz  

ok. 20 minut po posiłku.

Myj zęby od razu po każdym posiłku, dzięki czemu łatwiej unikniesz 

podjadania po posiłku i zrezygnujesz z deseru.

Codziennie spaceruj szybkim tempem przez 30-60 minut.

Trzy razy w tygodniu stosuj jedną z przykładowych form aktywności  

– np. podnoszenie ciężarków, aerobik, jazda na rowerze lub taniec.

Śpij około ośmiu godzin na dobę. Nie prowadź  

nocnego trybu życia.

Nie pij alkoholu lub ogranicz jego spożycie  

do jednej jednostki na tydzień.  Alkohol zawiera  

niemal tyle samo kalorii co tłuszcz. 
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Łatwiej osiągnąć cel, gdy dzielisz go z rodziną i przyjaciółmi. Twoi bliscy inspirują Cię 
i motywują, wyciągając pomocną dłoń zawsze, kiedy dopada Cię zniechęcenie.

Otaczaj się ludźmi, którzy będą dodawać Ci otuchy, a nawet wyznaczać sobie podobne cele, by 
poprawić swój stan zdrowia! 

Kluby Wellness to idealny sposób na uzyskanie potrzebnego wsparcia, a także okazja, by zachęcać 
innych do podjęcia zdrowego wyzwania! 

Krok 5:  Wsparcie otoczenia

WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA I ZARZĄDZANIE WAGĄ



„Postępowałyśmy zgodnie z Drogą 
Naturalnej Utraty Wagi™ – zobacz, 

jakie przyniosło to efekty!”
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Oto osiem szczęśliwych Polek spośród tysięcy zadowolonych 
konsumentów produktów Wellness z całego świata.



22791
22793

WellnessPack
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ZDROWIE NA CO DZIEŃ



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

  WITALNOŚĆ
• Mniejsze uczucie zmęczenia 
  i wyczerpania

UKŁAD 
ODPORNOŚCIOWY
• Lepsza odporność organizmu
• Mniej stanów zapalnych

SERCE
•  Zdrowsze serce i właściwy 

poziom cholesterolu

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

WZROK
• Zwiększona ochrona przed UV
• Mniej zmęczone oczy
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Zestawy WellnessPack stworzono po to, aby w jednej poręcznej saszetce zawrzeć 
wszystkie niezbędne dla organizmu suplementy, których potrzebujesz każdego dnia.

Obecnie naukowcy zgodnie potwierdzają, że jednym z podstawowych warunków dłuższego  
i zdrowszego życia jest przestrzeganie ograniczenia kalorycznego oraz uzupełnienie zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu na mikroelementy (witaminy, minerały, przeciwutleniacze i inne 
substancje należące do roślinnych składników odżywczych, tj. fitoskładniki). Jedna saszetka 
WellnessPack to świetny początek zdrowego stylu życia i zapewnienie organizmowi każdego dnia 
niezbędnych mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych.

Największe korzyści ze stosowania suplementu WellnessPack:

Dzienna dawka została dobrana tak, aby zapewniać 
optymalny efekt i służyć urodzie oraz poprawie zdrowia  
i wydolności organizmu.

2 kapsułki Omega 3

1 kapsułkę Kompleksu Swedish Beauty 
Plus

1 tabletkę Multiwitaminy i Minerały dla 
kobiet lub mężczyzn

1 saszetka zawiera:
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1. Skuteczność udowodniona klinicznie – dzienna dawka WellnessPack pozytywnie 
wpływa na urodę i samopoczucie.

2. Bogate źródło astaksantyny – silnego przeciwutleniacza pochodzącego z Archipelagu 
Sztokholmskiego, który ma działanie przeciwstarzeniowe. Zawiera także wyciąg  
z jagód bogaty w antocyjanidyny, kolejną wyjątkową grupę antyoksydantów  
o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie.

3. Kompletny zestaw multiwitamin i minerałów dobranych tak, by odpowiadały 
potrzebom kobiet i mężczyzn. Zawiera również najwyższej jakości olej rybny, który 
dostarcza niezbędnych dla organizmu kwasów tłuszczowych omega 3.

4. Suplement opracowany, stworzony i przebadany przez światowej sławy szwedzkich 
specjalistów.

5. Nie zawiera żelatyny wołowej ani wieprzowej.

6. Nie zawiera substancji modyfikowanych genetycznie.

7. Wytworzony zgodnie z najwyższymi standardami farmaceutycznymi (Good 
Manufacturing Practice - GMP).

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

Wyjątkowość WellnessPack



22791
22793
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• 2 kapsułki Omega 3
Łącznie: 164 mg EPA, 110 mg DHA, 300 mg omega 3
Zawierają niezbędne kwasy tłuszczowe ALA, EPA i DHA
w naturalnej formie trójglicerydów.
Więcej informacji na str. 36-37

• 1 kapsułkę Kompleksu Swedish Beauty Plus
3 mg astaksantyny, 50 mg ekstraktu z jagód
Zawiera silne przeciwutleniacze z czerwonych alg
(astaksantynę) i jagód (antocyjany).
Więcej informacji na str. 38-41

• 1 tabletkę Multiwitaminy i Minerały 
Specjalnie stworzoną dla potrzeb kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji na str. 43

21 wygodnych w użyciu saszetek
1 saszetka zawiera:
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• Zdrowy i bezpieczny

• Poddany destylacji cząsteczkowej – gwarancja jakości farmaceutycznej (dobra 
praktyka wytwarzania)

• Pozyskany z ryb zawierających duże ilości kwasów DHA i EPA

• Nie zawiera metali ciężkich oraz innych toksyn

• Kapsułki zawierają żelatynę rybną – bez domieszek żelatyny wołowej lub 
wieprzowej

• Zawiera naturalny olej rybny dostarczający pełnego spektrum niezbędnych 
kwasów tłuszczowych.

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

Omega 3 

Jeden z głównych składników WellnessPack (patrz str. 32-35)

SKÓRA
•  Poprawa nawilżenia i elastyczności

SERCE
•  Zdrowsze serce i właściwy poziom 

cholesterolu

MIĘŚNIE i STAWY
• Zmniejszenie stanów zapalnych

SKÓRA

MIĘŚNIE i STAWY

15397
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Omega 3 to doskonałe źródło niezbędnych dla organizmu kwasów tłuszczowych, 
które wspomagają  funkcjonowanie mózgu, oczu i układu nerwowego, chronią 
układ krążenia, łagodzą stany zapalne i sprzyjają zdrowemu wyglądowi skóry. 

Dwa najważniejsze rodzaje kwasów tłuszczowych to omega 3 i omega 6, które swoją nazwę 
zawdzięczają budowie molekularnej cząsteczek. Tak jak w przypadku witamin należy dostarczać je 
do organizmu z pożywieniem, bowiem nie mogą być syntetyzowane przez organizm ze swoich 
prekursorów. Obecnie spożywamy dużo więcej kwasów tłuszczowych omega 6, które są zawarte 
w produktach mięsnych. Dysproporcja w spożywaniu tych dwóch rodzajów kwasów tłuszczowych 
nie służy naszemu zdrowiu, bowiem kwasy omega 6 nasilają procesy zapalne w przeciwieństwie 
do omega 3 wykazujących działanie przeciwzapalne. Wyniki badań wskazują, że kwasy tłuszczowe 
omega 3 mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby serca, nowotwory i zapalenie stawów. 

ALA
Jeden z nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 – pełna nazwa to kwas alfalinolenowy. 
Źródłem tego kwasu w pożywieniu jest głównie żywność preferowana przez wegetarian: zielone 
warzywa liściaste, siemię lniane, orzechy oraz olej rzepakowy i sojowy.

EPA i DHA
Kwasy tłuszczowe omega 3 o dłuższych łańcuchach węglowych to kwas eikozapentaenowy (EPA)  
i dokozaheksaenowy (DHA). Odgrywają znaczącą rolę w prawidłowym rozwoju układu 
nerwowego i tkanki mózgowej poprawiając ukrwienie mózgu i usprawniając przesyłanie sygnałów 
nerwowych. Roślinne kwasy omega 3 mają krótki łańcuch (ALA) i muszą się przekształcić w formę 
długiego łańcucha (EPA, DHA). Wskaźnik tej przemiany jest niewielki i może się wahać od 0,2% 
do 15%, a cały proces jest w pewnym stopniu uzależniony od czynników wspierających. Dlatego 
też spożywanie ryb i suplementów diety zawierających EPA oraz DHA to pewny sposób na 
skuteczne zapewnienie ich odpowiedniej dawki w organizmie. 

Rekomendacje dotyczące spożycia ryb
Mimo, że zaleca się spożycie dwóch porcji tłustych ryb w tygodniu, Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odradza przekraczanie tej ilości – a to ze względu na
wiązanie toksyn środowiskowych (rtęci, PCB, dioksyn) z białkiem mięsa rybiego. Suplement diety 
Omega 3 jest więc zdrowszym źródłem kwasu omega niż mięso ryb, a ponadto gwarantuje 
przyjęcie odpowiedniej jego ilości. Suplement diety Omega 3 uzyskuje się na skutek destylacji 
cząsteczkowej, dzięki czemu nie zawiera on metali ciężkich lub innych substancji 
zanieczyszczających.
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Kompleks Swedish Beauty Plus 
(kompleks antyoksydantów)
Jeden z głównych składników WellnessPack (patrz str. 32-35)

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

 WZROK
 • Zwiększona ochrona przed UV
 • Mniej zmęczone oczy

 MIĘŚNIE i STAWY
 • Większa wytrzymałość i siła
 • Zmniejszone stany zapalne

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

MIĘŚNIE i STAWY

SKÓRA

25414
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Astaksantyna
Naukowcy od wielu lat starali się wyjaśnić tajemniczy proces starzenia się organizmu za pomocą tzw. 
teorii wolnych rodników. Według niej tlen, którym oddychamy i który jest nam niezbędny do życia, 
wyrządza również krzywdę komórkom naszego ciała i sprawia, że się starzejemy. Nasz organizm 
dysponuje mechanizmami, które ograniczają uszkodzenia oksydacyjne. W ochronie tej duże 
znaczenie odgrywają składniki naszej diety. Astaksantyna to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, 
który jest w pełni wchłanialny i trafia do wszystkich tkanek ciała. Nie tylko chroni strukturę komórek 
naszego organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, ale także działa przeciwzapalnie. To sprawia, 
że astaksantyna ogranicza stany zapalne wywołane oddziaływaniem promieni UV oraz zmniejsza ból 
mięśni po wysiłku fizycznym. Przyjmowanie astaksantyny zmniejsza szkody, jakie procesy oksydacyjne 
wyrządzają w naszym ciele każdego dnia.

Jak jest pozyskiwana?

• Naukowcy Oriflame odkryli odmianę alg charakteryzującą się największym stężeniem astaksantyny, 
jakie występuje w warunkach laboratoryjnych.

• Całkowity proces hodowli laboratoryjnej alg, z których następnie pozyskuje się astaksantynę do 
produkcji kompleksu Swedish Beauty Plus, trwa 10 dni.

• Dojrzałe, zielone algi wystawia się na działanie silnego światła i pozbawia substancji odżywczych, by 
zwiększyć stężenie astaksantyny. 

• Gdy algi osiągną czerwony kolor, pozyskuje się z nich astaksantynę. Algi są miażdżone i następnie 
suszone, a otrzymany w ten sposób proszek trafia do kapsułek kompleksu Swedish Beauty Plus. 

• Cały proces pozyskiwania astaksantyny przeprowadzany jest w laboratorium znajdującym się na 
Archipelagu Sztokholmskim, w miejscu pochodzenia astaksantyny.

Jagody
Jagody rosnące w lasach Szwecji są ważnym źródłem 
witaminy C, błonnika oraz antyoksydantów. Zawierają 
silne przeciwutleniacze z rodziny flawonoidów, nazywane 
antocyjanidynami; to one nadają jagodom 
ciemnofioletowy kolor. Antocyjanidyny z jagód od dawna 
są stosowane w celu poprawienia ostrości widzenia oraz 
są jedną z substancji znajdujących się w czerwonym 
winie, odpowiedzialną za zdrowie układu krążenia.

Kompleks Swedish Beauty Plus to kompozycja antyoksydantów pozyskanych z alg 
występujących w wodach Archipelagu Sztokholmskiego oraz jagód rosnących 
w szwedzkich lasach. 
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Malmsten C L. Suplementacja 
Astaksantyną wzmacnia wytrzymałość 
siłową. Badanie metodą podwójnie ślepej 
próby na studiujących mężczyznach. 
Carotenoid Science 2008; 13: 20-22

Suplementacja astaksantyną wzmacnia wytrzymałość siłową

Poniższe doświadczenie zostało przeprowadzone w celu zbadania wpływu suplementacji 
astaksantyną na sprawność fizyczną.
Przez 6 miesięcy połowa z 40 studentów płci męskiej dostawała codziennie kapsułki zawierające 4 miligramy 
astaksantyny, podczas gdy druga połowa dostawała kapsułki bez aktywnych składników (placebo). W celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa otrzymania fałszywego wyniku, zarówno uczestnicy jak i przeprowadzający 
badanie do końca jego trwania nie byli informowani o zawartości kapsułek.
Przed rozpoczęciem suplementacji zbadano wytrzymałość siłową każdego uczestnika badania poprzez sprawdzenie 
ile przysiadów każdy z nich mógł wykonać. Po niespełna sześciu miesiącach u otrzymujących astaksantynę 
przeciętna liczba przysiadów na osobę zwiększyła się o 27 (z 49 do 76) natomiast u przyjmujących placebo  
ta liczba zwiększyła się o 9 (z 46 do 55).
Innymi słowy, u osób przyjmujących astaksantynę zaobserwowano trzykrotnie większy wzrost niż w drugiej grupie. 
Uważa się, że powodem takiego działania astaksantyny jest ochrona błony komórkowej przed stresem 
oksydacyjnym wywołanym intensywnymi ćwiczeniami fizycznymi. 

Odkrycia te sugerują zatem, że suplementacja astaksantyną poprawia wytrzymałość siłową, 
a tym samym wyniki sportowe.

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

Wzrost liczby wykonywanych 
przysiadów od chwili rozpoczęcia 
badania (miesiąc zerowy) w grupie 
otrzymującej suplement  
z astaksantyną vs. przyjmującej 
placebo. *p=0.047 vs. placebo 
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Poprawa wyglądu skóry
Zmniejsza i wygładza zmarszczki 
nawet o
(Placebo 8%)

Poprawia elastyczność skóry do 
(Placebo 14%)

Niweluje suchość skóry do
(Placebo 10%)
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Efekty wpływu kompleksu Swedish Beauty Plus na skórę zostały udowodnione klinicznie:
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Oto opis trwającego 6 tygodni doświadczenia przeprowadzonego w celu zbadania wpływu 
codziennej suplementacji diety czterema miligramami astaksantyny na skórę.  
Wzięło w nim udział 49 kobiet (28 poddanych wpływowi substancji właściwej oraz 21 otrzymujących placebo)  
o średniej wieku 47 lat. Poddano je ślepej próbie, tzn. uczestniczki nie wiedziały czy otrzymują astaksantynę, czy też 
placebo (kapsułki z olejem rzepakowym). O właściwej zawartości kapsułek wiedzieli tylko nadzorujący badanie.
Rezultaty oparto na ocenie nawilżenia skóry, elastyczności, suchości i widoczności zmarszczek. Parametry te 
mierzono przyrządami oraz poprzez ocenę dermatologów i samych uczestniczek. Po upływie 6 tygodni 
zanotowano znaczną poprawę takich parametrów wyglądu skóry jak zmarszczki, elastyczność i nawilżenie. 
Zważywszy na to, że bardzo rzadko obserwuje się zmiany stanu skóry spowodowane doustnym przyjmowaniem 
suplementu, wyniki astaksantyny uznano za doskonałe.

Wpływ suplementacji diety astaksantyną na stan skóry

Yamashita E. Efekty suplementacji diety Astaksantyną na stan skóry. Carotenoid Science 2006; 10:91-95
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Multiwitaminy i minerały  
dla kobiet i mężczyzn

ZDROWIE NA CO DZIEŃ

Jeden z głównych składników WellnessPack (patrz str. 32-35)

WELLNESS

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
• Lepsza odporność organizmu
• Mniej stanów zapalnych

  WITALNOŚĆ
• Mniejsze uczucie zmęczenia 
  i wyczerpania

22795 22794
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Multiwitaminy i minerały dla kobiet i mężczyzn zawierają większość witamin i minerałów w ilościach 
odpowiadających 100% spożycia zalecanego przez Unię Europejską. Przyjmując je, możemy łatwiej 
osiągnąć poziom dziennego zalecanego spożycia cennych składników odżywczych. 

Multiwitaminy i minerały dla kobiet i mężczyzn to prosty i bezpieczny sposób na 
zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze.

Co zawierają Multiwitaminy i minerały dla kobiet i mężczyzn? Na ile ich skład 
zaspokaja zalecane dzienne spożycie? 

     Zawartość w 1 tabletce  
dla mężczyzn 

Betakaroten  1.6 mg 1.4 mg 100 87.5
Witamina D  5 mcg 5 mcg 100 100
Witamina B1 (tiamina)  1.1 mg 1.1 mg 100 100
Witamina E  12 mg 12 mg 100 100
Witamina B2 (ryboflawina)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Witamina B3 (niacyna)  16 mg 16 mg 100 100
Witamina B5 (kwas pantotenowy)      6 mg 6 mg 100 100
Witamina B6 (pirydoksyna)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Witamina B9 (kwas foliowy)  200 mcg 200 mcg 100 100
Witamina B12 (kobalamina)  2.5 mcg 2.5 mcg 100 100
Witamina C  80 mg 80 mg 100 100
Biotyna  50 mcg 50 mcg 100 100
Wapń  150 mg 135 mg 19 22
Magnez  100 mg 75 mg 27 20
Mangan  2 mg 2 mg 100 100
Jod  150 mcg 150 mcg  100 100
Miedź  1 mg 1 mg  100 100   
Żelazo  7 mg 14 mg  50 100
Cynk  10 mg 7 mg  100 70
Selen  55 mcg 40 mcg  100 73
Molibden  50 mcg 50 mcg  100 100
Chrom  30 mcg 30 mcg  75 75

Zawartość w 1 tabletce 
dla kobietSkładnik

% zalecanego dziennego 
spożycia (UE 2008)
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ZDROWIE NA CO DZIEŃ

Multiwitaminy i minerały - zestaw podstawowy

WITALNOŚĆ
• Mniejsze uczucie zmęczenia  
i wyczerpania

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
• Lepsza odporność organizmu
• Mniej stanów zapalnych
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Podstawowy zestaw Multiwitaminy i minerały to prosty i bezpieczny sposób 
wspomagania zdrowia na co dzień dla każdego (od 14. roku życia). 

Czym są witaminy i minerały?
Witaminy i minerały to niezbędne składniki naszej diety. Organizm potrzebuje tych substancji do 
wzrostu, rozwoju oraz zdrowego funkcjonowania naszego ciała, jednak sam nie potrafi ich 
wytworzyć. Składniki te muszą być dostarczone wraz z pożywieniem, ponieważ bez nich nasz 
organizm nie mógłby prawidłowo funkcjonować.

Nasza dieta rzadko pokrywa w pełni dzienne zapotrzebowanie organizmu
na witaminy i minerały.  
Przechowywane długo owoce i warzywa tracą świeżość i witaminy, a nowoczesne techniki 
przetwarzania żywności znacznie obniżają zawartość składników odżywczych w pożywieniu. 
Z tego powodu eksperci, wśród nich profesorowie Uniwersytetu Harvarda ( m.in. Walter Willet), 
zalecają dodatkowe, codzienne przyjmowanie witamin i minerałów w postaci suplementów diety.

Jakie składniki zawiera podstawowy zestaw Multiwitaminy i minerały? Na ile jego 
skład zaspokaja zalecane dzienne spożycie? 

Witamina A  200 mcg 25
Witamina D  3.75 mcg 75
Witamina E  6 mg 50
Witamina B1 (tiamina)   0.55 mg 50
Witamina B2 (ryboflawina)   0.70 mg 50
Witamina B3 (niacyna)   8 mg 50
Witamina B5 (kwas pantotenowy)  3 mg 50
Witamina B6 (pirydoksyna)  0.70 mg 50
Witamina B9 (kwas foliowy)  100 mcg 50
Witamina B12 (kobalamina)  1.25 mcg 50
Biotyna  25 mcg 50
Witamina C  40 mg 50
Wapń  120 mg 15
Magnez  60 mg 16
Mangan  1 mg 50
Jod  75 mcg 50
Miedź  0.5 mg 50   
Żelazo  7 mg 50
Cynk  5 mg 50
Selen  27.5 mcg 50
Molibden  25 mcg 50
Chrom  20 mcg 50

     w 1 tabletce   % Zalecanego dziennego 
spożycia (UE 2008)

Zawartość
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Witaminy
 
Rozróżniamy dwa rodzaje witamin:

1. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K), które znajdują się orzechach, 
olejach roślinnych, zielonych warzywach, rybach oraz produktach zwierzęcych i są magazynowane w wątrobie. 
Duże ilości witaminy A są wykorzystywane w leczeniu zaburzeń dermatologicznych, ale mogą też być 
toksyczne. Zestawy Multiwitaminy i minerały nie zawierają witaminy K, ponieważ wiele osób przyjmuje leki 
przeciwzakrzepowe, a suplementacja witaminą K może wpływać negatywnie na przyswajanie tych leków. 

Witamina A
Witamina A poprawia stan skóry, oczu i wzrok. Poza tym ma duże znaczenie dla układu odpornościowego oraz 
zapewnia prawidłowe tempo wzrostu. Witamina A jest zawarta w zielonych warzywach liściastych, marchwi, 
suszonych morelach, produktach mlecznych, jajach i rybach.

Witamina D
Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z pokarmów i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego, prawidłowej reakcji organizmu na stany zapalne i prawidłowych czynności mięśni. 
Najważniejszym źródłem witaminy D są promienie słoneczne. Powszechnie uważa się, że 30-minutowy spacer 
w południe słonecznego dnia jest dla zdrowia tak korzystny, jak wypicie dziesięciu szklanek mleka. Ryby oleiste, 
żółtko jaj oraz żywność wzbogacona to produkty spożywcze, które dostarczają organizmowi witaminy D. Jej 
niedobór może prowadzić do ubytków kostnych, np. rozmiękania kości lub krzywicy.

Witamina E
Witamina E to przeciwutleniacz, który chroni komórki ciała przed działaniem wolnych rodników. Pełni ona tę 
funkcję razem z witaminą C. Do najważniejszych źródeł witaminy E należą orzechy, migdały, fasola, jaja, zielone 
warzywa liściaste, oleje warzywne oraz różne rodzaje płatków śniadaniowych.

Witamina K
Witamina K pełni ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi i mineralizacji kości. Pozyskujemy ją nie tylko  
z pożywienia – jest także wytwarzana przez florę w jelicie cienkim. Dobrym źródłem witaminy K są 
ciemnozielone warzywa liściaste, jak szpinak, brokuły, brukselka oraz wątróbka i niektóre oleje roślinne  
(np. rzepakowy i sojowy). 

2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B i C) wchodzą w skład owoców, warzyw i pełnych 
ziaren zbóż. Witaminy te są transportowane w organizmie przez wodę, w związku z czym nie akumulują się, 
a ich nadmiar jest usuwany z organizmu z moczem. Warzywa zawierające witaminy B i C należy spożywać 
codziennie. Jako że witaminy rozpuszczalne w wodzie są niszczone w procesie gotowania żywności, wskazane 
jest spożywanie surowych warzyw i owoców.

Witaminy B
Wyróżniamy osiem rodzajów witamin z grupy B. Wspierają one procesy metaboliczne,
podział komórek oraz funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Ponieważ witaminy te są 
rozpuszczalne w wodzie i nieodporne na obróbkę termiczną, wielu ludzi cierpi na ich niedobór, ponieważ 
spożywamy zbyt wiele przetwarzanych lub gotowanych produktów żywnościowych. Witaminy  

ZDROWIE NA CO DZIEŃ
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z grupy B są zawarte w warzywach, owocach, warzywach korzeniowych, orzechach, produktach 
pełnoziarnistych, jajach, mięsie i rybach.

Witamina C
Witamina C to ważny przeciwutleniacz. Odgrywa istotną rolę w produkcji kolagenu w tkance łącznej, przez 
co wpływa na wzmocnienie skóry, zębów, kości i naczyń krwionośnych. Witamina C wspomaga pobieranie 
żelaza ze spożywanych pokarmów. Owoce, jagody, kiełki, warzywa oraz warzywa korzeniowe to powszechne 
źródła tej witaminy.

PRZEWODNIK WELLNESS 47
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Minerały

Minerały dzielą się na makro- i mikroelementy, w zależności  
od zapotrzebowania organizmu na te składniki.

• Potas, chlor, sód, wapń, fosfor i magnez należą do makroelementów, ponieważ 
potrzebujemy przyjmować je w relatywnie dużych ilościach (od miligramów do gramów 
dziennie).

• Cynk, żelazo, magnez, miedź, jod i selen należą do grupy mikroelementów, ponieważ 
dzienne zapotrzebowanie organizmu jest niewielkie (mikrogramy lub miligramy). 

Wapń
Wapń to budulec kości, zębów i tkanek miękkich. Reguluje czynności układu mięśniowego i nerwowego, 
wydzielanie gruczołów, rozszerzanie i zwężanie naczyń krwionośnych oraz odgrywa istotną rolę  
w prawidłowym krzepnięciu krwi. Zielone warzywa liściaste (to z nich pochodzi wapń w mleku krowim!), 
nasiona sezamu, migdały, fasola, owoce i nabiał to najlepsze źródło wapnia.

Magnez
Magnez jest potrzebny do przeprowadzenia ponad 300 niezbędnych reakcji metabolicznych w organizmie, 
łącznie z wytwarzaniem energii, przewodzeniem impulsów nerwowych, kurczeniem mięśni oraz 
utrzymywaniem prawidłowego rytmu serca. Tak jak żelazo sprawia, że krew jest czerwona, tak magnez 
decyduje o tym, że liście roślin są zielone. Najwięcej tego pierwiastka dostarczają wszystkie rodzaje zielonych 
warzyw liściastych, jak również orzechy nerkowca, migdały oraz pełne ziarna zbóż. Organizmy mężczyzn 
wykazują większe zapotrzebowanie na magnez niż organizmy kobiet. Niestety, większość z nas nie przyjmuje 
zalecanej dziennej dawki, przez co cierpimy na nieznaczny niedobór tego pierwiastka. Są podstawy, by sądzić, 
że długotrwały niedobór magnezu może doprowadzić do chorób układu krążenia.

Selen
Selen wchodzi w skład wielu białek, które tworzą ważne enzymy antyoksydacyjne niwelujące szkodliwe 
działanie wolnych rodników. Niedobór selenu może przyczynić się do gorszej kondycji serca, niedoczynności 
tarczycy i osłabienia układu odpornościowego. Główne źródła selenu to płatki zbożowe, orzechy, ziarno, 
grzyby, rośliny strączkowe i ryby.

Cynk
Cynk jest niezbędnym składnikiem naszej diety, umożliwiającym prawidłową pracę układu odpornościowego, 
gojenie ran, rozkład węglowodanów, warunkującym dobry wzrok oraz stan skóry i włosów, a także doskonały 
zmysł węchu i smaku. Cynk jest zawarty w nasionach sezamu, słonecznika i dyni, orzechach, mięsie, soczewicy, 
orzeszkach ziemnych, grzybach oraz zielonym groszku.

Jod
Jod to składnik hormonów tarczycy – trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4), które regulują metabolizm, 
wzrost, rozwój oraz czynności reprodukcyjne organizmu. Zaburzenia wywołane niedoborem jodu
to powiększenie tarczycy i opóźniony rozwój intelektualny. Negatywne skutki niedoboru tego pierwiastka 
mogą się pogłębić w połączeniu z niedoborem selenu. Do źródeł jodu należą wodorosty, sól jodowana, owoce 
morza, fasola, ziemniaki, nabiał i jaja.

Miedź
Miedź jest składnikiem enzymów zaangażowanych w pracę ośrodkowego układu nerwowego, wytwarzanie 
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energii, budowę tkanki łącznej (tworzenie kolagenu i elastyny występujących w skórze, sercu, naczyniach 
krwionośnych oraz tkankach kostnych), tworzeniu melaniny i przeciwutleniaczy. Do produktów spożywczych 
zawierających miedź należą: fasola, orzechy, nasiona, ziarna i grzyby.

Żelazo
Żelazo wchodzi w skład wielu składników biologicznych żywych organizmów i jest ważnym elementem białek 
biorących udział w detoksykacji i procesach utleniania. Do przykładowych rodzajów białek zawierających 
żelazo należą hemoglobina przenosząca tlen oraz mioglobina zawarta w erytrocytach i komórkach 
mięśniowych. Nieorganicznymi źródłami żelaza są: soczewica, fasola, zielony groszek, zielone warzywa liściaste 
oraz truskawki. Żelazo organiczne jest z kolei zawarte w mięsie i krwi zwierząt.

Chrom
Najważniejszą jego funkcją jest pobudzanie trzustki do produkcji insuliny oraz uczestniczenie w przemianie 
węglowodanów i białek. Kiedy odczuwamy bóle głowy, drażliwość, lęki, zmęczenie, wzrost poziomu cukru 
i cholesterolu we krwi, to może to być sygnał niedoboru tego pierwiastka. Najbogatszymi źródłami chromu są 
pełnoziarniste pieczywo, drożdże, zielony groszek, papryka, jabłka, banany i szpinak.

Mangan
Jest pierwiastkiem śladowym wchodzącym w skład wielu tkanek i enzymów, które biorą udział w syntezie 
białek, kwasów nukleinowych, steroidów, w metabolizmie węglowodanów i procesach krzepnięcia krwi. 
Niedobór manganu powoduje opóźnienia w rozwoju fizycznym, powstawanie wad kośćca, zmniejszenie 
płodności. Najwięcej manganu zawierają; mało oczyszczone produkty zbożowe, herbata, fasola, groch, 
szpinak, warzywa liściaste i orzechy.

Molibden
Jest niezbędnym składnikiem enzymów uczestniczących w wytwarzaniu kwasów DNA i RNA. Bierze udział  
w metabolizmie tłuszczów i uwalnianiu żelaza z zasobów tkankowych organizmu. Występuje w szkliwie 
nazębnym i nie jest wykluczone, że zapobiega powstawaniu próchnicy zębów. Typowymi objawami niedoboru 
molibdenu są wymioty, przyspieszony oddech, bóle głowy czy dezorientacja. To pierwiastek chemiczny, 
którego źródłami są rośliny strączkowe fasola, groch, soczewica.

PRZEWODNIK WELLNESS
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ZDROWIE NA CO DZIEŃ – DLA DZIECI

WellnessKids
Multiwitaminy i minerały dla dzieci
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Suplementy diety WellnessKids służą temu, by Twoje dzieci codziennie 
otrzymywały składniki odżywcze, których potrzebują do rozwoju – dzięki temu 
będą pełne energii i radości życia. 

Dlaczego produkty WellnessKids są tak wyjątkowe?
Bezpieczeństwo potwierdzone naukowo
Multiwitaminy i minerały w tabletkach zostały opracowane przez szwedzkich naukowców zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Zalecane dzienne spożycie dla dzieci w wieku 4-9 lat 
to 1 tabletka, z kolei dla dzieci w wieku 10 lat – 2 tabletki lub więcej. 

Najwyższa jakość
Produkty są wytwarzane w Szwecji zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (ang. Good 
Manufacturing Practice), przy użyciu najwyższej jakości składników.

Naturalne
Nie zawierają sztucznych aromatów, konserwantów, cukrów, barwników oraz składników 
pochodzenia zwierzęcego i modyfikowanych genetycznie. Słodzik zawarty w tabletkach 
multiwitamin i minerałów to bezpieczny dla zębów ksylitol. 

OCZY 
• Witamina A, ryboflawina
• Cynk

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

MÓZG I UKŁAD NERWOWY 
• Witaminy z grupy B 
• Jod, cynk 

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

KOŚCI I ZĘBY 
• Witamina D, K

Główne korzyści:
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Dlaczego moje dziecko potrzebuje multiwitamin i minerałów?
Niestety większość dzieci cierpi na duże niedobory witamin i minerałów. Są one szczególnie 
groźne dla dzieci, które są w fazie wzrostu i rozwoju. Brak odpowiedniej ilości witamin  
i minerałów może stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Dzieci w wieku 4-10 lat 
powinny spożywać 400 g owoców i warzyw dziennie, a także jeść ryby trzy razy w tygodniu.  
W Szwecji rodzice, opiekunowie oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół dbają o to, by jadłospis dzieci 
był przygotowywany zgodnie z zaleceniami Krajowej Agencji ds. Żywności.

W jakim stopniu spełniane są te zalecenia?

W grupie 4-latków: 9%
W grupie 8-latków: 15%
W grupie 11-latków: 11%

Średnio, dzieci spożywają 200 g owoców i warzyw dziennie oraz jedzą ryby 1-2 razy w tygodniu.
Poza tym 25% spożywanych przez dzieci kalorii to tzw. „puste kalorie”, pochodzące z napojów, 
słodyczy, niezdrowych przekąsek typu chipsy i paluszki, a także ciastek. 

Źródło: Szwedzka Agencja ds. Żywności Riksbarn 2003
 
Jakie są korzyści płynące z suplementacji?
Spożywanie odpowiedniej ilości witamin i minerałów poprawia funkcjonowanie układu
odpornościowego, a także wspomaga zdrowy wzrost i rozwój całego organizmu Twojego dziecka.

Propozycje dotyczące podawania suplementów
Zanim dzieci zaakceptują smak tabletki z multiwitaminami i minerałami, może upłynąć trochę 
czasu.

• Podając dziecku suplementy diety po raz pierwszy, zrób to w zabawny, budzący miłe skojarzenia 
sposób. Sam też ich spróbuj, robiąc przy tym zachwyconą minę. Powiedz dziecku, jak bardzo Ci 
smakują!

• Uczyń ze spożywania suplementów mały rytuał – najlepiej przed albo po śniadaniu.
• Możesz podać dziecku plasterek owocu cytrusowego po spożyciu tabletki – jego smak 

zneutralizuje posmak suplementu.
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Witamina A 300 mcg 450 500
Witamina D 2.5 mcg 5 5
Witamina E 5 mg 5 7
Witamina K 20 mcg 20 25
Witamina B1 (tiamina) 0.5 mg 0.6 0.9
Witamina B2 (ryboflawina) 0.5 mg 0.6 0.9
Witamina B3 (niacyna) 6 mg 8 12
Witamina B5 (kwas pantotenowy)     2 mg 3 4
Witamina B6 (pirydoksyna) 0.5 mg 0.6 1.0
Witamina B9 (kwas foliowy) 100 mcg 200 300
Witamina B12 (kobalamina) 0.9 mcg 1.2 1.8
Biotyna 8 mcg 12 20
Witamina C 30 mg 30 35
Wapń 120 mg 600 700
Magnez 60 mg 76 100
Jod 75 mcg *150  *150
Żelazo 3 mg 4.2 5.9
Cynk 4 mg 4.8 5.6
Selen 13 mcg 22 21
Molibden 20 mcg *50  *50
Chrom 15 mcg *40  *40

Składnik              Zawartość w 1 tabletce  

Rekomendacje 
WHO dla dzieci 
w wieku 4-6 lat  

Rekomendacje 
WHO dla dzieci 
w wieku 7-9 lat

*W przypadku, braku rekomendacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), zastosowaliśmy rekomendacje UE 
obowiązujące dla dorosłych. UE nie posiada rekomendacji skierowanych specjalnie do dzieci.

Spożycie

Multiwitaminy i minerały
Dzieci w wieku 4-9 lat: 1 tabletka dziennie
Dzieci w wieku 10 lat i więcej: 2 tabletki dziennie

Jakie składniki zawierają Multiwitaminy i minerały WellnessKids? 
Na ile ich skład zaspokaja zalecane dzienne spożycie? 
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DLA URODY

PAZNOKCIE
• Wzmacnia paznokcie
• Zmniejsza ich łamliwość

WŁOSY
• Zwiększa objętość włosów
• Ogranicza ich wypadanie 
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Jak stosować:
• 2 tabletki dziennie w 12-tygodniowych seriach

• Można przyjmować razem  
z suplementem diety WellnessPack

• Wymagana 3-tygodniowa 
przerwa między seriami

Kompleks odżywczy do włosów i paznokci – 
suplement diety

Kompleks odżywczy do włosów i paznokci
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Kompleks odżywczy to wyjątkowa formuła gwarantująca włosom i paznokciom 
składniki odżywcze niezbędne dla ich zdrowia i dobrej kondycji.

Uniwersalny suplement, stworzony z myślą o rozwiązaniu następujących problemów:

• Wypadanie włosów
• Łamliwe i pozbawione blasku włosy
• Kruche i słabe paznokcie

Wiele czynników może mieć wpływ na kruchość i łamliwość paznokci oraz wypadanie włosów. 
Objawy pojawiają się po około trzech miesiącach od momentu zaistnienia przyczyny. Wiele z nich 
ma źródło w naszym stylu życia: wystawianiu włosów i paznokci na zbyt długie i częste 
oddziaływanie wody i chemikaliów, rozjaśnianiu włosów, stosowaniu zabiegów stylizacyjnych na 
gorąco i zbyt ciasnym wiązaniu czy spinaniu włosów.
Pierwszy krok na drodze do zwalczenia kłopotliwej dolegliwości to rozpoznanie problemu. Drugi to 
suplementacja organizmu odpowiednimi składnikami odżywczymi, które stymulują wzrost paznokci 
i włosów od środka. Trzeci krok to stosowanie szamponów i serum do włosów oraz preparatów 
do paznokci o odżywczym i wzmacniającym działaniu.

Wynikające z: przyczyn hormonalnych – w okresie połogu i karmienia piersią, menopauza;
powodów związanych ze stylem życia – palenie papierosów, stres, złe nawyki żywieniowe, zmiany 
sezonowe, utrata wagi, nagłe przybranie na wadze.

Jak działa kompleks odżywczy do włosów i paznokci?

Składniki aktywne działają efektywnie zarówno u mężczyzn jak i u kobiet:

Procyjanidyny z jabłek zwiększają liczbę włosów, a także ich objętość i sprawiają, że włosy stają 
się mocniejsze.

L-cysteina – główny aminokwas wchodzący w skład keratyny, podstawowy element struktury 
włosów i paznokci, który wzmacnia je i dodaje im sprężystości.

L-lizyna zapobiega wypadaniu włosów i przedłuża ich cykl życia, szczególnie w połączeniu  
z żelazem. Zwiększa także przyswajanie żelaza z żywności i suplementów. 

Żelazo wzmacnia paznokcie oraz zapobiega utracie włosów i wpływa na wzrost nowych u osób  
z nieznacznym jego niedoborem.

Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza.
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WIĘCEJ DLA ZDROWIA

Mieszanki ziołowe Botanical Infusion

  ENERGETYZUJĄCA
Zawiera wyciągi z korzenia żeń-szenia  
i guarany, znane z właściwości 
pobudzających  

  100% NATURALNA
Nie zawiera sztucznych aromatów, 
barwników, konserwantów ani słodzików

  RELAKSUJĄCA
Zawiera składniki cenione od wieków za 
swoje relaksujące działanie 

  100% NATURALNA
Nie zawiera sztucznych aromatów, 
barwników, konserwantów ani słodzików

  BEZ KOFEINY
Nie ma w składzie innych znanych substancji 
pobudzających

Energetyzująca mieszanka ziołowa z wyciągiem z korzenia żeń-szenia i guarany 
Relaksująca mieszanka ziołowa z wyciągiem z czerwonokrzewu i rumianku
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Mieszanki ziołowe Botanical Infusion to kompozycje wyjątkowych ekstraktów 
ziołowych, przypraw i błonnika prebiotycznego, stworzone jako zdrowa 
alternatywa dla popularnych napojów gorących. Dostępne w dwóch pysznych 
wariantach smakowych, z których każdy zapewnia inny efekt: relaksujący lub 
energetyzujący. 

Ludzie na całym świecie od wieków korzystają z prozdrowotnych właściwości ziół i przypraw. 
Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły skuteczność wielu z nich. Mieszanki ziołowe 
Botanical Infusion powstały w oparciu o wyniki tych badań – przy zastosowaniu składników 
w 100% naturalnych. Ich formuły skrojono na miarę Twoich potrzeb, by pomóc Ci głęboko się 
zrelaksować lub odzyskać pełnię energii. 

40 porcji
• ZAWIERAJĄ ANTYOKSYDANTY
• DOBRZE WPŁYWAJĄ NA TRAWIENIE  

Energetyzująca 
 

Co zawierają mieszanki ziołowe Botanical Infusion?

Relaksująca 

Rumianek: powszechnie stosowany jako łagodny środek uspokajający o przyjemnym smaku.
Czerwonokrzew, czyli rooibos: zawiera silne antyoksydanty, które pomagają chronić 
organizm przez wolnymi rodnikami.
Cynamon: bogaty w antyoksydanty.
Goździki: zawierają eugenol o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. 
Czarny pieprz, imbir i kardamon: od wieków używane by wspomagać trawienie.

Żeń-szeń: poprawia funkcje poznawcze.
Guarana i czarna herbata: słyną z działania stymulującego.
Gałka muszkatołowa i goździki: tradycyjnie stosowane dla zwiększenia witalności.
Inulina: błonnik pozyskany z roślin, który wspomaga prawidłowe trawienie. 

Energetyzująca mieszanka ziołowa z wyciągiem z korzenia żeń-szenia i guarany 
Relaksująca mieszanka ziołowa z wyciągiem z czerwonokrzewu i rumianku
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WIĘCEJ DLA ZDROWIA

Batony Natural Balance

25386 25385
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Batony Natural Balance
Batony Natural Balance

Batony Natural Balance są wysoko proteinową przekąską o wysokiej zawartości błonnika, 
wyprodukowaną w 100% z naturalnych składników. W ich skład wchodzi mieszanka różnych 
źródeł białka oraz ziaren. Dostępne w dwóch pysznych smakach: czekoladowym i owoców 
leśnych.
źródeł białka oraz ziaren. Dostępne w dwóch pysznych smakach: czekoladowym i owoców 
leśnych.

Baton Natural Balance
Owoce Leśne
25386

Baton Natural Balance
Czekoladowy

25385

Baton Natural Balance



1m100% NATURALNE
składniki

ZWIĘKSZONA
energia i koncentracja

ODŻYWCZE
Bogate w białko i błonnik
Zapewniają długotrwałe uczucie 
sytości

PRAKTYCZNE
Możesz mieć zawsze przy sobie

NISKI INDEKS GLIKEMICZNY (IG)
Zmniejsza głód i łaknienie
Nie powodują nagłego wzrostu poziomu cukru

TYLKO 150 kcal
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WIĘCEJ DLA ZDROWIA

Wyjątkowość batonów Natural Balance:
Tylko naturalne składniki najwyższej jakości
Batony składają się z naturalnych składników takich jak mleko, zielony groszek, soja, jęczmień, 
owies, ryż i pszenica. Zawierają jedynie naturalne aromaty i barwniki (takie jak proszek z buraka 
dla batonów z kawałkami owoców lub kakao dla batonów z kawałkami czekolady).

Trzy źródła białka pochodzące z zielonego groszku, serwatki oraz soi dla zachowania 
optymalnego poziomu aminokwasów
Większość produktów dostępnych na rynku zawiera tylko jedno źródło białka. Zróżnicowanie 
źródeł odżywiania przynosi większe korzyści niż czerpanie z jednego źródła. Wegetariańskie 
źródła białka takie jak zielony groszek czy soja są korzystne zarówno ze zdrowotnego jak 
i rozwojowego punktu widzenia.

Naturlane bogate w błonnik, zawierające wiele ziaren, o niskim indeksie glikemicznym
Batony zawierają błonnik pochodzący z różnych typów ziaren. Posiadają niski indeks glikemiczny - 
ok. 40 (41 dla batonów czekoladowych, 44 dla batonów z owocami), co pozwala na zachowanie 
stabilnego poziomu cukru we krwi. W zależności od rodzaju ziaren wyróżniamy błonnik 
rozpuszczalny oraz nierozpuszczalny. 
Błonnik rozpuszczalny, pochodzący głównie z owsa i jęczmienia, przyjmuje w żołądku formę żelu, 
który spowalnia proces jego opróżniania, dzięki czemu mamy poczucie sytości na dłużej. Błonnik 
rozpuszczalny pomaga również w pozbyciu się nadmiaru cholesterolu. Błonnik nierozpuszczalny 
pochodzący z ziaren, łączy się z wodą i dodaje produktom objętości, bez dostarczania 
dodatkowych kalorii. To przyczynia się do uczucia sytości i poprawia trawienie.

Wolne od GMO
Batony nie zawierają żadnych składników modyfikowanych genetycznie.

Opracowane przez szwedzkich naukowców światowej klasy

Główne korzyści
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Baton proteinowy Natural Balance o smaku czekoladowym
Wartość odżywcza: w 100g w porcji 40 g (baton)

Wartość energetyczna 1614 kJ / 384 kcal 645 kJ / 153 kcal

Tłuszcze
- z czego nasycone
- jednonienasycone
- wielonienasycone

11,5 g 
4,1 g
3,6 g
3,5 g

4,5 g 
1,6 g
1,4 g
1,4 g

Węglowodany 45,6 g 18,2 g

Cukry 28,1 g 11,2 g

Błonnik pokarmowy 10,6 g 4,2 g

Białka 19,6 g 7,8 g

Sól/Sód (Na) 0,47 / 0,19 g 0,19 / 0,08 g

Baton proteinowy Natural Balance o smaku owoców leśnych
Wartość odżywcza: w 100g w porcji 40 g (baton)

Wartość energetyczna 1573 kJ / 374 kcal 629 kJ / 149 kcal

Tłuszcze
- z czego nasycone
- jednonienasycone
- wielonienasycone

10,0 g 
3,2 g
3,1 g
3,5 g

4,0 g 
1,2 g
1,2 g
1,4 g

Węglowodany 47,2 g 18,8 g

Cukry 28,3 g 11,3 g

Błonnik pokarmowy 10,6 g 4,2 g

Białka 18,8 g 7,5 g

Sól/Sód (Na) 0,45 / 0,18 g 0,18 / 0,07 g



Dlaczego warto pić koktajle Natural Balance?
Koktajl Natural Balance stworzono z myślą o odżywianiu osób zakwalifikowanych do przeszczepu 
narządów, dlatego zawiera on wszystkie niezbędne dla organizmu makroskładniki. Koktajl jest bogatym 
źródłem błonnika oraz białka, o profilu aminokwasów podobnym do mleka kobiecego. Ponadto, 
zachowuje on optymalną proporcję kwasów omega 3 i innych kwasów tłuszczowych oraz zawiera 
węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Ten odżywczy i zbilansowany produkt, stworzony 
wyłącznie z naturalnych składników i mający niską wartość kaloryczną, jest idealną przekąską lub 
uzupełnieniem posiłku. Sycący i energetyczny, dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych 
substancji, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wartości kalorycznej. Jedna porcja to ok. 65 kcal.
Ponieważ wszystkie odżywcze składniki koktajlu Natural Balance są naturalne i pozyskiwane w całości 
(tzn. nie są syntetyzowane ani hydrolizowane do aminokwasów), produkt ten może być spożywany 
przez dowolnie długi czas. Naukowcy, którzy opracowali recepturę koktajlu, piją go codziennie, mimo, 
że ich celem nie jest utrata zbędnych kilogramów. Warto wypić koktajl, jeśli jesteś głodny, zmęczony, 
masz trudności z koncentracją w pracy lub planujesz ćwiczenia fizyczne. Ze względu na to, że koktajl 
jest lekkostrawny, niskokaloryczny i jednocześnie zaspokaja głód, jest o wiele zdrowszy niż inne 
popularne przekąski.
 
Jakie są zalety picia koktajlu Natural Balance?
Koktajl Natural Balance doskonale wspomaga zdrową utratę wagi i dostarcza organizmowi niezbędnych 
substancji odżywczych. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu zmniejsza on uczucie głodu i łaknienia 
na słodycze. Dodaje też energii i poprawia koncentrację.

Jaki jest skład koktajli Natural Balance?
Koktajl Natural Balance zawiera wyselekcjonowane składniki w odpowiednio dobranych proporcjach: 
zielony groszek, kwasy tłuszczowe omega 3 pochodzące z jaj kur karmionych siemieniem lnianym, 
albuminę jaj, białko serwatki (pochodzące z mleka), jabłko, owoce dzikiej róży i błonnik uzyskany  
z buraków cukrowych. Składniki nie są poddawane żadnym procesom modyfikacji i razem stanowią 
najlepszą dla organizmu proporcję białek, tłuszczów i węglowodanów. Receptura koktajlu nie zawiera 
tłuszczów trans ani niezdrowych kwasów tłuszczowych. Węglowodany wchodzące w jej skład 
pochodzą z jabłek i owoców dzikiej róży, dzięki czemu wchłaniają się wolno i utrzymują stężenie cukru 
we krwi na zrównoważonym poziomie. Owoce dzikiej róży i jabłko są też bogate w witaminy, 
a zwłaszcza w witaminę C, która jest ważnym przeciwutleniaczem. Koktajl Natural Balance zawiera 
zarówno błonnik rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny, mający dobry wpływ na pracę układu krążenia 
i jelit. Różowy kolor napoju pochodzi z buraków, a słodki smak zawdzięcza on niekalorycznej sukralozie.

Czy koktajle Natural Balance zostały przebadane naukowo?
Od 2000 r. lekarze z Oddziału Chirurgii Sercowo-Płucnej Szpitala Uniwersyteckiego w Lund  
w Szwecji prowadzili liczne badania kliniczne. Oprócz oszacowania wartości IG (indeksu glikemicznego) 

Koktajle Natural Balance
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oraz odpowiedzi insulinowej zaobserwowali i udokumentowali różne pozytywne efekty stosowania 
koktajli, m.in.: spadek wagi i w konsekwencji – lepszy profil lipidowy i niższy poziom cukru we krwi oraz 
niższe ciśnienie. Co więcej, wśród uczniów szkoły Eslöv odnotowano efekt wzmożonej uwagi  
i koncentracji. Obecnie trwają badania nad długoterminową kontrolą wagi z wykorzystaniem koktajli 
Natural Balance, które zaczęły się w 2007 roku; badania te wskazują na znaczny spadek wagi 
i poprawę samopoczucia oraz wzrost energii. Przeciętna utrata wagi w ciągu 12 miesięcy wynosiła  
9,4 kilograma, a w ciągu 24 miesięcy sięgała 13,6 kg.

Czy wszystkie składniki koktajli Natural Balance są naturalne?
Tak, zastosowaliśmy w nich jedynie składniki i aromaty pochodzenia naturalnego. Jedynym dodatkiem 
jest sukraloza stanowiąca zaledwie ułamek całkowitej formuły. 

Co to jest indeks glikemiczny (IG)?
Indeks glikemiczny, często określany skrótem IG, to metoda klasyfikacji składników pożywienia na 
podstawie ich różnego wpływu na poziom glukozy we krwi. Żywność, która zawiera szybko przyswa-
jalne węglowodany (np. biały chleb), ma zazwyczaj wysoki wskaźnik IG, ponieważ powoduje szybki 
wzrost poziomu cukru we krwi. Natomiast pokarmy, które zawierają niewiele węglowodanów lub 
węglowodany wolno przyswajalne (np. warzywa i chleb pełnoziarnisty), mają niski IG, co oznacza, że 
przyswojenie węglowodanów odbywa się stopniowo i trwa dłużej. Przyjmuje się, że produkty spożywcze, 
których indeks glikemiczny wynosi mniej niż 55, są niskoglikemiczne, zaś indeks glikemiczny koktajlu 
Natural Balance to zaledwie 28, co ustalono w trakcie badań na Uniwersytecie w Sydney. 

Czy koktajle Natural Balance pomagają schudnąć?
Badania wykazały znaczną utratę wagi u osób, które spożywały koktajle Natural Balance, jednocześnie 
ćwicząc i stosując się do zaleceń dietetyka. Koktajle wspomagają odchudzanie na wiele sposobów,  
a jednym z ważnych czynników jest fakt, że u osób regularnie je pijących spada poziom insuliny we krwi. 
Insulina to hormon anaboliczny (sprzyjający przybieraniu na wadze), który jest podwyższony u osób  
z nadwagą, a jego poziom zaczyna się normalizować w efekcie stosowania koktajli Natural Balance  
i regularnego spożywania posiłków. Na tym polega mechanizm ułatwiający chudnięcie. Osoby 
spożywające koktajle zauważają także, że po ich wypiciu czują się syte, co pomaga ograniczyć wielkość 
porcji i liczbę kalorii spożywanych podczas głównych posiłków.
Jeśli chcesz, by koktajl Natural Balance wspomagał utratę lub utrzymanie wagi, zalecamy stosowanie go 
na dwa sposoby:

1. Pij koktajl pół godziny przed każdym głównym posiłkiem. Dzięki temu będziesz odczuwał mniejszy 
głód, a więc zjesz mniej.

2. Pij koktajl jako przekąskę między posiłkami lub zawsze, gdy poczujesz ochotę na słodycze.  
W ten sposób unikniesz spożywania niezdrowych i kalorycznych przekąsek.  
Zapoznaj się z metodą Naturalnej Utraty Wagi™, przedstawioną na stronach 22-30. 

Czy koktajl Natural Balance może zastąpić posiłek?
Sam koktajl nie dostarcza wystarczającej ilości kalorii, witamin i składników mineralnych, by mógł zastąpić 
cały posiłek. Ponieważ zawiera mało węglowodanów, zalecamy, by wraz z nim spożywać warzywa, 
owoce lub orzechy. W naszych programach rekomendujemy stosowanie koktajlu celem uzupełnienia, 
a nie zastąpienia posiłku. 
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Jaki jest wpływ koktajlu Natural Balance na odczuwany apetyt?
Subiektywne obserwacje wykazały, że spożywanie koktajlu Natural Balance 30 minut przed posiłkiem 
może mieć wpływ na zmniejszenie apetytu. Ponadto, efekt w postaci wyrównanego poziomu cukru we 
krwi również świadczy o tym, że koktajl Natural Balance zmniejsza ochotę na słodycze, 
a spożywany między posiłkami, obniża poziom odczuwanego głodu.

Czy bezpieczne jest spożywanie koktajlu Natural Balance przez długi okres?
Tak, koktajl Natural Balance jest bezpieczny w stosowaniu, dlatego możesz go spożywać przez długi 
czas jako dodatek do Twojej diety.

Czy koktajl Natural Balance wpływa na ciśnienie tętnicze krwi?
Nie, koktajl Natural Balance nie ma żadnego wpływu na ciśnienie tętnicze krwi.

Czy osoby cierpiące na nadwrażliwość pokarmową lub uczulone na pewne rodzaje
pokarmów mogą pić koktajl Natural Balance?
Jeśli jesteś uczulony na któryś ze składników koktajlu (białko mleka, jajka) powinieneś wstrzymać się  
od jego spożywania lub zasięgnąć porady lekarskiej. Koktajle w ogóle nie zawierają glutenu, a zawartość 
laktozy jest minimalna, więc są dobrze tolerowane przez większość osób z nietolerancją laktozy. 
Naturalny aromat truskawkowy nie wywołuje alergii. 

Czy mogę wcześniej wymieszać koktajl Natural Balance i zabrać ze sobą celem
późniejszego spożycia?
Najlepiej zabrać ze sobą proszek w szejkerze lub pustej butelce i dodać wodę w momencie, gdy chcesz 
spożyć koktajl. Możesz jednak przygotować go wcześniej i zabrać ze sobą lub przechować w lodówce. 
Pamiętaj tylko, by wstrząsnąć go tuż przed spożyciem, ponieważ zaczyna się rozwarstwiać po  
10 minutach. Nie zalecamy spożywania koktajli, które stoją w temperaturze pokojowej dłużej niż  
24 godziny. 

Czy koktajl Natural Balance może być spożywany przez cukrzyków? Jaka jest
zawartość cukru w koktajlu?
Osoby z cukrzycą mogą spożywać koktajl Natural Balance. Nie zawiera on cukru, a jego indeks 
glikemiczny jest bardzo niski i wynosi 28. Zawartość węglowodanów w jednej porcji koktajlu to jedyne 
6 g, z czego 3,5 g to cukry proste. Jeśli przyjmujesz insulinę lub leki doustne, może zajść potrzeba 
kontrolowania poziomu cukru we krwi i dostosowywania dawki leków do niewielkiej zawartości 
węglowodanów i niskiego wskaźnika glikemicznego koktajlu zwłaszcza wtedy, gdy tracisz na wadze. 
Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem, zanim spróbujesz ustalić nową dawkę przyjmowanych leków. 

Czy koktajl Natural Balance zawiera cukier?
Koktajle Natural Balance nie zawierają dodatku cukrów, a jedynie cukry i węglowodany naturalnie 
występujące w ich składnikach.  Aby wzmocnić smak przy jednoczesnym zachowaniu niskiego indeksu 
glikemicznego, zastosowano bardzo niewielkie ilości słodziku – sukralozy.

Czy koktajle Natural Balance zawierają słodzik?
Koktajle Natural Balance  zawierają sukralozę, słodzik zaaprobowany przez Unię Europejską – by nadać 
im przyjemny smak, jednocześnie utrzymując zawartość cukru i kalorii na niskim poziomie. Sukraloza nie 
wywołuje odpowiedzi insulinowej na takim poziomie jak inne słodziki stosowane w produktach 
dopuszczonych do obrotu przez Unię Europejską. Sukraloza jest pozyskiwana z naturalnego cukru, ale 
jest około 600 razy bardziej słodka (stanowi około 0,8% całkowitego składu koktajlu). 
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Sukraloza została przebadana przez Europejską Komisję Naukową ds. Żywności (SCF) w latach 1987, 
1988, 1989 oraz 2000. Ustalono, że jej dopuszczalne dzienne spożycie może wynosić 0-15 mg/kg wagi 
ciała. W wypadku osoby ważącej 70 kg oznacza to spożycie takiej ilości sukralozy, jaka znajduje się  
w ośmiu porcjach koktajlu Natural Balance. 

Czy nadal muszę przyjmować inne witaminy i minerały, jeśli stosuję koktajl Natural 
Balance?
Koktajl Natural Balance nie jest suplementem witaminowym ani mineralnym; to wyjątkowa receptura 
składników pokarmowych. Jeśli w ciągu dnia spożywasz posiłki zawierające 0,5 – 1 kg świeżych warzyw 
i owoców, zapewne nie potrzebujesz żadnych suplementów witamin i minerałów. Jednak jeśli Twoja 
dieta nie jest tak zdrowa i zróżnicowana, dobrym rozwiązaniem może być uzupełnienie sposobu 
odżywiania multiwitaminami, np. z zestawu WellnessPack. Profesor Willett z Harvardu wykazał, że 
wiele osób dostarcza swojemu organizmowi za mało witamin D, B6, B12 i kwasu foliowego. Dlatego, 
podobnie jak wielu innych specjalistów zajmujących się zdrowiem, propaguje on codzienne 
przyjmowanie tabletek zawierających multiwitaminy i minerały jako swoistą „polisę bezpieczeństwa”.

Od którego roku życia można spożywać koktajle Natural Balance?
Koktajl Natural Balance można bezpiecznie spożywać od 3. roku życia (chyba, że ustawodawstwo 
danego kraju określa inaczej). Oto prawidłowe dawkowanie koktajlu:
Od 3. roku życia do 7 lat: 1/3 porcji koktajlu Natural Balance 
Od 7 do 11 lat: 1/2 porcji koktajlu Natural Balance 
Od 12. roku życia: 1 porcja koktajlu Natural Balance 

Czy mogę mieszać koktajl Natural Balance z innymi płynami niż woda?
Tak, możesz wymieszać koktajl z innymi zimnymi płynami, np. mlekiem krowim, sojowym,
migdałowym, owsianym, sokiem, jogurtem itp., w zależności od swoich potrzeb energetycznych  
i preferencji smakowych. Spowoduje to jednak wzrost wartości energetycznej (kalorycznej) i indeksu 
glikemicznego gotowego koktajlu. 

Czy mogę spożywać koktajle Natural Balance, jeśli jestem w ciąży lub karmię piersią?
Koktajle Natural Balance stosowane jako przekąska są bezpieczne zarówno dla matek, jak również 
rozwoju płodu i niemowląt karmionych piersią. Natomiast wszelkie kwestie związane z odchudzaniem 
lub kontrolą wagi w czasie ciąży i po porodzie należy konsultować ze swoim lekarzem. 

Zupy Natural Balance

Czy zupa Natural Balance może zastąpić posiłek?
Sama zupa nie dostarcza wystarczającej ilości kalorii, witamin i składników mineralnych, by mogła 
zastąpić cały posiłek. Jeśli spożywasz ją w ramach programu wspomagającego odchudzanie, traktuj ją 
jako część posiłku – radzimy zjeść jeszcze sałatkę. Jeżeli chcesz utrzymać i kontrolować osiągniętą wagę, 
spożywaj zupę jako zdrową, sycącą przekąskę lub w ramach posiłku skomponowanego z zupy, sałatki  
i kromki pełnoziarnistego pieczywa.  

Od którego roku życia można spożywać zupy Natural Balance?
Można bezpiecznie podawać je dzieciom, które skończyły 3 lata. W razie potrzeby należy zmniejszyć 
porcję. 
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Czy osoby cierpiące na nadwrażliwość pokarmową lub uczulone na pewne rodzaje
pokarmów mogą jeść zupy Natural Balance?
Jeśli jesteś uczulony na któryś ze składników zupy, powinieneś wstrzymać się od jej spożywania. Zupy 
nie zawierają glutenu, laktozy, białka mleka ani jajek – powszechnych alergenów, natomiast zawierają 
soję. 

Ze względu na chorobę przyjmuję leki. Czy mogę spożywać zupy Natural Balance?
Zupy należy traktować jak normalny produkt spożywczy i stosować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami 
na opakowaniu. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 

Czy zupy Natural Balance są odpowiednie dla osób z cukrzycą? 
Osoby z cukrzycą mogą spożywać zupy Natural Balance. Mają one niski indeks glikemiczny (50),  
a zawartość węglowodanów w jednej porcji wynosi 10-12 gramów, z czego 4-6 gramów to cukry 
proste. Jeśli chcesz stosować zupy w ramach programu wspomagającego odchudzanie, powinieneś 
skonsultować się ze swoim lekarzem. Utrata wagi może wpłynąć na zapotrzebowanie Twojego 
organizmu na insulinę i/lub spowodować konieczność przyjmowania leków doustnych. 

Mam wysokie ciśnienie. Czy mogę spożywać zupy Natural Balance?
Pamiętaj, że zupy zawierają sól (sód) i dlatego nie są odpowiednie przy diecie ograniczającej ilość soli. 
Możesz jeść zupy, jeśli lekarz nie zalecił Ci ograniczenia spożycia soli. 

Czy mogę spożywać zupy Natural Balance, jeśli jestem w ciąży lub karmię piersią?
Tak, możesz bezpiecznie jeść zupy zarówno w trakcie ciąży, jak również karmienia piersią, traktując je 
jako część posiłku lub zdrową przekąskę. Jednak jeśli planujesz stosować je w ramach programu 
wspomagającego odchudzanie, skonsultuj się z lekarzem. 

WellnessPack

Czy mogę stosować inne suplementy multiwitaminowe razem z suplementem diety 
WellnessPack?
Nie zalecamy tego. Nasz produkt zawiera idealnie wyważoną kompozycję składników odżywczych, 
które odpowiadają codziennym potrzebom dorosłego organizmu.

Jakimi płynami powinnam popijać tabletki WellnessPack?
Tabletki WellnessPack można popijać dużą ilością wody lub innym bezalkoholowym napojem. Naszym 
zdaniem najlepiej używać do tego ok. 200 ml wody - wtedy mamy gwarancję, że wszystkie substancje 
w nich zawarte dokładnie się wchłoną. Woda świetnie transportuje substancje odżywcze oraz usuwa  
z organizmu szkodliwe substancje przemiany materii i toksyny. Lepiej nie popijać żelowych kapsułek 
Omega 3 i kompleksu Swedish Beauty Plus gorącymi napojami, bo mogą zacząć je przedwcześnie 
rozpuszczać i utrudnić ich połknięcie. 

Czy można bezpiecznie przyjmować WellnessPack codziennie?
Tak, w składzie WellnessPack znajdują się Multiwitaminy i minerały, które dobrano tak, by zaspokoić 
zalecane dzienne spożycie witamin i składników mineralnych, więc suplement nie stwarza ryzyka prze-
dawkowania. Powszechnie wiadomo, że zbyt duże ilości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach mogą 
grozić zatruciem, ale przewlekłe zatrucie związane z witaminą A może wystąpić dopiero po długotrwałym 
przyjmowaniu ponad 100 000 j.m. dziennie (około 37 tabletek codziennie przez wiele miesięcy). Aby 
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zminimalizować wszelkie ryzyko, zastąpiliśmy witaminę A jej roślinnym prekursorem, czyli beta karote-
nem. Ryzyko jego przedawkowania nie istnieje. Rzeczywiście, nie można stale przyjmować niektórych 
suplementów i leków (np. preparatów z echinaceą). Jednak zestaw WellnessPack oraz Multiwitaminy  
i minerały zawierają wyłącznie składniki odżywcze, których organizm potrzebuje codziennie, więc nie 
ma powodów, by robić przerwy w ich stosowaniu. Można bezpiecznie przyjmować jedną saszetkę 
codziennie. 

Czy można bezpiecznie przyjmować WellnessPack przez cały rok?
Tak, w składzie WellnessPack znajdują się Multiwitaminy i minerały, które dobrano tak, by zaspokoić 
zalecane dzienne zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze. Niektórych suplementów 
i leków (np. preparatów z echinaceą) nie powinno się stosować nieprzerwanie. Jednak zestaw 
WellnessPack zawierający Multiwitaminy i minerały zawiera wyłącznie składniki odżywcze, które 
organizm potrzebuje codziennie, więc nie ma powodów, by robić przerwy w ich stosowaniu. Można 
bezpiecznie przyjmować jedną saszetkę dziennie. 

Czy przyjmowanie WellnessPack jest bezpieczne, jeśli przestrzegam zaleceń bardzo 
zdrowej diety?
Tak, organizm przyswoi te składniki, których akurat potrzebuje, a wydali ewentualne nadwyżki. 

Czy organizm może jednocześnie przyswoić żelazo, wapń? Czy witaminy nie 
neutralizują wpływu minerałów i na odwrót? 
Żaden składnik mineralny nie zakłóca przyswajania drugiego, podobnie jak żadna witamina nie niszczy 
innej. Ich zawartość w organizmie może wpływać na przyswajalność tylko pod takim względem, że 
przyswoisz więcej składnika, którego akurat Ci brak. Niektóre ze składników rywalizują między sobą o 
receptory obecne w jelitach, uczestniczące w procesie przyswajania, ale jelito jest długie, a przyswajalność 
bardzo wysoka, dlatego ilość receptorów jest wystarczająca.  Osoby ze schorzeniami jelitowymi (IBS, 
choroba Crohna) lub z usuniętym fragmentem jelita mogą przyswajać mniej składników odżywczych, 
dlatego suplementacja jest dobrym rozwiązaniem. To prawda, że witamina C zwiększa przyswajanie 
żelaza nieorganicznego, a wysoki poziom wapnia je utrudnia. Tabletki Multiwitaminy i minerały Wellness 
by Oriflame zawierają zarówno witaminę C, jak i wapń, więc wchłanianie żelaza nie jest zakłócone w 
żaden sposób. Właśnie dlatego żelazo, wapń i witamina C często występują razem w suplementach 
witaminowych i mineralnych. Suplementy pojedynczych minerałów, zawierające większe dawki wapnia 
lub żelaza np. do kuracji przeciw osteoporozie lub anemii, nie łączą tych składników. 

Czy mogę zażywać tabletki WellnessPack oraz suplement diety Multiwitaminy  
i minerały w czasie ciąży?
Kobietom w ciąży, planującym zajście w ciążę i karmiącym zaleca się suplementację witaminowo-
mineralną, zwłaszcza kwasu foliowego, żelaza i kwasów omega 3, dlatego rekomendujemy tabletki 
Multiwitaminy i minerały oraz kapsułki Omega 3. Natomiast wpływ ekstraktów z alg i jagód, zawartych 
w kompleksie Swedish Beauty Plus, na kobiety w ciąży nie został przebadany klinicznie. Mimo iż są 
uznane za bezpieczne, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem, zanim zaczniesz je przyjmować.  

Czy dzieci mogą spożywać suplement diety WellnessPack?
WellnessPack został opracowany dla potrzeb osób dorosłych. Ilość witamin i minerałów wchodzących 
w jego skład została dobrana tak, aby uzupełnić dzienne zapotrzebowanie organizmu osób powyżej  
12 roku życia. Dlatego nie zaleca się spożywania suplementów diety przez młodsze dzieci (wiek, poniżej 
którego dziecko nie może przyjmować suplementów diety, może różnić się w zależności od ustawo-
dawstwa danego kraju). W zamian polecamy suplement diety WellnessKids. 
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 Kompleks Swedish Beauty Plus 

Co to jest astaksantyna?
Astaksantyna to antyoksydant z grupy karotenoidów. Karotenoidy to pigmenty organiczne, występujące 
naturalnie w chloroplastach i chromoplastach bakterii, grzybów, alg oraz tkankach ptaków i ryb, które 
się nimi żywią (flamingi, łososie, krewetki). W organizmach roślinnych pełnią dwie główne funkcje: 
absorbują światło (energię) do fotosyntezy oraz chronią chlorofil przed uszkodzeniem pod wpływem 
promieniowania słonecznego.  Gdy spożywamy karotenoidy, chronią one również naszą skórę, działając 
jak przeciwsłoneczny filtr ochronny.  
Wyniki badań dowiodły, że astaksantyna to silny przeciwutleniacz, który jest ponad 100 razy 
skuteczniejszy niż witamina E w neutralizowaniu wolnych rodników. Wolne rodniki to rodzaje 
utleniaczy, które posiadają pojedyncze elektrony, przez co mogą przejmować dodatkowe, pojedyncze 
elektrony z atomów innych substancji. Gdy cząsteczka wolnego rodnika przejmuje elektron ze stabilnej 
cząsteczki, wtedy ta cząsteczka również staje się wolnym rodnikiem. W ten sposób w ruch wprawiana 
jest reakcja łańcuchowa z udziałem wolnych rodników. Wielu naukowców twierdzi, że niekontrolowany 
przebieg reakcji doprowadza do uszkodzenia komórek organizmu, co staje się jedną z głównych 
przyczyn rozpoczęcia procesów starzenia. Astaksantyna ma wyjątkową budowę cząsteczkową, która 
nadaje jej doskonałe właściwości antyoksydacyjne. 

Jak działa astaksantyna?
Astaksantyna to rozpuszczalny w tłuszczach przeciwutleniacz, który chroni błony komórkowe
wszystkich tkanek naszego organizmu przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Jako substancja
rozpuszczalna w tłuszczach, może ona przekroczyć barierę krew-mózg i dotrzeć do oczu, mózgu  
i ośrodkowego układu nerwowego. Dowiedziono, że wpływa również na inne tkanki organizmu. 
Astaksantyna ogranicza wtórną reakcję zapalną organizmu po wysiłku fizycznym, przez co zwiększa 
wytrzymałość mięśniową. W skórze substancja ta zmniejsza też uszkodzenia wywołane działaniem 
promieni UV, a po wystawieniu organizmu na promienie UVB działa przeciwzapalnie. To wszystko 
sprawia, że astaksantyna przeciwdziała fotostarzeniu.

Jakie korzyści płyną z regularnego przyjmowania astaksantyny?
Astaksantyna odgrywa istotną rolę w ochronie naszego organizmu przed przedwczesnym starzeniem 
oraz uszkodzeniem oksydacyjnym. Dotychczas rozpoznano wiele korzyści przyjmowania astaksantyny:

• Poprawa zdrowia skóry oraz zwiększona ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni 
UV

• Zwiększona regeneracja mięśni po wysiłku fizycznym, która prowadzi do osiągania lepszych 
wyników w uprawianym sporcie i większej wytrzymałości

• Poprawa wzroku

Dlaczego astaksantyna ma działanie 100 razy silniejsze od witaminy E?
Dwa przeciwutleniacze (witamina C i E) zazwyczaj wspólnie zwalczają wolne rodniki, ponieważ jeden 
z nich przekazuje swój elektron cząsteczce wolnego rodnika i w ten sposób go stabilizuje. Astaksantyna, 
w porównaniu z innymi przeciwutleniaczami, ma dwie dodatkowe grupy cząsteczek tlenowych, przez 
co może neutralizować wolne rodniki przy zachowaniu stabilności własnej cząsteczki. Innymi słowy, 
astaksantyna samodzielnie zwalcza wolne rodniki. Ze względu na budowę chemiczną jej cząsteczki, 
została ona przydzielona do grupy wyjątkowych karotenoidów – ksantofilów, które wykazują najsilniejsze 
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działanie przeciwutleniające.

Czy astaksantyna ma działanie wygładzające zmarszczki?
Tak. Wyniki badań dowiodły, że astaksantyna zwiększa elastyczność i nawilżenie skóry oraz wygładza 
linie zmarszczek. Zmarszczki to załamania skóry powstałe na jej powierzchni na skutek mimiki twarzy, 
niedostatecznego nawilżenia skóry, szkodliwego działania promieni UV, palenia tytoniu, stosowania 
nieodpowiedniej diety, problemów z krążeniem i stresu.
Promieniowanie UV, które oddziałuje na naszą skórę, można podzielić na dwa rodzaje: UVA i UVB. 
Promienie UVB mają krótszą długość fal niż promienie UVA, więc oddziałują głównie na wierzchnią 
warstwę skóry i to one wywołują poparzenia słoneczne. Natomiast promienie UVA głęboko penetrują 
skórę, nadają jej trwałą opaleniznę, ale też uszkadzają włókna kolagenowe w skórze właściwej. Wpływa 
to bezpośrednio na tworzenie się zmarszczek. Astaksantyna neutralizuje działanie wolnych rodników 
powstałych na skutek promieniowania UV i w ten sposób chroni błony komórkowe i włókna kolage-
nowe skóry.

W jaki sposób astaksantyna poprawia wygląd skóry?
Astaksantyna zapewnia zdrowy i świeży wygląd skóry dzięki ochranianiu jej przed szkodliwymi wpływem 
środowiska zewnętrznego oraz procesami starzenia. Zadaniem skóry jest zapewnienie organizmowi 
pierwszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak drobnoustroje, promienie UV, działanie 
wysokiej temperatury, wody lub zanieczyszczeń środowiska. Aby zapewnić skórze dobrą kondycję  
i zdrowy wygląd, należy stosować dietę bogatą w składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały  
i przeciwutleniacze. Niestety, większość z nas nie spożywa dziennej zalecanej porcji sałatek (0,5 – 1 kg), 
warzyw, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych czy owoców. Jeśli więc chcemy wyrównać 
niedobór przeciwutleniaczy oraz witamin i minerałów, powinniśmy przyjmować suplementy diety.
Astaksantyna pomaga zwalczać działanie wolnych rodników, ogranicza stany zapalne, dzięki czemu 
utrzymuje integralność błon komórkowych. Jak wykazały wyniki badań, wpływa to na poprawę poziomu 
nawilżenia skóry, większą elastyczność oraz spłycenie zmarszczek.

W jaki sposób astaksantyna wzmacnia mięśnie i poprawia ich wytrzymałość?
Organizm wytwarza wolne rodniki nie tylko w czasie wystawienia na działanie szkodliwych czynników 
(promieniowania UV, palenia tytoniu, niezdrowej diety), ale również podczas różnych procesów, jak 
np. wytwarzanie energii czy trawienie. Wysiłek fizyczny sprawia, że oddychamy częściej i szybciej  
– w ten sposób dostarczamy wszystkim tkankom odpowiednią ilość tlenu potrzebną do wytwarzania 
energii. To sprawia, że ilość wolnych rodników wzrasta i, jeśli to zjawisko często się powtarza, nasz 
organizm przystosowuje się i zaczyna wytwarzać większą ilość endogennych przeciwutleniaczy. Jednak 
zanim do tego dojdzie, wytwarzanie wolnych rodników doprowadza do reakcji zapalnej, która z kolei 
prowadzi do zmęczenia i bólu mięśni. Astaksantyna to substancja zwalczająca wolne rodniki  
i zapobiegająca powstawaniu stanów zapalnych w mięśniach. Wyniki badań jasno pokazują, że 
powysiłkowe stężenie kwasu mlekowego było niższe u osób przyjmujących kapsułki astaksantyny 
codziennie przez okres czterech tygodni. Ponadto, u osób tych stwierdzono też zwiększoną 
wytrzymałość mięśniową po suplementacji trwającej sześć miesięcy. Podsumowując: astaksantyna 
pomaga zmniejszyć uszkodzenia mięśni oraz przyspiesza ich powysiłkową regenerację.

Jak długo mogę przyjmować astaksantynę?
Ponieważ astaksantyna to środek naturalny (ang. food-state), można przyjmować ją regularnie przez 
całe życie. Z tego właśnie powodu umieściliśmy ją w składzie suplementu diety WellnessPack. Ilość 
pigmentu astaksantyny zawarta w jednej kapsułce odpowiada ilości zawartej w dużej porcji łososia  
z łowisk naturalnych.
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Czy powinienem przyjmować astaksantynę przed posiłkiem czy po nim?
Zalecamy przyjmowanie astaksantyny (czy suplementu diety WellnessPack) w porze śniadaniowej. Nie 
jest istotne, czy będzie to przed, po czy w trakcie posiłku - ważne, by wyrobić w sobie nawyk porannego 
przyjmowania suplementów diety. Jako substancja rozpuszczalna w tłuszczach, astaksantyna wymaga ich 
obecności, by została w pełni przyswojona przez organizm.  Zadbaliśmy o to, by każda kapsułka zawierała 
odpowiednią ilość tłuszczów niezbędną do 100% absorpcji astaksantyny.

Czy dzieci mogą przyjmować suplement diety astaksantynę?
Nie przeprowadzono w tym zakresie żadnych badań, nie możemy więc zalecić dzieciom
przyjmowania astaksantyny. Jeśli zdarzy się, że Twoje dziecko przez przypadek połknie kapsułkę, nie 
będzie to stanowić żadnego zagrożenia dla jego zdrowia ani nie spowoduje zatrucia pokarmowego.

Czy kobiety w ciąży lub matki karmiące piersią mogą przyjmować astaksantynę?
Przed rozpoczęciem przyjmowania suplementów diety, a więc i astaksantyny, kobiety w ciąży i matki 
karmiące piersią powinny zawsze skonsultować się z lekarzem. Nie przeprowadzono badań dotyczących 
wpływu astaksantyny na kobiety będące w ciąży i karmiące.

Czy osoby z cukrzycą mogą przyjmować astaksantynę?
W przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe lub przyjmujących leki przepisane na receptę, 
przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów diety zawsze należy skonsultować się  
z lekarzem. Nie ma żadnych przeciwwskazań dla diabetyków odnośnie przyjmowania astaksantyny. Co 
więcej, dowiedziono, że reaktywne formy tlenu (ROS), powstałe na skutek hiperglikemii, przyczyniają się 
do wytworzenia miażdżycy tętnic i rozwoju różnych powikłań cukrzycy - utraty wzroku, niewydolności 
nerek czy amputacji kończyn. Udowodniono również, że astaksantyna obniża toksyczność glukozy  
i chroni komórki beta odpowiedzialne za wytwarzanie insuliny. 

 Omega 3

Jak działają kwasy tłuszczowe Omega 3?
• Wspomagają pracę mózgu, funkcjonowanie narządu wzroku i układu nerwowego. Ich niedobór 

może skutkować depresją, różnymi formami demencji, chorobami oczu, trudnościami w nauce  
i ADHD u dzieci.

• Obniżają ciśnienie krwi oraz poziom trójglicerydów i złego cholesterolu, powstrzymują zmiany 
miażdżycowe zwiększające ryzyko wystąpienia chorób krążenia. 

• Zmniejszają stany zapalne, mając szczególne zastosowanie przy zapaleniach skóry, mięśniowo-
kostnych oraz narządów wewnętrznych (egzema, łuszczyca, artretyzm, zespół jelita drażliwego). 

Jakie jest zapotrzebowanie mojego organizmu na kwasy Omega 3?
Światowa Organizacja Zdrowia oraz wiele krajów (Szwecja, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Japonia) 
ustaliły zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega 3. Zazwyczaj waha się ono między  
0,3 a 0,5 g EPA i DHA dziennie.
2 kapsułki WellnessPack (zawierające 1 g oleju rybnego) to około 0,3 g EPA i DHA. Naszym zdaniem 
jest to optymalna dzienna ilość suplementu uzupełniająca spożycie kwasów tłuszczowych.

Dlaczego suplement z kwasami omega 3 należy przyjmować codziennie?
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Kwasy omega 3 to podstawowe kwasy tłuszczowe, które nie są produkowane przez nasz organizm  
i w związku z tym muszą być mu dostarczane jako składnik diety. Większość ludzi nie spożywa produktów 
bogatych w omega 3 w ilości wystarczającej do zaspokojenia zalecanego spożycia, dlatego suplementacja 
może przynieść im duże korzyści. Kwasy tłuszczowe omega 3 są składnikiem wszystkich błon 
komórkowych, włącznie ze skórą. Wzmacniają ją i utrzymują właściwe nawilżenie. Dobrze 
udokumentowano także pozytywny wpływ omega 3 na elastyczność skóry. 

Ryby zawierają szkodliwe zanieczyszczenia. Czy ma to jakiś wpływ na kwasy 
tłuszczowe omega 3 zawarte w suplemencie Wellness by Oriflame?
Do zanieczyszczeń mięsa rybiego należą metale ciężkie, które wiążą się z białkami. Z tego powodu 
spożywanie ryb jest bardziej szkodliwe niż spożywanie oczyszczonego oleju rybnego. Olej 
wykorzystywany w produkcji suplementu diety Omega 3 pozyskujemy z łowisk na Oceanie Spokojnym. 
Dodatkowo, jest on oczyszczany w procesie przetwarzania oraz poddawany destylacji cząsteczkowej, 
dzięki czemu spełnia standardy ustanowione dla farmaceutyków. Dla zdrowia dużo bezpieczniejsze jest 
przyjmowanie suplementów omega 3 niż częste spożywanie tłustych ryb.

Jestem w ciąży. Słyszałam, że kwasy tłuszczowe omega 3 korzystnie oddziałują
na płód. Czy to prawda?
To prawda. Kwasy tłuszczowe omega 3, zwłaszcza kwasy DHA, są bardzo ważne dla zdrowia dziecka. 
Wpływają na rozwój czynności układu nerwowego, mózgu i narządu wzroku – zarówno w ostatnim 
trymestrze ciąży, jak również do szóstego miesiąca życia dziecka. Jedynym sposobem dostarczenia 
dziecku kwasów tłuszczowych jest przekazanie ich przez matkę. Przed rozpoczęciem przyjmowania 
suplementów diety przez kobiety w ciąży warto jednak skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę podawać suplement diety Omega 3 swoim dzieciom?
Jeśli dzieci są w wieku, w którym mogą bezpiecznie połknąć kapsułkę, można podawać im suplement 
diety Omega 3.

Czy osoby uczulone na ryby mogą przyjmować suplement diety Omega 3 Wellness 
by Oriflame?
Alergia na ryby jest wywołana reakcją organizmu na białko rybie. Olej zawarty w naszym suplemencie 
diety Omega 3 zawiera tylko śladowe ilości białka mięsa rybiego, ale nawet taka ilość może wywołać 
niepożądane reakcje alergiczne organizmu. Dlatego takim osobom nie zaleca się przyjmowania 
suplementów diety zawierających olej rybny.

Dlaczego suplement diety Omega 3 zawiera olej rybny, a nie roślinny?
Kwasy tłuszczowe omega 3 można znaleźć zarówno w oleju rybnym, jak i roślinnym. Ten pierwszy 
zawiera kwasy tłuszczowe omega 3 o dłuższych łańcuchach – kwasy EPA (kwas eikozapentaenowy) 
oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy). Kwasy tłuszczowe z olejów roślinnych są krótsze (kwas alfa 
liponowy ALA).  Nasz organizm przekształca łańcuch kwasów tłuszczowych ALA na dłuższy w zależności 
od swoich potrzeb i możliwości. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA wpływają korzystnie na układ nerwowy 
i krążenia oraz działają przeciwzapalnie. Suplement diety Omega 3 zawiera wyłącznie długie łańcuchy 
kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb, ponieważ mają one korzystniejszy wpływ na nasze zdrowie 
niż kwasy ze źródeł roślinnych.
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  Multiwitaminy i minerały – zestaw podstawowy
  Multiwitaminy i minerały (dla kobiet i mężczyzn)

Czy można bezpiecznie przyjmować Multiwitaminy i minerały codziennie?
Skład jednej tabletki Multiwitamin i minerałów Wellness by Oriflame dobrano tak, by zaspokoić zalecane 
dzienne spożycie witamin i składników mineralnych, więc suplement nie stwarza ryzyka przedawkowania. 
Powszechnie wiadomo, że zbyt duże ilości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach mogą grozić zatruciem, 
ale przewlekłe zatrucie związane z witaminą A może wystąpić dopiero po długotrwałym przyjmowaniu 
ponad 100 000 j.m. dziennie (około 37 tabletek codziennie przez wiele miesięcy). Aby zminimalizować 
wszelkie ryzyko, zastąpiliśmy witaminę A jej roślinnym prekursorem, czyli beta karotenem. Ryzyko jego 
przedawkowania nie istnieje. Rzeczywiście, nie można stale przyjmować niektórych suplementów  
i leków (np. preparatów z echinaceą). Jednak zestaw WellnessPack oraz Multiwitaminy i minerały 
zawierają wyłącznie składniki odżywcze, których organizm potrzebuje codziennie, więc nie ma 
powodów, by robić przerwy w ich stosowaniu. Można bezpiecznie przyjmować jedną saszetkę 
codziennie. 

Jaka jest różnica między Multiwitaminami i minerałami dla kobiet i mężczyzn, a ich 
zestawem podstawowym?
Suplementy te zawierają te same witaminy i minerały, ale w różnych ilościach. Zawartość w zestawie 
podstawowym odpowiada około ½ ilości składników w zestawach dla kobiet i mężczyzn.  

  Multiwitaminy i minerały WellnessKids 

Czy przyjmowanie suplementów diety przez dzieci jest bezpieczne?
Tak, zarówno bezpieczne, jak i korzystne. Suplement diety WellnessKids został opracowany tak, aby 
dzienna dawka była zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Poziom zawartości składników 
jest bezpieczny i dużo niższy od akceptowalnych limitów.

Dlaczego przyjmowanie suplementu diety Multiwitaminy i minerały WellnessKids 
jest korzystne dla dzieci?
Witaminy i minerały wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, wzmacniają mięśnie, 
usprawniają proces wytwarzania energii, poprawiają wzrok i mają wpływ na prawidłowy rozwój kości, 
zębów oraz mózgu.

Czy moje dziecko może przyjmować suplement diety codziennie?
Tak. Poziom żadnego z jego składników nie przekracza bezpiecznej, zalecanej dziennej dawki.

Moje dziecko jest chore i bierze leki. Czy może przyjmować suplement diety
WellnessKids?
Tak, ważne jest bowiem, aby zapewnić dziecku prawidłowe odżywienie bez względu na stan jego
zdrowia. Jednak przed rozpoczęciem suplementacji należy skonsultować się z lekarzem.

Moje dziecko przyjmuje już witaminy i minerały z innego źródła. Czy w związku
z tym mogę podawać mu także suplementy Wellness?
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Nie. To nie jest dobry pomysł, aby podawać dziecku jednocześnie kilka produktów zawierających te 
same witaminy i minerały – niesie to ze sobą ryzyko przedawkowania określonych minerałów i witaminy 
A. Wyjątkiem jest witamina C, której bezpieczna dzienna dawka to nawet kilka gramów, tak więc 
możesz podawać ją razem z suplementem diety Multiwitaminy i minerały WellnessKids. 

   Kompleks odżywczy do włosów i paznokci

Czy mogę kontynuować przyjmowanie suplementu WellnessPack?
Tak. Suplement diety WellnessPack zawiera inne składniki odżywcze niezbędne dla
zdrowia włosów i paznokci, takie jak biotyna, miedź, selen, jod i cynk.

Co w związku z dodatkowym żelazem?
Większość ludzi uskarżających się na słabe włosy i paznokcie cierpi na nieznaczne niedobory żelaza. Aby 
przywrócić włosom zdrowy wygląd, należy te niedobory uzupełnić. Produkty mleczne, takie jak mleko 
i ser, hamują wchłanianie żelaza, w związku z czym osoby często spożywające nabiał potrzebują 
dodatkowych ilości tego pierwiastka.

Po jakim czasie mogę spodziewać się widocznych rezultatów?
Ponieważ włosy rosną w tempie około 1 centymetra na miesiąc, a paznokcie około 3 mm na miesiąc, 
musisz wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na rezultaty. Pamiętaj o codziennym przyjmowaniu 
tabletek suplementu przez minimum 3 miesiące. Przyjmowanie tylko jednej tabletki dziennie nie ma 
sensu – aby osiągnąć pożądane efekty, trzeba przestrzegać zalecanych dawek.

Czy mogę przyjmować kompleks odżywczy do włosów i paznokci dłużej niż przez  
3 miesiące?
Zrób 3-tygodniową przerwę, a następnie rozpocznij przyjmowanie kolejnej serii.

Dlaczego mam robić przerwę po 3 miesiącach? Nie mogę przyjmować kompleksu 
odżywczego bez przerwy?
W przeciwieństwie do zestawu WellnessPack kompleks odżywczy jest kuracją, opracowaną z myślą 
o rozwiązaniu konkretnych problemów włosów i paznokci. Jeśli raz zapomnisz zrobić przerwę, nie masz 
powodów do zmartwień, bo stosowanie suplementu jest bezpieczne. Jednak nie zbadano efektów jego 
długotrwałego używania, dlatego nie należy przyjmować go przez zbyt długi okres bez przerwy. 

Jakie składniki zawiera kompleks odżywczy do włosów i paznokci? Czy są one
bezpieczne?
Kompleks odżywczy zawiera antyoksydanty z zielonych jabłek, aminokwasy (mniejsze części białek), 
witaminę C oraz żelazo. Są to naturalne składniki odżywcze niezbędne do syntezy keratyny (białka,  
z którego zbudowane są włosy i paznokcie) i zachowania zdrowych, silnych włosów.

Jestem łysiejącym mężczyzną. Czy kompleks odżywczy do włosów i paznokci mi
pomoże?
Kompleks odżywczy nie przywróci utraconych włosów, ale przy regularnym stosowaniu może pomóc 
zapobiec ich dalszemu wypadaniu.

Czy powinienem przyjmować dwie tabletki kompleksu odżywczego do włosów
i paznokci jednocześnie czy raczej jedną rano, a drugą wieczorem?
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Najlepiej przyjmować obie tabletki jednocześnie. Ustalenie dobrych nawyków jest najważniejsze. 
Najczęstszym powodem braku efektów przy spożywaniu suplementów diety jest zapominanie  
o regularnym ich stosowaniu. Jeśli zapomnisz o przyjęciu tabletek jednego dnia, jak najszybciej wróć do 
ich regularnego stosowania. Nie przekraczaj dziennej dawki dwóch tabletek.

Czy kobiety w ciąży i matki karmiące piersią mogą przyjmować kompleks odżywczy 
do włosów i paznokci?
Zalecamy, by poczekać i rozpocząć kurację dopiero po zakończeniu karmienia piersią. 

Czy kompleks odżywczy stymuluje wzrost włosów na całym ciele?
Nie! Tylko hormony działają w ten sposób. Procyjanidyny zawarte w kompleksie odżywczym sprawiają, 
że włosy rosnące na głowie pozostają w fazie anagenowej (wzrostu) lub telogenowej (odpoczynku). 

  Mieszanki ziołowe Botanical Infusion

Od którego roku życia można stosować mieszanki ziołowe Botanical Infusion?
Relaksującą mieszankę ziołową można bezpiecznie podawać dzieciom po ukończeniu przez nie 3. roku 
życia (chyba że ustawodawstwo danego kraju stanowi inaczej). Energetyzującą mieszankę ziołową 
polecamy dopiero nastolatkom od 14. roku życia ze względu na pobudzające działanie wyciągów  
z żeń-szenia i guarany. 

Czy osoby cierpiące na nadwrażliwość pokarmową lub uczulone na pewne rodzaje
pokarmów mogą stosować produkty Botanical Infusion?
Mieszanki ziołowe Botanical Infusion nie zawierają glutenu, laktozy i innych powszechnych alergenów, 
takich jak soja, mleko czy jajka. 

Ze względu na chorobę przyjmuję leki. Czy mogę pić mieszanki ziołowe Botanical 
Infusion?
Można bezpiecznie pić obie mieszanki w umiarkowanych ilościach, czyli 1-3 porcje dziennie. Nie 
zalecamy spożywania większych ilości. Jeśli masz więcej szczegółowych pytań lub obaw, skonsultuj się  
z lekarzem. 

Czy mieszanki ziołowe Botanical Infusion są bezpieczne dla cukrzyków?
Tak, są bezpieczne. 

Czy kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą pić mieszanki ziołowe Botanical 
Infusion?
Mogą bezpiecznie pić obie mieszanki w umiarkowanych ilościach, czyli 1-3 porcje dziennie. Nie 
zalecamy spożywania większych ilości. W razie szczegółowych pytań lub obaw najlepiej skonsultować 
się z lekarzem.
 
Mieszanki ziołowe Botanical Infusion oprócz ziół i przypraw, zawierają inulinę. Co to 
jest?
Inulina to błonnik pozyskiwany z roślin, który wspomaga prawidłowe trawienie m.in. dlatego, że sprzyja 
zachodzeniu pozytywnych zmian we florze bakteryjnej jelit. 
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Czy mogę pić mieszanki ziołowe Botanical Infusion zarówno na zimno, jak i na 
gorąco?
Oczywiście! Możesz rozpuścić je w gorącej wodzie, poczekać, aż wystygną, dodać kostki lodu i owoce, 
aby przyrządzić pyszne, orzeźwiające herbatki. Spróbuj także dodać je do koktajlu Natural Balance, by 
nadać mu wyjątkowy smak! 

Batony Natural Balance

Od którego roku życia można spożywać Batony Natural Balance?
Batony są bezpieczne do spożycia od 3 roku życia. 

Jestem osobą ćwiczącą i chodzę na siłownię – czy mogę spożywać Batony Natural 
Balance zamiast innych batonów proteinowych dostępnych na rynku? 
Batony Natural Balance zawierają węglowodany o niskim indeksie glikemicznym oraz ok. 8 gramów 
białka, co czyni je doskonałą przekąska przed ćwiczeniami. Dostarczają organizmowi dodatkowego 
paliwa, ale dzięki niskiemu indeksowi gklikemicznemu nie wywołują silnego działania anabolicznego 
powodowanego przez insulinę.

Czy Batony Natural Balance nadają się dla cukrzyków? 
Batony Natural Balance mogą być spożywane przez cukrzyków. Mają one niski indeks glikemiczny 
o wartości ok. 40. Zawartość węglowodanów w jednym batonie to ok. 18 gramów, z czego 
11 gramów to cukry proste. W przypadku bardziej szczegółowych pytań czy wątpliwości zalecamy 
skontaktowanie się lekarzem.

Cierpię na alergie pokarmowe. Czy mogę spożywać Batony Natural Balance?
Jeśli jesteś alergikiem lub Twój  organizm nie toleruje któregoś ze składników (mleka, soi, glutenu), 
należy unikać stosowania produktu.

Czy mogę jeść Batony Natural Balance w okresie ciąży lub laktacji?
Batony Natrual Balance są bezpieczne zarówno dla matki jak i dla płodu/dziecka, gdy spożywane są jako 
zdrowa przekąska.

Czy mogę spożywać Batony Natural Balance zamiast posiłku?
Nie, Batony Natural Balance nie stanowią alternatywy dla normalnego posiłku, są zdrową przekąską 
proteinową.

Dlaczego dodano soję, jako jedno ze źródeł białka Batonów Natrual Balance?
Soja jest źródłem wysokiej jakości białka wegetariańskiego, które posiada wiele korzyści zdrowotnych. 
Może obniżać poziom złego cholesterolu we krwi i zmniejszać ryzyko chorób serca. Soja stosowana 
w Batonach Natural Balance nie jest modyfikowana genetycznie.

Które ze składników Batnonów Natural Balance powodują, że są one słodkie? 
Batony Natural Balance zawieraja fruktozę, która nadaje im przyjemny słodki smak, miękkość i teksturę. 
Fruktoza jest naturalnym cukrem, tak jak glukoza i sacharoza, lecz ma bardzo niski indeks glikemiczny.
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Filozofia Wellness by Oriflame
Uważamy, że każdy człowiek powinien 

w pełni cieszyć się swoim życiem. 
Co przez to rozumiemy? Zdrowsze i dłuższe życie – 
ponieważ jest ono zbyt krótkie, by marnować je źle się 
odżywiając, za dużo pracując, nie ćwicząc i czekając na 
„właściwy moment”, gdy wreszcie zaczniemy bardziej 
dbać o siebie. 

Dzięki Wellness ten „właściwy moment” ma miejsce już dziś. 
Pragniemy przeprowadzić Cię przez skomplikowane kwestie 
zdrowia i odżywiania, pomóc Ci osiągnąć cele, spełnić marzenia, 
wyglądać wspaniale i czuć się jeszcze lepiej. W jaki sposób? Poprzez 
korzystanie z naszych produktów – opracowanych i przebadanych 
przez znakomitych szwedzkich naukowców i ekspertów  
ds. żywienia – oraz ze szczegółowych porad, co robić, by cieszyć się 
naprawdę zdrowym stylem życia. 
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