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Przewodnik Wellness

WYGLĄDAJ I CZUJ SIĘ WSPANIALE
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“
Marcus Jacobsson:

     Większość z nas prowadzi intensywny tryb życia, przez co nie mamy czasu, aby zdrowo 
się odżywiać. Seria produktów Wellness by Oriflame to opracowane w Szwecji suplementy 
diety, które pomogą wyzwolić Twoje wewnętrzne piękno. Dzięki ich unikalnej formule, możemy 
w prosty sposób rozpocząć zdrowe odżywianie, a w rezultacie cieszyć się pięknym wyglądem 
i dobrym samopoczuciem.

Wyniki badań klinicznych dowiodły, że wszystkie produkty serii Wellness wyróżniają się 
skutecznością i bezpieczeństwem stosowania. Wytwarza się je zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości i normami bezpieczeństwa przyjętymi dla przemysłu farmaceutycznego 
(Dobra Praktyka Wytwarzania). Produkty Wellness zostały opracowane i zbadane przez 
światowej sławy szwedzkich specjalistów. Stworzono je na bazie naturalnych składników,  
bez dodatku aromatów, sztucznych barwników oraz substancji przetwarzanych genetycznie. 
Wszystko to ma na celu zapewnić ich najwyższą jakość.

W czasie podróży do różnych krajów, poznałem wielu ludzi, 
których życie zmieniło się dzięki naszym suplementom. 
Teraz pora na Ciebie! Produkty Wellness pomogą Ci 
zadbać o zdrowie i wydobędą Twój wewnętrzny blask. 
Mam nadzieję, że niniejszy przewodnik pomoże Ci 
zrozumieć ich działanie i tajemnicę sukcesu.  Korzystaj 
z dobroczynnych właściwości produktów Wellness  
i podziel się z nami wrażeniami na ich temat!

Dyrektor ds. zarządzania kategorią 
produktów Wellness

“



 PRZEWODNIK WELLNESS 3

WYGLĄDAJ I CZUJ SIĘ WSPANIALE

Produkty Wellness..............................5
Doradcy naukowi ................................6 
Profesor Stig Steen..............................8
Towarzystwo Nauk 
Przyrodniczych Igelösa ......................9
Skuteczność i bezpieczeństwo  ....10
Co dają nam produkty 
Wellness? ..............................................12
Koktajl Natural Balance ..................17
 Zalety  .............................................................19
 Testimonial ...................................................23
 Droga Naturalnej Utraty Wagi..............24
 Zasady utraty wagi .....................................27
 Model talerza ...............................................28
 Badania nad koktajlem Natural 

 Balance ...........................................................32

SPIS TREŚCI :
Wellness Pack  ................................... 34
 Wyjątkowość produktu ...........................37
 Główne składniki ........................................38
 Astaksantyna ................................................39
 Badania i rezultaty.......................................40
 Witaminy i minerały .................................. 42  

 Kwas Omega 3 ............................................46
Subskrypcja ..........................................50
Pytania do eksperta Wellness .......52
Ksiega przepisów ...............................64
Testimoniale ............................Okładka



 PRZEWODNIK WELLNESS4

Zdrowe odżywianie daje energię do życia i funkcjonowania, a odpowiednio dobrane 
składniki są wchłaniane przez nasz organizm i stanowią jego budulec. Wpływ, jaki wywiera 
na nas spożywany pokarm, możemy porównać z wpływem rodzaju paliwa na pracę 
samochodu. Paliwo niskooktanowe nie zapewnia dobrych osiągów, ale paliwo 
wysokooktanowe lub rakietowe zwiększa obroty silnika i sprawia, że jazda jest energiczna, 
płynna i wydajniejsza. Czy chciałbyś czuć się doskonale każdego dnia?

Profilaktyka medyczna i zdrowe odżywianie chroni nas przed chorobami i pozwala dłużej 
cieszyć się dobrym samopoczuciem. Znane powiedzenie: „kto jada sałatki, ten jest piękny 
i gładki” potwierdza, że właściwa dieta i zdrowy tryb życia rzeczywiście poprawiają naszą 
kondycję fizyczną i wygląd zewnętrzny. Wellness by Oriflame to produkty promujące 
zdrowy tryb życia, z których dobrodziejstw korzystają miliony ludzi. Dołącz do nich!

Dbanie o sposób odżywiania to budowanie 
trwałych podstaw dla zdrowia i piękna.
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Produkty Wellness

WellnessPack woman
WellnessPack dla pań - suplement diety
15388

WellnessPack man
WellnessPack dla panów - suplement diety
15395

Natural Balance Shake
natural strawberry
Truskawkowy koktajl
Natural Balance
15447

Natural Balance Shake
natural vanilla
Waniliowy koktajl
Natural Balance
15448

Natural Balance Shake
natural chocolate flavour
Czekoladowy koktajl
Natural Balance
22138

Natural Balance Shake
7 single servings-
natural strawberry
Truskawkowy koktajl
Natural Balance - 7 saszetek
18328

Omega 3
Kwas Omega 3 
- suplement diety
15397

Swedish Beauty Complex
Kompleks Swedish Beauty
- suplement diety
15400

Mulitivitamin&Mineral women
Multiwitaminy i minerały 
dla kobiet - suplement diety
15414

Mulitivitamin&Mineral man
Multiwitaminy i minerały 
dla panów - suplement diety
15413

Natural Balance Shake
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Doradcy naukowi 
Wellness by Oriflame  
Eksperci Oriflame dbają o to, by suplementy diety Wellness były opracowane i wytwarzane zgodnie  
z najwyższymi standardami jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Skuteczność  
i bezpieczeństwo naszych produktów jest zawsze poparte wynikami badań. Zespół naukowo-medyczny 
odpowiedzialny za produkty Wellness by Oriflame tworzą światowej sławy autorytety swych specjalizacji. 
Każdy z nich może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia  
i wellness. Do ich zadań należy szczegółowe opracowanie składu produktów, śledzenie najnowszych 
publikacji naukowych oraz formułowanie poprawnych wniosków opartych na dowodach. 

 Piękno życia jest dostępne dla każdego – jest na wyciągnięcie ręki. To bardzo proste – 
wystarczy być szczodrym i zachować właściwą hierarchię wartości.       
—Jørgen Serup

““

Przebywanie w towarzystwie przyjaciół służy zdrowiu.           —Sven-Olof Isacsson“

“
Profesor Stig Steen jest członkiem Naukowej Rady Doradczej Oriflame 
i twórcą koktajli Natural Balance

Więcej informacji znajdziesz na stronie 8.

Profesor Sven-Olof Isacsson – członek Naukowej Rady Doradczej 
Oriflame
Doktor nauk medycznych, Departament Nauk Klinicznych/ Medycyny Społecznej, 
Wydział Medyczny, Lund University, Szwecja
Sven-Olof Isacsson jest niezależnym doradcą naukowym firmy Oriflame, który 
specjalizuje się w medycynie wewnętrznej, kardiologii oraz medycynie rodzinnej. Przez 
prawie 20 lat kierował Instytutem Zdrowia Publicznego (Public Health Sciences), 

gdzie odpowiadał za profilaktykę zdrowotną, żywienie, promocję zdrowia i geriatrię. Sven-Olof 
Isacsson podkreśla, że zdrowy tryb życia wymaga odpowiedniego odżywiania, diety bogatej 
w owoce i warzywa, regularnej aktywności fizycznej oraz unikania palenia tytoniu. Wyznaje zasadę:

Professor Jørgen Serup – członek Naukowej Rady Doradczej Oriflame 
Doktor nauk medycznych, Oddział Dermatologii, szpital uniwersytecki Linkoping University, 
Szwecja
Jørgen Serup to niezależny doradca naukowy firmy Oriflame. Specjalizuje się  
w dermatologii – fizjologii skóry, włosów i paznokci. Założył laboratorium badawcze 
nieinwazyjnych metod biofizycznych, które stało się największym dermatologicznym 

ośrodkiem badawczym w Skandynawii. Doktor Serup jest uznawany za jednego z najlepszych 
pracowników naukowych w dziedzinie dermatologii. Twierdzi, że:
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“ W podążaniu za pięknem i prawdą zawsze wolno nam pozostać dziećmi.
 —Albert Einstein“

“

Burcak Gömuc - magister nauki o żywieniu, specjalista ds. rozwoju 
produktów Wellness by Oriflame
Burcak prowadzi działania w zakresie badań klinicznych nad procesami starzenia, 
profilaktyką zdrowotną oraz integracyjną terapią nowotworów. Jest autorem badań 
w Karolinska Institutet w Szwecji oraz publikacji na temat rodzajów głodu i sytości. 
Opowiada się za holistycznym spojrzeniem na zdrowie, według którego sposób 

odżywiania, aktywność fizyczna, zdrowie emocjonalne, sen i kontakt z naturą odgrywają ważną rolę.  
Do jej ulubionych cytatów należą słowa Alberta Einsteina:

Ewa Larsson - kierownik ds. żywienia, Igelösa
Ewa Larsson już ponad 25 lat kształci się w dziedzinie żywienia i ekonomii 
gospodarstwa domowego oraz promocji zdrowia publicznego. Od 10 lat pracuje  
w Towarzystwie Nauk Przyrodniczych Igelösa, gdzie przeprowadza badania nad 
wpływem odżywiania na stan zdrowia, szczególnie koncentrując się na utracie wagi  
i problemie cukrzycy. W Oriflame Ewa odpowiada za badania z zakresu utraty wagi  
i jest członkiem zespołu, który opracował formułę koktajlu Natural Balance. Interesuje 

się wpływem pożywienia na dobre samopoczucie, zarówno to fizyczne, jak i psychiczne. Zwykła 
mawiać:

Åke Lignell - tytuł doktora, kierownik naczelny, BioReal AB, Szwecja; 
opracował metody wykorzystania naturalnej astaksantyny dla potrzeb 
zdrowotnych
W oparciu o wiedzę na temat fizjologii roślin zdobytą w Uppsala University,  
dr Lignell opracował metody hodowli glonu Haematococcus pluvialis, będącego 
bogatym źródłem astaksantyny. Metoda ta została stworzona wspólnie z działającą 

przy uniwersytecie firmą biotechnologiczną BioReal. 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. Do jego ulubionych cytatów należy:

“ Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu oraz nie zwiększy szans 
na przetrwanie życia na Ziemi w tak dużym stopniu, jak ewolucja w kierunku diety 
wegetariańskiej.         —Albert Einstein

“

“        Jeśli sam nie zadbasz o swoje ciało, jak ono może zadbać o Ciebie?
—Ewa Larsson

“

Steve Barton - dyplom magisterski, dyrektor ds. opracowywania formuł 
kosmetycznych, Dział Badań i Rozwoju (R&D) Skincare & Claims Oriflame 
Cosmetics
Steve Barton brał udział w opracowaniu ponad 20 publikacji naukowych dotyczących 
mikrodermabrazji skóry, wykonywania pomiarów powierzchni skóry po stosowaniu 
kosmetyków oraz wpływu steroidów na kolagen. Przewodzi zespołowi Skincare  

w Centrum Badań i Rozwoju Oriflame w Irlandii oraz współpracuje ze sztokholmskim zespołem 
odpowiedzialnym za rozwój produktów Wellness. Ponadto, Steve Barton dostarcza najnowsze dane 
na temat pielęgnacji skóry od wewnątrz. Szczególnie ceni sobie cytat z Alberta Einsteina:

 Gdy świat mówi: „poddaj się”, nadzieja szepcze: „spróbuj jeszcze raz”. 
—Autor nieznany

“

“
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Stig Steen jest jednym z twórców serii produktów Wellness by Oriflame. Stworzona przez 
niego i jego zespół opatentowana formuła koktajli Natural Balance to wynik ośmioletnich, 
intensywnych badań. Stig Steen jest profesorem Oddziału Kardiotorakochirurgii, a także 
jednym z wiodących specjalistów w zakresie transplantacji serca i płuc oraz reanimacji. 
Posiada 40-letnie doświadczenie w praktyce lekarskiej. Szczególnie interesuje się kwestią 
żywienia oraz wpływem odżywiania na zdrowie człowieka. Wraz z zespołem badawczym  
ze szwedzkiego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych Igelösa zebrał specjalistyczną wiedzę 
dotyczącą niezbędnych warunków zapewniających optymalne funkcjonowanie organizmu 
zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. 

CURRICULUM VITAE

Kwalifikacje zawodowe: 
• Dyplom lekarski (1974)
• Specjalizacja z chirurgii ogólnej (1981), specjalizacja z kardiotorakochirurgii (1988)
• Adiunkt chirurgii University of Lund (1987)
• Profesor kardiotorakochirurgii, University of Lund (1997)
• Profesor honorowy, Xiang Xiang Medical University

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) 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:
• Nagroda Region Skåne Grand Innovation Prize za opracowanie urządzenia  

do automatycznej resuscytacji LUCAS® 2006
• Stworzenie formuły koktajlu Natural Balance 

Imię i nazwisko: Stig Joar Steen      Data urodzenia: 07-02-1948      Miejsce urodzenia: Tynset, Norwegia

Profesor Stig Steen  
Członek Naukowej Rady Doradczej Oriflame 
Pomysłodawca koktajlu 
Natural Balance
Dr n. med.,  Oddział Kardiotorakochirurgii, 
szpital uniwersytecki Lund University, Szwecja
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Skąd wziął się pomysł współpracy z Orifl ame?

“Od lat współpracuję z Orifl ame, pomagając w opracowywaniu kategorii produktów 
Wellness. Zależy nam na poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi z całego 
świata.”  

Dlaczego zainteresowaliście się problemem odżywiania? 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci dostrzegliśmy, że zrównoważona i naturalna dieta ma 
ogromny wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie naszych pacjentów.  Aby organizm 
mógł powrócić do zdrowia i dobrze funkcjonować, należy mu dostarczyć niezbędne 
składniki odżywcze. W tym celu stworzyliśmy specjalną kuchnię przeznaczoną 
do opracowania produktów żywnościowych oraz zakład fi zjologii człowieka. Ponadto, 
stworzyliśmy i przebadaliśmy suplementy diety Wellness. Jeśli dostarczają one 
niezbędnych substancji odżywczych moim krytycznie chorym pacjentom, oznacza to, 
że ich działanie może być równie korzystne dla ludzi na całym świecie. 

Z poważaniem,

Dr n. med. Stig Steen
Profesor Oddziału Kardiotorakochirurgii 

Towarzystwo Nauk Przyrodniczych Igelösa 
Profesor Stig Steen jest założycielem Towarzystwa 
Nauk Przyrodniczych Igelösa, placówki silnie 
związanej z Lund University, która przeprowadza 
badania w zakresie sposobu odżywiania i trybu 
życia. Zatrudnia ona kucharzy, techników 
i specjalistów ds. żywienia, pielęgniarki oraz 
lekarzy, a do jej obiektów należy zatwierdzony 
i zarejestrowany zakład leczenia ambulatoryjnego, 
laboratorium, kuchnia do celów badawczych oraz 
pokoje gościnne dla pacjentów stacjonarnych. 
Centrum Żywienia Igelösa to oddział 
Towarzystwa Nauk Przyrodniczych, a jego celem 
jest przeprowadzanie badań nad żywnością oraz 
opracowywanie zdrowych produktów odżywczych 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, otyłości (profi laktyka) 
oraz rehabilitacji. 

Linia produktów Wellness by Orifl ame została opracowana wspólnie z Towarzystwem Nauk 
Przyrodniczych Igelösa. Orifl ame przez lata wspierało oraz fi nansowało badania i rozwój 
produktów żywnościowych prowadzononych w centrum Igelösa. 
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Skuteczne składniki i innowacyjna 
formuła zainspirowana przez naturę

Wellness by Oriflame to wysokiej jakości 
produkty, które uwzględniają naturalną 
równowagę ciała i działają tak, by 
poprawić jego naturalne czynności.

Wysoka jakość produktów oraz 
rygorystyczne metody wytwarzania 

Opracowując serię suplementów diety 
Wellness, korzystaliśmy z najnowszych 
osiągnięć nauki i wiedzy popartej faktami 
oraz najwyższych standardów jakości  
i skuteczności. Nasze produkty są 
wytwarzane w ściśle określonych  
i kontrolowanych warunkach  
w nowoczesnych fabrykach, co zapewnia 
wysoką jakość i czystość składników. 

Zakrojone na szeroką skalę, 
długoterminowe badania potwierdzają, że produkty Wellness by Oriflame są bezpieczne 
w użyciu, dobrze udokumentowane, a ich skład i zastosowanie jest zgodny z treścią  
na opakowaniu. 

Suplementy diety WellnessPack są opracowane i badane w Szwecji przez specjalistów 
światowej sławy, a następnie produkowane w szwedzkiej fabryce zgodnie z wymogami 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – 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 
przygotowywane do pracy, utrzymywać porządek w miejscu pracy, konserwować sprzęt, 

Skuteczność  
i bezpieczeństwo 
udowodnione naukowo 
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dokumentować przebieg procesu i pozyskiwać składniki produktów. Wytwarzanie 
składników i produktów farmaceutycznych, produktów spożywczych, urządzeń medycznych 
oraz metody przeprowadzania badań sprawdzających jakość produktów powinny być 
zgodne z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kupując produkt powstały zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania możesz mieć pewność, 
że jest on wysokiej jakości, bezpieczny w stosowaniu, wydajny i do tego skuteczny.

Z powodu zwiększenia mocy produkcyjnej, wytwarzanie koktajli Natural Balance zostało 
przeniesione w 2010 r. ze Szwecji do Niemiec. Działalność nowego zakładu produkcyjnego 
jest zgodna ze standardami HACCP, ISO oraz IFS.

Wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji serii Wellness by Oriflame 
posiadają następujące świadectwa potwierdzające jakość, bezpieczeństwo 
stosowania oraz zgodność ze standardami branżowymi wytworzonych przez 
nich produktów.

GMP

Obecnie linia produktów Wellness została zarejestrowana w 39 krajach, a liczba ta nadal wzrasta.

 Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и 
Нутрициологов 
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Nasze nawyki żywieniowe (tj. co, kiedy i ile zjadamy, jak przyrządzamy posiłki oraz ile 
alkoholu spożywamy) są raczej podyktowane zwyczajami społecznymi i przyzwyczajeniami 
aniżeli świadomym zamiarem optymalnego odżywiania dla 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 90% ludzi nie spożywa minimalnej zalecanej 
ilości warzyw i owoców (tj. 500 g). Również 90% dzieci w wieku 4-10 lat nie spożywa ich 
rekomendowanej dziennej dawki (ok. 400 g), co wynika z nieprzestrzegania tych zaleceń 
przez pokolenie rodziców. W związku z tym większość z nas nie jest w stanie dostarczyć 
organizmowi niezbędnych mikroelementów. Tu z pomocą przychodzą odpowiednie 
suplementy diety. 

Nie masz czasu na aktywność fizyczną? Źle się odżywiasz? Czujesz się zestresowany?

Co dają nam produkty Wellness?
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Odczuwasz presję młodości i atrakcyjnego wyglądu?

Stosowanie suplementów diety jest zalecane ze względu na miejsce zamieszkania 
(określone obszary geografi czne), rasę, wiek, aktywność fi zyczną lub płeć. 
Sprawdź, czy któreś z poniższych twierdzeń jest prawdziwe w Twoim przypadku:

• Masz nadwagę (BMI > 25) lub chcesz trochę schudnąć.   
• Przeważnie kupujesz obiady na mieście, jadasz 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 dziennie trzech posiłków i dwóch przekąsek.
• Nie wystawiasz się na działanie promieni słonecznych przez ok. 20 minut dziennie.
• Nie spożywasz codziennie 500 - 1000 g świeżych warzyw i owoców.
• Nie spożywasz codziennie orzechów, ziaren, zielonych warzyw liściastych lub ryb.
   

Jeśli któreś z tych twierdzeń jest prawdziwe, a zwłaszcza jeśli takich twierdzeń 
zaznaczyłeś kilka, to oznacza to, że korzystanie z produktów Wellness może mieć 
na Ciebie dobry wpływ. Bez względu na to, czym się zajmujesz, Orifl ame pomoże Ci 
wkroczyć na drogę zdrowego trybu życia i zbilansowanego odżywiania.

PRAWDA
❏ 

❏

❏ 

❏

❏ 

❏ 

❏

❏ 

❏



 PRZEWODNIK WELLNESS14

Czy słyszałeś powiedzenie „Pokaż mi,  co jesz, a powiem Ci, kim jesteś”? To, co jemy, jest 
wchłaniane przez nasz organizm i ma na niego duży wpływ. Spożywane przez nas substancje 
tworzą komórki i narządy naszego ciała, są źródłem minerałów oraz ładunków 
elektrycznych wytwarzanych w mięśniu sercowym, mózgu i układzie nerwowym. 

Niedobór witaminy A może wywołać zaburzenia widzenia, zaś niedobór witaminy C  
ma niekorzystny wpływ na stan włosów, skóry i błon śluzowych. Niewystarczająca ilość 
kwasów tłuszczowych Omega 3 może negatywnie wpłynąć na skórę, układ odpornościowy  
i czynności mózgu. Niedobór niektórych minerałów, a zwłaszcza niedobór magnezu, może 
skutkować złą pracą serca i innych mięśni. Anemia i zmęczenie to skutki niedoboru żelaza, 
zaś niedostateczna ilość cynku w organizmie może osłabiać odporność i płodność. Skutki 
niedoboru minerałów można by wymieniać dalej.

Bez właściwego sposobu odżywiania nasz organizm nie może funkcjonować optymalnie.  
W przeszłości niedożywienie stanowiło ogromny problem. Obecnie społeczeństwo coraz 
częściej boryka się z nową chorobą, która łączy w sobie skutki nadwagi  
i niedożywienia (ang. malnubesity). 

Taki stan chorobowy jest wywołany spożywaniem wysokokalorycznych produktów o niskiej 
zawartości odżywczej. Produkty te zaspokajają nasze gusta smakowe, ale nie dostarczają 
organizmowi niezbędnej dawki substancji odżywczych. Takie odżywianie prowadzi  
do licznych chorób cywilizacyjnych, które wcześniej dotyczyły wyłącznie dobrze 
sytuowanych ludzi biznesu, a obecnie dotykają również młodzież i dzieci.

Dlaczego warto zdrowo się 
odżywiać?
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Gładkość skóry 
Waga 
Jakość snu
Siły witalne rano i po południu 
Aktywność fi zyczna 
Odporność
Odczuwane bóle

Przed (1-5)   Po (1-5)

Zdrowy styl życia i niskokaloryczna dieta bogata w substancje odżywcze uchroni Cię przed 
licznymi schorzeniami, wydłuży Twoje życie i poprawi jego jakość.

WellnessPack dostarcza mikroelementów i przeciwutleniaczy, które są niezbędne 
dla Twojego zdrowia. Koktajl Natural Balance to z kolei źródło wszystkich makroelementów 
dobranych w optymalnych proporcjach tak, aby zapewnić maksymalną energię i witalność.

Pamiętaj, że początkowo zażywanie suplementów diety oraz zdrowe odżywianie nie dają 
tak szybkich i odczuwalnych rezultatów, jak np. przyjęcie tabletki na ból głowy. Stosuj 
produkty Wellness by Orifl ame (koktajle Natural Balance i WellnessPack)* codziennie 
przez miesiąc, a uzyskane efekty oceń według 5-stopniowej skali: 

1=słabe 5=doskonałe

*Zażywaj suplementy diety WellnessPack podczas śniadania lub obiadu, a koktajl Natural Balance wypij przed obiadem 
lub kolacją. lub kolacją. 

PRZEWODNIK 
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Koktajl Natural Balance
Główne korzyści

15447      
    15448          22138

Unikalna formuła koktajli Natural Balance służy dwóm celom:

• 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, co z kolei wspomaga utratę zbędnych kilogramów.
 - Zrównoważone stężenia cukru we krwi uspokaja apetyt i zmniejsza chęć podjadania 
      słodkich przekąsek. 
 - Koktajl Natural Balance zapewnia niezbędne składniki odżywcze, przy jednoczesnym 
      zminimalizowaniu wartości kalorycznej napoju.

• Pełnia energii i koncentracji 
 - Podczas, gdy wielu osobom po południu zaczyna powoli brakować sił, Ci, którzy piją 
     koktajl Natural Balance, cały dzień cieszą się pełnią energii i koncentracji.  
 - Koktajl Natural Balance to zdrowa przekąska, która dostarcza bogactwa składników 
      odżywczych, a jednocześnie jest niskokaloryczna. 

PRZEWODNIK WELLNESS 17

22138
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Koktajl Natural Balance 
Wyjątkowość produktu 

1. Naturalne składniki odżywcze

2. Trzy doskonałe źródła białka (zielony groszek, jaja, serwatka)

3. Wysoki poziom kwasów Omega 3 uzyskanych z jaj 
o optymalnym profilu tłuszczowym 

4. Niski indeks glikemiczny (IG) zapewnia uczucie sytości, 
zwiększa energię i koncentrację

5. Opatentowana formuła dostępna wyłącznie w serii 
produktów Wellness 

6. Naturalny smak

7. Efekty udowodnione klinicznie 
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1. Naturalne składniki odżywcze

 Węglowodany, tłuszcze i białka zawarte w koktajlu Natural Balance pochodzą z zielonego 
groszku, jabłek, jaj, owoców dzikiej róży i buraków cukrowych. Jeden koktajl to 7,5 g białka czyli 
ok. 15% dziennego zapotrzebowania kobiet na ten składnik diety i jedyne 3% dziennej porcji kalorii. 
Kwasy tłuszczowe zostały dobrane w optymalnych proporcjach i zawierają dużą dawkę kwasów 
Omega 3 uzyskanych z jaj. Zaś węglowodany mają niski indeks glikemiczny i są bogate w błonnik. 

2. Trzy doskonałe źródła białka (zielony groszek, jaja, serwatka)

 Bardzo długo pytano wegetarian, skąd 
czerpią wystarczające ilości białka? Uważano 
bowiem, że białko mięsa jest lepsze pod względem 
jakości i wartości odżywczej. Obecnie wiadomo jest, 
że mięso i sery zawierają też substancje szkodliwe 
dla zdrowia, np. tłuszcze, przez co nie są idealnym 
źródłem białka. Zróżnicowana dieta o odpowiedniej 
wartości kalorycznej dostarcza organizmowi 
niezbędne ilości białka, tj. dziennie średnio 50 g / 
osoba (waga ciała: 50-80 kg).  Koktajl Natural 
Balance zawiera białka pochodzące  
z zielonego groszku, jaj i serwatki, które, dobrane  
w odpowiednich proporcjach, przypominają profil 
aminokwasów mleka ludzkiego. Koktajl Natural Balance został stworzony, by dostarczyć organizmowi 
optymalnych składników odżywczych. 

  
3. Wysoki poziom kwasów Omega 3 uzyskanych z jaj o optymalnym profilu 
          tłuszczowym 

 Większość wytwórców produktów niskotłuszczowych dostępnych na rynku nie zwraca uwagi 
na rodzaj tłuszczów wykorzystywanych w produkcji. Ważne jest dla nich wyłącznie to, by produkt był 
niskotłuszczowy. Wyniki badań na temat żywności przeprowadzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
dowiodły, że nie tylko ilość, ale również rodzaj tłuszczów zawartych w produkcie sprawia, że nie 
szkodzi on zdrowiu, a w szczególności czynnościom układu krążenia. Z tego też powodu,  
do produkcji koktajlu Natural Balance wykorzystuje się wyłącznie jaja uzyskane od niosek karmionych 
siemieniem lnianym, co zwiększa ilość kwasów tłuszczowych Omega 3 zawartych w ostatecznym 
produkcie. W ten sposób otrzymuje się proporcję Omega 3 i 6 (1:5), uznawaną za najkorzystniejszą 
dla naszego zdrowia.

7 wyjątkowych zalet:

Serwatka (mleko)

Zielony groszek

Jajko
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4. Niski indeks glikemiczny (IG) zapewnia uczucie sytości, zwiększa energię           
          i koncentrację 

 Produkty bogate w węglowodany można podzielić  na te wysoko-, średnio- 
i niskoglikemiczne. Produkty o indeksie glikemicznym (IG) niższym od 55 uważa się  
za niskoglikemiczne, a IG koktajlu Natural Balance to jedynie 28. Wysokoglikemiczne 
produkty spożywcze nie służą zdrowiu, ponieważ zawierają cukry, które szybko dostają się 
do krwi i wymuszają wydzielanie dużej ilości insuliny. Ta z kolei odkłada się w komórkach 
tłuszczowych i mięśniowych, co wpływa na przyrost wagi. Węglowodany proste, których 
spożywanie przynosi wyżej opisane rezultaty, to jasne i słodkie produkty spożywcze, tj. białe 
pieczywo, biały ryż, biały cukier i wszystkie rodzaje słodyczy.

Produkty zawierające węglowodany złożone lub skrobia nazywane są niskoglikemicznymi  
i są trawione wolniej. Substancje niskoglikemiczne nie obciążają trzustki, ponieważ insulina 
jest wydzielana w naturalnym rytmie, co gwarantuje stały poziom wytwarzanej energii, 
utrzymujący się aż do następnego posiłku. 

Najbardziej złożoną formą węglowodanów jest błonnik spożywczy. Błonnik to substancja, 
która praktycznie nie podlega procesom trawienia, a więc nie jest źródłem energii. Jednak 
ma ona zbawienny wpływ na czynności układu pokarmowego, redukuje zły cholesterol 
i utrzymuje uczucie sytości. Koktajl Natural Balance to formuła węglowodanów złożonych 
i błonnika uzyskanych z buraków cukrowych, owoców dzikiej róży oraz jabłek.

Indeks glikemiczny to przydatne narzędzie do określania typu węglowodanów 
oraz ich wpływu na poziom cukru we krwi.

Przy produktach o wysokim IG: Poziom cukru we  
krwi gwałtownie rośnie. Po krótkiej chwili 
odczujemy znużenie i spadek energii. 

Przy produktach o niskim IG:  Poziom cukru 
we krwi jest stabilny i zrównoważony. Dzięki 
temu energii wystarcza nam na dłużej.

Jedzenie bogate 
w węglowodany 
proste 

Jedzenie bogate 
w węglowodany 
złożone

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
na str. 33!
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5. Opatentowana formuła dostępna wyłącznie w serii produktów Wellness 

 Profesor Stig Steen opracował formułę koktajlu Natural Balance z myślą 
o pacjentach zakwalifikowanych do przeszczepu płuc lub serca oraz osobach powracających 
do zdrowia po operacji. Unikatowa receptura reguluje i utrzymuje w normie czynności 
fizjologiczne, dlatego jest odpowiednia również dla zdrowych osób. Formuła została 
opatentowana tak, by chronić ją przed ewentualnym kopiowaniem, a produkty sporządzone 
według niej można kupić jedynie pod marką Oriflame.  

6. Naturalny smak

 W celu stworzenia jak najzdrowszych napojów, 
koktajle w dostępnych smakach (truskawkowy, 
waniliowy, czekoladowy) powstały 
wyłącznie na bazie naturalnych 
składników. Co prawda, wpływa 
to na podniesienie kosztów produkcji 
koktajlu Natural Balance, ale zapewnia 
też najwyższą jakość spośród wszystkich 
napojów odżywczych dostępnych 
na rynku.

według niej można kupić jedynie pod marką Oriflame.  

 W celu stworzenia jak najzdrowszych napojów, 
koktajle w dostępnych smakach (truskawkowy, 
waniliowy, czekoladowy) powstały 

to na podniesienie kosztów produkcji 
koktajlu Natural Balance, ale zapewnia 
też najwyższą jakość spośród wszystkich 
napojów odżywczych dostępnych 
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waga wyjściowa

3 miesiące

6 miesięcy

9 miesięcy

12 miesięcy

15 miesięcy

18 miesięcy

21 miesięcy

24 miesiące

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

1. rok - 12 uczestników

2. rok - 9 uczestników

7. Efekty udowodnione klinicznie 

 Odpowiedni sposób odżywiania, aktywność fizyczna oraz wizyty u dietetyka pomogą 
Ci uzyskać najlepsze rezultaty. Opracowaną przez nas metodę odchudzania nazwaliśmy 
Drogą Naturalnej Utraty Wagi™ i składa się ona z trzech etapów: rozgrzewki (szybka utrata 
wagi w ciągu 2 tygodni), Drogi Naturalnej Utraty Wagi (sukcesywne zrzucanie zbędnych 
kilogramów aż do osiągnięcia pożądanej wagi) oraz pielęgnacji dobrych nawyków (dbanie 
o dobrą kondycję). Metoda ta została opracowana przez specjalistów z Centrum Igelösa 
w ciągu dwóch lat, a badania nad nią trwają już trzeci rok. Klinicznie dowiedziono, 
że stosowanie koktajli Natural Balance przyczynia się do poprawy wszystkich markerów 
biologicznych i jednocześnie pomaga stracić na wadze. Oriflame, w przeciwieństwie 
do wielu firm, które skracają czas prowadzenia badań nad produktem do 6 lub 8 tygodni, 
nieprzerwanie dokumentuje rezultaty stosowania produktów. Ma to na celu dokładne 
zilustrowanie skuteczności i bezpieczeństwa koktajli Natural Balance stosowanych 
w kontrolowaniu masy ciała.  

Skuteczność metody została sprawdzona klinicznie 
• Badania przeprowadzone przez prof. Stig Steena i jego zespół w Centrum Igelösa 
   w Szwecji
• Uczestnicy postępowali według zasad Drogi Naturalnej Utraty Wagi

  B
ad

an
ia 

Orifla
me nad utratą wagi

Spadek wagi o 9,4 kg w ciąg
u 

ro
ku

9,4 kg 
w 12 miesięcy!

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
na str. 32!
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 Całe życie walczyłem z nadwagą. Już jako dziecko zawsze byłem grubszy od swoich 
rówieśników. Wraz z wiekiem nabierałem masy ciała i, choć kilkakrotnie byłem na diecie, to nigdy 
nie udało mi się schudnąć. Wiedziałem, że źle się odżywiam, a mimo to kontynuowałem złe 
nawyki. Jedzenie typu fast food, frytki i gazowane napoje to stałe elementy mojej diety, które 
dawały mojemu organizmowi ogromny zastrzyk kalorii, ale nie dostarczały niezbędnych 
składników odżywczych. Do centrum Igelösa trafiłem w 2007 r. Ważyłem wtedy 150 kg 
i postanowiłem, że muszę pozbyć się nadwagi. Stosowałem się do zaleceń specjalistów. 
Nie ukrywam, że program całkowicie odmienił moje życie. Codzienne ćwiczenia, zdrowe 
odżywianie i wsparcie otoczenia zdecydowały o tym, że odniosłem sukces. Przynajmniej godzinny 
spacer stał się obowiązkowym punktem w programie dnia. Lepiej się też odżywiam – jem 
produkty niskokaloryczne, ale bogate w substancje odżywcze. Produkty pełnoziarniste, warzywa 
i ryby stanowią podstawę mojej diety. No i oczywiście pomiędzy posiłkami, tj. przynajmniej dwa 
razy w ciągu dnia, piję koktajl Natural Balance. Dzięki temu nie odczuwam głodu i nie mam 
skłonności do podjadania słodyczy. Nie przejadam się w porze posiłków oraz unikam 
nadmiernego podjadania przekąsek. Miałem też swoje słabsze momenty. Szczególnie trudny był 
pierwszy miesiąc stosowania diety, kiedy mimo zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
prawie w ogóle nie straciłem zbędnych kilogramów. Czasami waga pozostawała bez zmian 
przez miesiąc. Wcześniej pewnie poddałbym się, ale odkąd wkroczyłem na Drogę Naturalnej 
Utraty Wagi™, łatwiej było mi cierpliwie czekać na efekty. Wsparcie otoczenia było dla mnie 
ważne, bo mobilizowało mnie do stosowania się do planu ćwiczeń i programu odżywiania. W ten 
sposób traciłem zbędne kilogramy. Po trzech latach stosowania produktów Wellness straciłem 
już ponad 60 kilogramów. Czuję się o wiele lepiej, mam więcej energii, więc chętniej korzystam 
z życia. 

—Matt Pohl
Szef kuchni, Centrum Igelösa

Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie.

“

“

PO

PRZED
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Wsparcie otoczenia
Utrata wagi jest prostsza, 
gdy masz wsparcie. 

Waga zależy od ilości energii wytwarzanej i zużywanej przez organizm. Niestety, 
nieodpowiednia wiedza na temat diet, brak motywacji oraz duży stres mogą zaburzyć 
właściwy sposób odżywiania. Droga Naturalnej Utraty Wagi pomaga stworzyć zdrową dietę, 
sprzyjającą utracie zbędnych kilogramów i motywującą do zachowania aktywności fizycznej  
i konsekwencji. Korzyści płynące ze stosowania produktów Wellness zostały potwierdzone 
klinicznie. Zalecanym przedziałem czasowym, pozwalającym na uzyskanie widocznych  
i długotrwałych rezultatów odchudzania, jest okres od trzech do sześciu miesięcy. Po tym 
czasie wkraczasz na drogę zdrowego stylu życia, który pozwala Ci utrzymać dobrą kondycję. 
Długość tego etapu zależy wyłącznie od Ciebie.

Osiągaj swoje cele!

Aktywność 
fizyczna 
Wystarczy 30 minut 
lekkiej aktywności 
fizycznej każdego 
dnia, np. spaceru. 

Koktajl Natural Balance  
Droga Naturalnej Utraty Wagi™ 
to zdrowy sposób na odzyskanie kondycjiDroga Naturalnej Utraty Wagi™

Zdrowe odżywianie 
Koktajl Natural Balance dostarcza niezbędnych 
składników kompletnej i zbilansowanej diety. 

3 WARUNKI UTRZYMANIA ZDROWEJ MASY CIAŁA
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KROK 1: Oblicz swój wskaźnik BMI
Tabela wartości BMI przedstawia klasyfikację masy ciała w stosunku  
do wzrostu. Oblicz swój BMI i przejdź do następnego kroku.

3 KROKI DO OSIĄGNIĘCIA IDEALNEJ WAGI:

 23 26 28 31  33 36 38 41 43 46 48 51 54 56 59 61 64

 21 24 26 29 31 33 35 38 40 43 45 48 50 52 55 57 59

 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 47 49 51 53 56

 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52

 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46

 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 43

 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41

 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39

 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37

 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35

 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33

 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31

 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30

 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27

 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Weight (kilograms)

Underweight Normal Range Overweight Obese
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• Program rozgrzewka polega na utrzymaniu ścisłej, ale odżywczej diety przez  
2 tygodnie. Rozgrzewka przyzwyczaja organizm do zdrowego stylu życia i prowadzi 
do szybkiej utraty wagi.  

• Kolejnym etapem jest Droga Naturalnej Utraty Wagi. Ten program pozwala  
na spożywanie bardziej kalorycznych posiłków i gwarantuje dalszą, stabilną utratę 
zbędnych kilogramów, choć w nieco wolniejszym tempie niż rozgrzewka. 

• Osobom, które za cel obrały sobie zrzucenie dużej ilości kilogramów, zaleca się 
powrót to programu rozgrzewki co trzy tygodnie. 

• Po osiągnięciu wymarzonej wagi, należy zadbać o jej utrzymanie. Ważne jest 
również by poziom hormonów odpowiedzialnych za wagę, apetyt oraz nawyki 
nowego stylu życia mogły się unormować. Dlatego ten etap nazywany jest 
pielęgnacją dobrych nawyków. 

Specjalista ds. żywienia radzi: Jeśli Twój wskaźnik BMI na tabeli jest oznaczony kolorem 
zielonym i znajduje się niedaleko wskaźników BMI oznaczonych na pomarańczowo (czyli 
w granicach normy), a sam planujesz stracić kilka kilogramów i przesunąć swój BMI  
na początek przedziału zielonego, proponuję przejść dwutygodniowy program 
rozgrzewki, a następnie wkroczyć na Drogę Naturalnej Utraty Wagi. Po osiągnięciu 
upragnionej formy dbaj o jej utrzymanie, pielęgnując dobre nawyki. 

KROK 2: Sprawdź, który program odchudzania jest dla Ciebie odpowiedni

  KROK 3: Podążaj Drogą Naturalnej Utraty Wagi i przestrzegaj Zasad          
                         Utraty Wagi

  Na stronach 28-29 przedstawiliśmy dwie propozycje śniadania, cztery rodzaje 
przekąsek i trzy grupy składników głównego posiłku. Zróżnicowanie produktów,  
z którego wybierzesz składniki głównego posiłku, zależy od tego, którą z trzech dróg 
odżywiania podążasz. Program odżywiania decyduje również o ilości jedzenia, jaka 
powinna się znaleźć na Twoim talerzu. Natomiast wybór śniadania i przekąsek zależy 
tylko od Ciebie.

Każdy z trzech programów odżywiania został stworzony tak, by przygotowanie posiłków 
było proste i polegało wyłącznie na dobraniu ulubionych produktów. Ograniczenia 
dotyczą wyłącznie liczby posiłków, sposobu ich przyrządzania i rodzaju wykorzystywanych 
produktów. Te i inne wskazówki znajdziesz wśród Zasad Utraty Wagi, znajdujących się  
na następnej stronie. 
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Droga Naturalnej Utraty Wagi
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KROK 2: Sprawdź, który program odchudzania jest dla Ciebie odpowiedni

PRZEWODNIK WELLNESS 27

Listę możesz wyciąć i przykleić do lodówki lub w innym widocznym 

miejscu. Codziennie sprawdzaj, czy stosujesz się do powyższych 

zasad. 

                                                                 

Data: _________________________

❏ 30 minut przed obiadem i kolacją wypij koktajl Natural Balance.

❏ Codziennie spaceruj szybkim tempem przez 30 minut (jeśli to możliwe, spaceruj dwa razy dziennie).

❏ Trzy razy w tygodniu stosuj którąś z przykładowych form aktywności – np. podnoszenie ciężarków, 

aerobik, jazda na rowerze lub taniec. 

❏ Przed każdym posiłkiem wypijaj szklankę wody.

❏ Śniadania, obiady i kolacje jadaj codziennie o tej samej porze.

❏ Jedz wolno, dokładnie przeżuwając każdy kęs. Podczas spożywania posiłków nie oglądaj telewizji, 

nie czytaj, ani nie pracuj. To pozwoli Ci skoncentrować się na jedzeniu.

❏ Staraj się zjeść tyle, by być nasyconym w 80%. Jeśli to możliwe, po jedzeniu odejdź od stołu.  

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

i zrezygnujesz z deseru.

❏ Śpij około ośmiu godzin na dobę. 

❏ 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 jest gotowanie na parze lub w wodzie, grillowanie 

i pieczenie.

❏ Nie pij alkoholu lub ogranicz jego spożycie do jednej jednostki na tydzień.

❏ Jeśli poczujesz łaknienie na słodycze, wypij koktajl Natural Balance.

CODZIENNE ZASADY UTRATY WAGI
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Model talerza 

Obiad

Śniadanie

Kolacja

Kolacja

Przykład:

Przykład:

Przyrządzaj posiłki w oparciu o grupy składników znajdujące się na następnej stronie. 
Pamiętaj, aby każdego dnia zażywać zawartość 1 saszetki suplementu diety 
WellnessPack.

Obiad i Kolacja
Przykład:

Program 1: Rozgrzewka
D r o g a  i n t e n s y w n e j  u t r a t y  w a g i

Śniadanie: Propozycja 1 lub 2 
Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Obiad:  Składniki wyłącznie z grupy 1 
Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Kolacja:  Składniki z grupy 1 (75 % talerza)
              Składniki z grupy 2 (25 % talerza)

Program 3: Pielęgnacja Dobrych Nawyków
U t r z y m y w a n i e  z d r o w e g o  t r y b u  ż y c i a

Śniadanie: Propozycja 1 lub 2 
Przekąska:  Jedna spośród propozycji 1-4
Obiad:   Składniki z grupy 1 (50 % talerza) 
 Składniki z grupy 2 (25 % talerza)  
 Składniki z grupy 3 (25 % talerza)

Przekąska: Jedna spośród propozycji 1-4
Kolacja:  Składniki z grupy 1 (50 % talerza) 
 Składniki z grupy 2 (25 % talerza)  
 Składniki z grupy 3 (25 % talerza)

Program 2: Droga Naturalnej Utraty Wagi
D r o g a  s t o p n i o w e j  u t r a t y  w a g i

Śniadanie: Propozycja 1 lub 2 
Przekąska:  Jedna spośród propozycji 1-4
Obiad:   Składniki z grupy 1 (75 % talerza)
              Składniki z grupy 2 i 3 (25 % talerza)

Przekąska:  Jedna spośród propozycji 1-4
Kolacja:  Składniki z grupy 1 (75 % talerza)
              Składniki z grupy 2 i 3 (25 % talerza)
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Śniadanie propozycja 1: 200 ml jogurtu niskotłuszczowego/ probiotycznego, 50 ml płatków 
owsianych i świeżych jagód. ¼ papryki. Kawa/herbata i/lub świeży sok pomarańczowy/owocowy. 

Śniadanie propozycja 2:  Kanapka (pieczywo pełnoziarniste) posmarowana 
niskotłuszczowym masłem, ogórek, pomidor, oliwki i sałata/natka pietruszki. 1 jajo. Kawa/herbata 
i/lub świeży sok pomarańczowy/ owocowy. 

Przekąski propozycja 1:  Jeden świeży owoc i 5 migdałów/ orzechów 
włoskich/ orzechów nerkowca. 
Przekąski propozycja 2:  1 koktajl Natural Balance i świeży owoc.
Przekąski propozycja 3:  150 ml niskotłuszczowego jogurtu/ serka wiejskiego i świeże jagody. 
Przekąski propozycja 4:  Garść mieszanki owoców suszonych lub orzechów i jeden kawałek 
selera naciowego lub 1 marchewka.

Grupa 1 
Głównie warzywa 

Sałata
Szpinak
Rukola 
Natka pietruszki, kolendra, 
inne zioła
Kapusta, kapusta włoska
Ogórki
Papryka
Pomidory
Brokuły
Marchew
Szparagi
Burak
Rzodkiew
Kalafior
Brukselka
Seler naciowy
Koper
Kiełki (fasoli mung, 
słonecznika itp.)
Wodorosty (algi)
Oliwki, awokado
Cebula, czosnek
Grzyby
Kukurydza
Soczewica
Fasole (wszystkie rodzaje)
Ciecierzyca
Groszek

Grupa 2
Głównie białko

Soczewica
Ciecierzyca
Fasole (wszystkie 
rodzaje)
Jaja
Tofu
Ryby
Owoce morza
Kurczak
Indyk
Granulat sojowy
Niskotłuszczowe  
i niesłodzone produkty 
mleczne lub ich 
odpowiedniki (sery, 
jogurty, mleko) 

Grupa 3
Głównie węglowodany

Ziemniaki
Słodkie ziemniaki
Dynia
Kukurydza
Seler
Makaron pełnoziarnisty
Zboża (owies, żyto, 
pszenica pełnoziarnista)
Komosa ryżowa
Bulgur
Pieczywo pełnoziarniste
Makaron noodle
Makaron
Ryż

Model talerza Trzy grupy składników
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Porcja koktajlu Natural Balance (18 g) zawiera:

• Wartość energetyczna 65 kcal/ 280 kJ

• Białka   7,5 g

• Węglowodany  6 g

• Tłuszcze    1,5 g

Koktajl został stworzony tak, by zoptymalizować 
proces odnowy komórek i poboru białka.

Koktajl Natural Balance 

TYLKO 

65 
KALORII!
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Składniki i sposób stosowania
Waniliowy koktajl Natural Balance, zawiera substancję słodzącą. 

Koktajl Natural Balance to środek spożywczy zawierający optymalne i opatentowane 
kompozycje czystych, naturalnych składników, dla bezpiecznego i efektywnego 
odżywiania się. Zapewniają one podstawowe białka z trzech źródeł wysokiej jakości, 
Omega 3/6, wolno uwalniane węglowodany, błonnik, które w naturalny sposób 
dostarczają składników odżywczych. Pomagają utrzymać stabilny poziom cukrów we krwi 
(niski IG - Indeks Glikemiczny) i zaspokajać głód.

Dane o składnikach   w 100 g   w porcji 18 g 
Wartość energetyczna kcal/kJ  370/1550  65/280
Białka g     42   7,5
Węglowodany g    32   6
- z czego cukry* g   20   3,5
Tłuszcze g    8   1,5
- z czego nienasycone g   6   1,0 
- nasycone g    2   0,5
Błonnik spożywczy g  8  1,5  
Sód (Na) g    0,6   0,1

* 150 ml gotowego napoju zawiera mniej niż 1% laktozy.

Składniki: formuła NGC (mieszanka białek zielonego groszku, jabłek, całych jajek, 
serwatki mleka i dzikiej róży), białko jajka kurzego, naturalne aromaty (wanilia, śmietanka), 
błonnik buraka cukrowego, barwnik (ekstrakt z buraka), przeciwutleniacz (kwas 
L-askorbinowy), substancja słodząca (sukraloza).   

Sposób użycia: Zmieszać jedną łyżkę (18 g) proszku Natural Balance ze 150 ml zimnej 
wody, energicznie wstrząsnąć. Smacznego! Można stosować jako uzupełnienie posiłku 
lub jako zdrową przekąskę. 

Uwaga: Kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się 
z lekarzem przed zażyciem tego produktu. Preparat ten nie służy do diagnozy, leczenia 
lub zapobiegania żadnym chorobom. Produkt nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. Nie używać, jeśli zamknięcie jest uszkodzone lub zerwane. 
Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej spożyć przed 
końcem – patrz oznaczenie EX. Numer partii znajduje się na opakowaniu. 
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W
ag

a 
(k

g)

waga wyjściowa

3 miesiące

6 miesięcy

9 miesięcy

12 miesięcy

15 miesięcy

18 miesięcy

21 miesięcy

24 miesiące

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

1. rok - 12 uczestników

2. rok - 9 uczestników

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 badanie obejmowało 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, osoby te nie traciły 
na wadze. Wraz z obniżeniem stężenia insuliny, mogły jednak rozpocząć zrzucanie zbędnych 
kilogramów. Uczestnicy byli regularnie poddawani badaniom biochemicznym krwi, ciśnienia tętniczego 
krwi, 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 
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 ciągu tego 
czasu prowadziło również do stopniowego obniżania ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. 
Stężenie insuliny spadło z 14,4mU/L do 9,0mU/L, a białko C-reaktywne – 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. 

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

Badanie nad utratą wagi pod wpływem koktajlu Natural Balance na przestrzeni 2 lat, 2009, Igelösa Clinic, Sweden, dr n. med. Stig 
Steen, profesor University of Lund, Sweden
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Glukoza

InZone (koktajl Natural Balance)

Celem badania było ustalenie wartości indeksu glikemicznego (IG) dla koktajlu Natural Balance, 
którego na potrzeby tego badania nazwano InZone ® Omega Plus. W tym celu spośród studentów 
i pracowników University of Sydney wybrano 10 zdrowych osób, w grupie wiekowej 18-45, które nie 
paliły tytoniu. W grupie tej było dwóch mężczyzn i osiem kobiet, których średni wiek wynosił 23,3 lata, 
a średni wskaźnik BMI 21,9 kg.

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 krzywą 
poziomu glukozy we krwi każdego z uczestników, 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 wskaźnikiem glikemicznym (IG), rozróżnia 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 cierpiących 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).

Badania nad indeksem glikemicznym

Sydney University Glycemic Index Research Report; Raport z Badań nad Indeksem Glikemicznym; Brand-Miller J, Holt S. Sydney 
University, 2004



 PRZEWODNIK WELLNESS34 PRZEWODNIK WELLNESS34



 PRZEWODNIK WELLNESS 35PRZEWODNIK WELLNESS 35

Obecnie naukowcy zgodnie potwierdzają, że jednym z podstawowych warunków 
dłuższego i zdrowszego życia jest przestrzeganie ograniczenia kalorycznego oraz 
uzupełnianie większego zapotrzebowania na mikroelementy (witaminy, minerały, 
przeciwutleniacze i inne substancje należące do roślinnych składników odżywczych, 
tj. phytonutrients). Jedna saszetka WellnessPack to świetny początek zdrowego 
stylu życia i zapewnienie organizmowi niezbędnych mikroelementów oraz kwasów 
tłuszczowych. Największe zalety WellnessPack to:
• Dostarczenie organizmowi dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze, 
    dzięki któremu utrzymujemy witalność i dobre samopoczucie każdego dnia
• Odzyskanie młodzieńczego blasku cery poprzez jej wygładzenie, odżywianie 
    i nawilżanie od wewnątrz
• Poprawa wytrzymałości i wzmocnienie mięśni 
• Wspieranie czynności mózgu
• Dbanie o zdrowie układu krążenia
• Wzmacnianie układu odpornościowego poprzez:
 - Dostarczanie substancji odżywczych niezbędnych do właściwego 
      funkcjonowania
 - Wspieranie procesów przeciwzapalnych

PRZEWODNIK 

WellnessPack
Główne zalety 

 15388    

 15395
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1 SASZETKA ZAWIERA:

• 1 kapsułkę Kompleks Swedish Beauty – zawierającą silny 
przeciwutleniacz astaksantynę

•  2 kapsułki Omega 3 – zawierające niezbędne kwasy 
tłuszczowe EPA i DHA

• 1 tabletkę zawierającą multiwitaminy i minerały – specjalnie 
stworzoną dla potrzeb kobiet i mężczyzn

WellnessPack  
21 wygodnych w użyciu saszetek

Zalecana dzienna dawka została 
specjalnie opracowana dla 
uzyskania jak najlepszej 
skuteczności działania, 
poprawy piękna i kondycji 
oraz polepszenia samopoczucia.
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1. Efektywność udowodniona klinicznie – dzienna dawka  
WellnessPack poprawia piękno i samopoczucie

2. Najbogatsze źródło astaksantyny – silnego przeciwutleniacza, 
pochodzącego z Archipelagu Sztokholmskiego, który ma działanie 
przeciwstarzeniowe

3. Kompletny zestaw multiwitamin i minerałów dobranych specjalnie 
dla kobiet oraz najwyższej jakości olej rybny, który dostarcza 
niezbędnych 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 przetwarzanych genetycznie

7. Wytworzony zgodnie z najwyższymi standardami 
farmaceutycznymi (Dobra Praktyka Wytwarzania)

WellnessPack
Wyjątkowość produktu 
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WellnessPack - Główne składniki 
Kompleks Swedish Beauty (Astaksantyna)

Pochodzący wyłącznie z naturalnych składników i powstały w ściśle 
określonych warunkach dla uzyskania astaksantyny o największym 
stężeniu i najwyższej jakości.

• 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, 
trwa 10 dni

• Dojrzałe, zielone algi wystawia się na działanie silnego światła i pozbawia 
się 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
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI 
na str. 40-41!

Astaksantyna
Naukowcy starali się wyjaśnić tajemniczy proces starzenia 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 uszkodzenie oksydacyjne. 
W ochronie tej duże znaczenie odgrywają składniki naszej diety. Astaksantyna to jeden 
z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który jest w pełni wchłanialny i który trafi a do wszystkich 
tkanek ciała. Substancja ta nie tylko chroni przed uszkodzeniem oksydacyjnym, ale również 
wzmacnia żyły, które transportują astaksantynę, i działa przeciwzapalnie. To sprawia, 
że astaksantyna ogranicza stany zapalne wywołane oddziaływaniem promieni UV oraz 
zmniejsza ból mięśni wywołany wysiłkiem fi zycznym.

Czy wiesz, że spożyta astaksantyna trafi a do każdej 
komórki naszego ciała, gdzie zwalcza wolne rodniki 
i stany zapalne? 

Poprawa wyglądu skóry
Ogranicza linie zmarszczek 
i wygładza zmarszczki do 53%
Poprawia elastyczność skóry 
do 53%
Zwalcza suchość skóry do 56%

Wzmacnia mięśnie i poprawia wytrzymałość
Indywidualna ocena skuteczności po 6 tygodniach stosowania.*
* Yamashita E. Efekty suplementacji diety astaksantyną na stan skóry. 
Carotenoid Science 2006.

53%
53%
56%

Kompleks Swedish Beauty to jedyne dostępne na rynku źródło astaksantyny, 
której wpływ na urodę, poprawę wytrzymałości i wzmocnienie mięśni jest 
udowodniony klinicznie:
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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 efektów suplementacji 
astaksantyną na sprawność fizyczną. Przez 6 miesięcy połowa z 40 studiujących mężczyzn 
dostawała codziennie kapsułki zawierające 4 miligramy astaksantyny, podczas gdy druga 
połowa dostawała kapsułki bez aktywnych składników (placebo). W celu zmniejszenia 
prawdobodobieństwa 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 asakstantynę 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 ciężkimi ćwiczeniami. 
Odkrycia te sugerują zatem, że suplementacja astaksantyną poprawia wytrzymałość siłową,  
a tym samym  wyniki sportowe.
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Oto opis trwającego sześć tygodni doświadczenia przeprowadzonego w celu zbadania 
wpływu codziennej suplementacji diety czteroma 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 widziały, 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 jeżeli chodzi  
o zmarszczki, elastyczność oraz nawilżenie skóry.

Zważywszy na to, że bardzo rzadko obserwuje się zmiany stanu skóry spowodowane 
doustnym przyjmowaniem suplementu, wyniki astaksantyny uznano za doskonałe.

Efekty suplementacji diety astaksantyną  
na stan skóry 

Yamashita E. Efekty suplementacji diety astaksantyną na stan skóry. Carotenoid Science 2006; 10:91-95

Nawilżenie

3 tygodnie 3 tygodnie6 tygodni 6 tygodni
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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 sobie 
wytworzyć. Dlatego składniki te muszą być dostarczone w pożywieniu, bo bez nich nasz organizm 
nie mógłby prawidłowo funkcjonować. 

Rozróżniamy dwa rodzaje witamin:
• Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D, E i K), które znajdują się 
   w  olejach warzywnych, zielonych warzywach, rybach lub produktach zwierzęcych i są 
   magazynowane w wątrobie. Duże ilości witaminy A są wykorzystywane w leczeniu 
   zaburzeń dermatologicznych, ale mogą też być toksyczne.  

• Witaminy rozpuszczalne w wodzie  (witaminy 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 
   w moczu. Warzywa zawierające witaminy B i C należy spożywać codziennie. Ponieważ 
   witaminy rozpuszczalne w wodzie są niszczone w procesie gotowania żywności, 
   wskazane jest spożywanie surowych warzyw i owoców.

Minerały dzieli się na makro- i mikroelementy w zależności od zapotrzebowania organizmu 
na te składniki.
• Potas, chlor, sód, wapń, fosfor i magnez należą do makroelementów, ponieważ dzienne 
   zapotrzebowanie organizmu na te składniki wynosi 500-5000 mg
• Cynk, żelazo, magnez, miedź, jod i selen należą do grupy mikroelementów, ponieważ 
   dzienne zapotrzebowanie organizmu na te pierwiastki jest śladowe i wynosi 50-10 mg

Witaminy i minerały Wellness by Oriflame zawierają 100% witamin i minerałów zalecanych przez 
europejskie normy i są dostosowane do potrzeb organizmu kobiety i mężczyzny.

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

Witaminy i minerały  
Czy powinienem uzupełniać ich niedobór?

lub
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Witaminy
 
Witamina A
Witamina A poprawia stan skóry, oczu i wzrok. Poza tym ma duże znaczenie dla układu 
odpornościowego oraz przyczynia się do zdrowego tempa wzrostu. Witamina A jest zawarta 
w zielonych warzywach liściastych, marchwi, suszonych morelach, produktach mlecznych, jajach 
i rybach.
 
Witamina B
Wyróżniamy osiem rodzajów witamin z grupy B. Umożliwiają one procesy metaboliczne, podział 
komórek, funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego itp. Ponieważ witaminy te są 
rozpuszczalne w wodzie i nieodporne na obróbkę termiczną, wielu ludzi cierpi na ich niedobór. 
Dzieje się tak z powodu nadmiernego spożywania przetwarzanych lub gotowanych produktów 
żywnościowych. Witaminy z grupy B są zawarte w warzywach, owocach, warzywach 
korzeniowych, orzechach, produktach pełnoziarnistych, jajach, mięsie czy 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.

Witamina D
Witamina D wspiera 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 
(ang. enriched foods) to produkty spożywcze, które dostarczają organizmowi witaminy D. 
Jej niedobór może doprowadzić do ubytków kostnych, np. rozmiękania kości lub krzywicy.

Witamina E
Witamina E to przeciwutleniacz, który chroni komórki i inne części 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.
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Minerały
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, 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. Organizm mężczyzn 
wykazuje większe zapotrzebowanie na magnez niż organizm 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 śniadaniowe, orzechy, ziarno, grzyby, rośliny strączkowe
 i ryby. 

Cynk
Cynk jest niezbędnym składnikiem naszej diety, umożliwiającym prawidłową pracę układu 
odpornościowego, gojenie ran, rozkład węglowodanów, 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.
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Jod
Jod to niezbędny składnik hormonów tarczycy – trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4), 
które regulują metabolizm, wzrost, rozwój oraz czynności reprodukcyjne. 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 energii, budowę tkanki łącznej (tworzenie kolagenu i elastyny 
występującej w skórze, sercu, naczyniach krwionośnych oraz tkankach kostnych), 
tworzenie 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 należy 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.
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Kwas Omega 3
Do dwóch najważniejszych rodzajów kwasów tłuszczowych należy Omega 3 i Omega 6, 
które swą nazwę zawdzięczają budowie molekularnej cząsteczek. Tak, jak w przypadku 
witamin, należy dostarczać je z pożywieniem, bowiem nie mogą być syntetyzowane przez 
organizm ze swych prekursorów. Obecnie spożywamy dużo więcej kwasów tłuszczowych 
Omega 6, które są zawarte w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 
w olejach spożywczych. Duża dysproporcja w spożywaniu tych dwóch rodzajów kwasów 
tłuszczowych nie służy naszemu zdrowiu, bowiem ich funkcje się przeciwważą – Omega 6 
jest odpowiedzialny za wzrost cząsteczek zapalnych, w przeciwieństwie do Omega 3, 
który pełni funkcję przeciwzapalną. Nasilenie się stanów zapalnych może przyczynić się  
do innych problemów zdrowotnych.

Jak kwasy Omega 3 wpływają na nasze zdrowie?  . Kwasy tłuszczowe Omega 3 mają duży wpływ na funkcjonowanie mózgu, oczu, 
układu nerwowego oraz rozwój płodu. Obniżenie zawartości DHA 
(długołańcuchowego kwasu tłuszczowego Omega 3) w mózgu może wpłynąć  
na spowolnienie procesu przyswajania wiedzy oraz zwiększenie ryzyka rozwinięcia 
choroby Alzheimera lub innych rodzajów demencji. . Większe spożycie kwasów tłuszczowych Omega 3 zmniejsza ryzyko rozwinięcia 
chorób układu krążenia. Zaleca się spożycie jednej do dwóch porcji tłustych ryb  
w tygodniu. Osoby, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia, spożywają 
ok. 1 g kwasów EPA i DHA dziennie.  . Przyjmowanie suplementów zawierających olej rybny obniża bolesność stawów oraz 
ma działanie przeciwzapalne. Warto przyjmować kwasy Omega 3 również  
ze względu na ich korzystny wpływ na skórę oraz zdolność łagodzenia stanów 
zapalnych organizmu.
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Zdrowy i bezpieczny

Chroniony przez silne przeciwutleniacze przed procesami 
utleniania

Poddany destylacji cząsteczkowej - gwarancja jakości 
farmaceutycznej (Dobra Praktyka Wytwarzania)

Pochodzi od ryb zawierających duże ilości kwasów DHA i EPA

Nie zawiera metali ciężkich ani innych substancji 
zanieczyszczających

Nie zawiera substancji przetwarzanych genetycznie

Kapsułki zawierają żelatynę rybią – bez domieszek żelatyny 
wołowej lub wieprzowej

Zawiera kwasy Omega 3 naturalnego pochodzenia, dzięki czemu 
zapewnia dobre wchłanianie szerokiej gamy niezbędnych kwasów 
tłuszczowych.

Jakie jest zapotrzebowanie mojego organizmu na kwasy Omega 3?

Według raportu EURODIET, 200 mg długołańcuchowego kwasu tłuszczowego Omega 3 
dziennie to dawka „spełniająca niezbędne odżywcze zapotrzebowanie organizmu, 
pozwalające mu zwalczać główne problemy zdrowotne.” 2 kapsułki WellnessPack 
(zawierające 1 g oleju rybnego) to ok. 300 mg długołańcuchowych kwasów Omega 3 
- EPA i DHA. Naszym zdaniem jest to optymalna, dzienna dawka kwasów tłuszczowych. 

Mimo, że zaleca się spożycie dwóch porcji tłustych ryb w tygodniu, Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odradza przekraczanie tej ilości. Kobiety planujące 
zajście w ciążę, będące w ciąży lub karmiące nie powinny spożywać niektórych rodzajów 
ryb 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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WellnessPack 

 15388    

 15395
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Składniki i sposób stosowania 
WellnessPack dla pań. Suplement diety. (21 saszetek) 
Suplement diety WellnessPack jest naukowo opracowanym preparatem dla kobiet
i oferuje zbalansowaną kombinację witamin i minerałów, naturalnego oleju rybnego 
wysokiej jakości z kwasami tłuszczowymi Omega 3 (DHA i EPA) oraz Kompleksu Swedish 
Beauty – wyjątkowego przeciwutleniacza (astaksantyny) pozyskanego ze szwedzkich alg. 

Uwaga: Kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem 
przed zażyciem suplementów witaminowo-mineralnych. Preparat ten nie służy 
do diagnozy, leczenia lub zapobiegania żadnym chorobom. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie spożywać, jeśli saszetka jest 
uszkodzona. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci. 

Sposób użycia:  1 saszetka dziennie po głównym posiłku. 

Sposób przechowywania:  Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. 
Najlepiej spożyć przed końcem – patrz oznaczenie EX. Nr partii znajduje się 
na opakowaniu. 

Jedna saszetka zawiera zestaw suplementów diety:  1 tabletka Multiwitaminy i minerały 
dla kobiet (15414), 1 kapsułka Kompleks Swedish Beauty (15400) i 2 kapsułki Kwas 
Omega 3 (EPA i DHA) (15397).

WellnessPack dla panów. Suplement diety. (21 saszetek) 
Suplement diety WellnessPack jest naukowo opracowanym preparatem dla mężczyzn 
i oferuje zbalansowaną kombinację witamin i minerałów, naturalnego oleju rybnego 
wysokiej jakości z kwasami tłuszczowymi Omega 3 (DHA i EPA) oraz Kompleksu 
Swedish Beauty – wyjątkowego przeciwutleniacza (astaksantyny) pozyskanego ze 
szwedzkich alg. 
Uwaga: Preparat ten nie służy do diagnozy, leczenia lub zapobiegania żadnym chorobom. 
Suplement nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie spożywać, 
jeśli saszetka jest uszkodzona. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

Sposób użycia: 1 saszetka dziennie po głównym posiłku. 

Sposób przechowywania:  Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. 
Najlepiej spożyć przed końcem – patrz oznaczenie EX. Nr partii znajduje się 
na opakowaniu. 

Jedna saszetka zawiera zestaw suplementów:  1 tabletka Multiwitaminy i minerały dla 
mężczyzn (15413), 1 kapsułka Kompleks Swedish Beauty (15400) i 2 kapsułki Kwas 
Omega 3 (EPA i DHA) (15397). 
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Subskrypcja
Subskrybuj swoje ulubione produkty Wellness, a zaoszczędzisz czas i pieniądze!

• To jedyna okazja, by otrzymać suplementy diety w obniżonej cenie!

• Ulubione produkty Wellness będą dodawane automatycznie do Twojego zamówienia! 

• Regularne stosowanie gwarancją najlepszych rezultatów! 

Stosując Wellness codziennie przez długi czas, osiągniesz najlepsze efekty. Skorzystaj 
z jedynej możliwości uzyskania rabatu na ulubione suplementy diety – przyłącz się 
do programu subskrypcji, obejmującego WellnessPack i koktajle Natural Balance. 
Dzięki niemu masz pewność, że nigdy nie zabraknie Ci ulubionego produktu Wellness! 
Z subskrypcji możesz zrezygnować w każdej chwili. 

Dbaj o świetny wygląd i wspaniałe samopoczucie każdego dnia!

za1zł!

za1zł!

za1zł!
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Koktajl Natural Balance  
Czym są koktajle Natural 
Balance?
Koktajle Natural Balance to 
środki spożywcze mające postać 
proszku, dostarczające 
organizmowi niezbędnych 
substancji odżywczych oraz 
wspomagające proces 
odchudzania. Koktajl zawiera 
białko pochodzące z trzech 
źródeł, dzięki czemu ma profil 
podobny do aminokwasów 

zawartych w mleku ludzkim. Poza tym charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym 
i dużą zawartością błonnika spożywczego. To wszystko sprawia, że koktajl Natural Balance jest zdrową 
i odżywczą przekąską oraz bezkonkurencyjnym koktajlem na tle innych tego typu produktów 
dostępnych na rynku. Spożywanie koktajlu Natural Balance 30 minut przed posiłkiem obniży poziom 
odczuwanego głodu, co może sprawić, że zjesz mniejszą porcję posiłku. W taki sposób możesz 
wspomagać proces odchudzania. Jeśli chcesz utrzymać swoją wagę lub prowadzić zdrowy tryb życia, 
pij koktajl jako przekąskę pomiędzy posiłkami. Dzięki temu utrzymasz stężenie cukru we krwi 
na stałym poziomie, co podtrzymuje koncentrację i energię przez dłuższy okres czasu.
Czemu warto pić koktajle Natural Balance?
Koktajl Natural Balance powstał z myślą o diecie osób zakwalifikowanych do przeszczepu narządów, 
dlatego zawiera on wszystkie niezbędne makroskładniki. Koktajl jest bogatym źródłem błonnika oraz 
białka o profilu aminokwasów podobnym do mleka ludzkiego. Ponadto, zachowuje on optymalną 
proporcję kwasów Omega 3 i innych kwasów tłuszczowych oraz zawiera węglowodany o niskim 
indeksie glikemicznym. Taki odżywczy i zdrowo zbilansowany produkt, pochodzący 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. Ponieważ koktajl jest łatwy 
w trawieniu, niskokaloryczny i jednocześnie zaspokaja głód, oznacza to, że jest o wiele zdrowszy niż 
inne popularne przekąski. 
Jakie są zalety picia koktajlu Natural Balance?
Koktajl Natural Balance idealnie wspomaga zdrową utratę wagi i dostarcza organizmowi potrzebnych 

Pytania do eksperta Wellness
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substancji odżywczych. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu zmniejsza on uczucie głodu  
i łaknienia na słodycze.  Dodaje też energii i poprawia koncentrację. 
Co zawiera koktajl 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, 
dodatkową albuminę jaj, białko serwatki (pochodzące z mleka), jabłko, owoce dzikiej róży i błonnik 
uzyskany z buraków cukrowych. Składniki te nie są poddawane żadnym procesom modyfikacji i razem 
tworzą najlepsze proporcje 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 
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 niekalorycznej sukralozie. 
Czy prowadzono jakieś naukowe badania nad koktajlami Natural Balance? 
Od 2000 r. lekarze z Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Lund (Szwecja) prowadzili 
liczne badania kliniczne. Zaobserwowali i udokumentowali różne pozytywne efekty stosowania 
koktajli. Obok lepszej kontroli poziomu IG (Indeksu Glikemicznego) zauważyli także: niższy poziom 
cukru we krwi, niższe ciśnienie, spadek wagi i obwodu ciała. Co więcej, wśród uczniów szkoły Eslöv 
odnotowano lepsze zdolności koncentracji. Trwają także nieprzerwane badania nad długoterminową 
kontrolą wagi z wykorzystaniem koktajli Natural Balance, które zaczęły się w 2007 roku; badania te 
wskazują na znaczący spadek wagi i poprawę samopoczucia oraz wzrost energii. Przeciętna utrata 
wagi w ciągu 12 miesięcy wynosiła 9,4 kilogramów, a w ciągu 24 miesięcy sięgała 13,6 kg.
Czy wszystkie składniki koktajli Natural Balance są naturalne? 
Tak, stosowaliśmy jedynie składniki i smaki pochodzenia naturalnego. Jedynym dodatkiem jest 
sukraloza – naszym zdaniem najbezpieczniejszy niekaloryczny słodzik.
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 
przyswajalne węglowodany (np. biały chleb), ma zazwyczaj wysoki wskaźnik IG, ponieważ powoduje 
szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Natomiast pokarmy, które zawierają niewiele węglowodanów 
lub wolno przyswajalne (np. 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.
Czy koktajle pomagają schudnąć? 
Badania wykazały znaczącą utratę wagi w wielu wypadkach, gdy ich uczestnicy regularnie spożywali 
koktajle Natural Balance. Powody są różne, ale jednym z ważnych czynników jest poziom insuliny, 
który u ludzi z nadwagą jest często stale podwyższony, a spada w wyniku ustabilizowania poziomu 
cukru we krwi. Może to trwać kilka tygodni po tym, jak ciało zaczyna tracić na wadze. Jednak zawsze 
trzeba uważać utratę zbędnych kilogramów za efekt pośredni dostarczania organizmowi optymalnie 
zbilansowanego pożywienia. Jeśli chcesz stosować koktajle Natural Balance do kontroli wagi, zalecamy 
wypijanie jednego koktajlu pół godziny przed każdym głównym posiłkiem lub za każdym razem,  
gdy czujesz ochotę na słodycze. Możesz spotęgować efekt, wypijając koktajl przed każdym innym 
posiłkiem w ciągu dnia.  
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Jeśli chcesz, by koktajl Natural Balance wspomagał utratę lub utrzymanie wagi, zalecamy 
uwzględnienie poniższych wskazówek:
o 1) Wypij koktajl pół godziny przed głównym posiłkiem. Dzięki temu będziesz odczuwał  
           mniejszy głód, a więc zjesz mniej.
o 2) Pij koktajl jako przekąska pomiędzy posiłkami lub kiedykolwiek poczujesz łaknienie na słodycze. 
           W ten sposób unikniesz spożywania niezdrowych i kalorycznych przekąsek.
Zapoznaj się z metodą Drogi Naturalnej Utraty Wagi™.
Czy koktajl Natural Balance może zastąpić posiłek?
Istnieje możliwość zastąpienia pojedynczego posiłku 1-3 porcjami koktajlu Natural Balance - wszystko 
zależy jednak od wagi ciała i aktywności fizycznej danej osoby. Biorąc pod uwagę fakt, że koktajl 
Natural Balance zawiera stosunkowo małą ilość węglowodanów, zawsze warto uzupełniać jego 
porcje o warzywa, owoce, orzechy lub jagody. Nie rekomendujemy jednak zastępowania regularnych 
posiłków koktajlem – powinien on być raczej uzupełnieniem codziennej diety.
Jaki jest wpływ koktajlu Natural Balance na odczuwany apetyt?
Subiektywne obserwacje wykazały, że spożywanie koktajlu Natural Balance 30 minut przed posiłkiem 
może zmniejszyć poziom odczuwanego apetytu. Poza tym, utrzymywanie wyrównanego poziomu 
cukru we krwi również świadczy o tym, że koktajl Natural Balance zmniejsza łaknienie na słodycze,  
a spożywany między posiłkami, obniża poziom odczuwanego głodu.
Jeśli dużo ćwiczę i trenuję, jak mam przyjmować koktajle Natural Balance? Czy mogę mieszać je  
ze zwykłymi odżywkami białkowymi, gdy potrzebuję więcej białka? 
Koktajl Natural Balance w 41% składa się z białek, a w 32% z węglowodanów. Pijąc koktajl Natural 
Balance zarówno przed, jak i po ćwiczeniach dostarczysz organizmowi „paliwo” na czas ćwiczeń,  
a po treningu koktajl wspomoże proces regeneracji mięśni. Należy jednak pamiętać, że IG koktajlu 
jest niski, przez co produkt ten nie ma działania anabolicznego wywoływanego przez insulinę.  
Aby dostarczyć organizmowi podwójną porcję białek i węglowodanów, wystarczy odmierzyć dwie 
miarki koktajlu. Koktajl wymieszany z mlekiem krowim lub sojowym dostarczy dodatkowej porcji 
białka, węglowodanów oraz podwyższy wartość energetyczną produktu.
Czy można stosować koktajle Natural Balance do budowy masy mięśniowej? 
Tak, przecież koktajl Natural Balance zawiera optymalne proporcje składników odżywczych, łącznie  
z trzema różnymi i w pełni wartościowymi naturalnymi białkami. Powinieneś pić koktajl zarówno 
przed, jak i po ćwiczeniach, co zapewni dodatkowe źródło energii w czasie wysiłku fizycznego oraz 
pomoże zbudować mięśnie i szybciej zregenerować organizm po treningu. Niezwykle ważne jest 
także jedzenie zdrowych posiłków w czasie dnia.
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.
Ile czasu przed spożyciem można przyrządzić koktajl?
Im krótszy czas upłynie od przygotowania koktajlu Natural Balance do jego wypicia, tym lepiej ten 
produkt smakuje. Po 10 minut w napoju zaczyna oddzielać się zawiesina, dlatego też przed wypiciem 
koktajlu należy go ponownie wymieszać. Można przygotować koktajl 30 minut wcześniej, ale przed 
wypiciem należy go dokładnie wstrząsnąć, wlać do szklanki i wtedy będzie gotowy do spożycia. 
Koktajl może być serwowany na zimno.
Czy koktajl Natural Balance wpływa na ciśnienie tętnicze krwi?
Nie, koktajl Natural Balance nie ma żadnego wpływu na ciśnienie tętnicze krwi.
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Czy osoby cierpiące na nadwrażliwość pokarmową lub uczulone na pewne rodzaje pokarmów 
mogą pić koktajl Natural Balance?
Jeśli jesteś uczulony na któryś z niżej wymienionych rodzajów pożywienia, powinieneś powstrzymać 
się od spożywania koktajlu lub zasięgnąć porady lekarskiej.
Mleko

Koktajl Natural Balance zawiera minimalną ilość laktozy (ok. 1% w jednej porcji produktu gotowego 
do spożycia).  Doświadczenie naszych klientów cierpiących na nietolerancję laktozy dowodzi, że 
spożycie koktajlu nie wywołuje u nich żadnych niepożądanych reakcji organizmu. Jeśli jednak jesteś 
uczulony na białko pochodzące z mleka, to nie powinieneś spożywać koktajlu Natural Balance.
Truskawki

Aromat truskawkowy koktajlu Natural Balance jest jednakowy z naturalnym, jednak nie wywołuje 
alergii i jest dobrze tolerowany przez osoby uczulone na te owoce. Alergia na truskawki może 
przebiegać z różnym nasileniem u różnych osób. Każda z uczulonych osób powinna samodzielnie 
zdecydować, czy chce spróbować truskawkowego koktajlu Natural Balance i sprawdzić, czy spożycie 
wywoła reakcję alergiczną organizmu.
Jaja

Koktajl Natural Balance zawiera jaja, dlatego nie powinien być spożywany przez osoby uczulone  
na ten produkt spożywczy. Fakt, iż u części uczulonych osób nie wystąpiła reakcja alergiczna po 
spożyciu koktajlu, może być spowodowany procesem suszenia rozpryskowego, jakiemu poddawane 
są jaja wchodzące w skład naszego produktu. Ponieważ jednak reakcja osób z alergią na jaja może 
mieć różny przebieg, warto skonsultować się z lekarzem. 
Czy mogę wcześniej wymieszać koktajl Natural Balance i zabrać ze sobą celem późniejszego 
spożycia? 
Tak, ale nie wcześniej niż jeden dzień przed planowanym spożyciem koktajlu. Przechowuj go  
w chłodnym miejscu i wstrząśnij raz jeszcze tuż przed degustacją. Stanowczo doradzamy, by w miarę 
możliwości zabierać ze sobą proszek i wodę oddzielnie i zmieszać je dopiero wtedy, gdy chcesz 
wypić koktajl. Jeśli nie masz warunków, by użyć szejkera, wsyp proszek do butelki z odmierzoną ilością 
wody i po prostu wstrząśnij.
Czy koktajl Natural Balance może być spożywany przez osoby z cukrzycą? Jaka jest zawartość 
cukru w koktajlu?
W przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe lub przyjmujących leki przepisane na receptę, 
przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów diety należy zawsze skonsultować się 
z lekarzem. Ponieważ jednak koktajl Natural Balance jest produktem spożywczym, może być 
spożywany przez osoby z cukrzycą. 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 monitorowania poziomu cukru 
we krwi i dostosowywania dawki leków do niewielkiej zawartości węglowodanów i niskiego 
wskaźnika glikemicznego koktajlu. Monitorowanie poziomu cukru we krwi jest szczególnie ważne, jeśli 
osoba z cukrzycą traci na wadze. 
Czy koktajl Natural Balance zawiera cukier? 
Koktajle Natural Balance nie zawierają dodatkowych cukrów ani fruktozy, tylko to, co znajduje się  
w naturalnych składnikach. Aby wzmocnić smak, ale zachować niski indeks glikemicznym, 
zastosowano bardzo niewielkie ilości słodziku – sukralozy.
Czy koktajl Natural Balance zawiera jakiś słodzik? 
Koktajle Natural Balance zawierają najlepszy obecnie słodzik, zaaprobowany przez Unię Europejską 
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– sukralozę, aby wywołać odczucie przyjemnego smaku całej kompozycji przy zapewnieniu 
minimalnej wartości kalorycznej produktu.  
Aktualnie nie ma żadnej naturalnej alternatywy dla słodzików, zaakceptowanej przez UE, która nie 
podnosiłaby poziomu cukru we krwi. Sukraloza jest pozyskiwana z naturalnego cukru. Jest jednak 
około 600 razy bardziej słodka, dlatego ok. 0,125 g sukralozy to wystarczająca ilość aby zapewnić 
dobry smak jednej porcji koktajlu. 
Gdy stosuję koktajl Natural Balance jako uzupełnienie diety, czy nadal muszę przyjmować inne 
witaminy i minerały? 
Koktajl Natural Balance nie jest suplementem witaminowym ani mineralnym; to po prostu bogata 
mieszanka składników pokarmowych. Jeśli w ciągu dnia spożywasz od 0,5-1 kg świeżych, organicznych 
warzyw i owoców, to zapewne nie potrzebujesz żadnych suplementów diety zawierających witaminy 
lub minerały. Jednak jeśli, jak u większości osób, Twoja dieta nie jest zdrowa i zróżnicowana, dobrym 
rozwiązaniem może być uzupełnienie sposobu odżywiania tabletką multiwitamin, np. z zestawu 
WellnessPack. Profesor Willett z Harvardu wykazał, że wiele osób dostarcza swojemu organizmowi 
za mało witamin D, B6, B12 i soli kwasu foliowego. Dlatego 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 to inaczej). Oto prawidłowe dawkowanie koktajlu ze względu na wiek dziecka:
Od 3 roku życia do 7 lat: 1/3 porcji koktajlu Natural Balance zmieszanego z 150 ml wody pitnej 
Od 7 do 11 lat: 1/2 porcji koktajlu Natural Balance zmieszanego z 150 ml wody pitnej 
Od 12 roku życia: 1 porcja koktajlu Natural Balance zmieszanego z 150 ml wody pitnej 
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 smakowych, ale spowoduje to wzrost wartości energetycznej gotowego koktajlu, czyli spożyjesz 
więcej kalorii. Pamiętaj, że możesz korzystać z dostępnej na naszej stronie internetowej Księgi 
Przepisów Wellness, dzięki której dowiesz się, jak przygotować pyszne smoothie oraz napoje  
z użyciem koktajli Natural Balance. Uwaga: nigdy nie mieszaj koktajlu Natural Balance z gorącą wodą 
lub napojami gazowanymi (z bąbelkami).

Astaksantyna
Co to jest astaksantyna? 
Naturalna astaksantyna jest nazywana „królową karotenoidów”. To niedawno odkryty, fenomenalny 
składnik fito-odżywczy pochodzący z morza. Astaksantyna należy do najsilniejszych przeciwutleniaczy 
z grupy karotenoidów. Wykazano, że znacząco poprawia wiele biologicznych mechanizmów 

zachodzących w organizmie, a zakres jej działania jest bardzo szeroki:  
od przeciwzapalnego po zapobiegającego starzeniu się.
Karotenoidy pełnią niezwykle ważną rolę w organizmie człowieka w procesach 
przekazywania energii i samoobrony przed fotooksydacją. W przeciwieństwie  
do innych karotenoidów astaksantyna nie ulega przemianie w witaminę A  
w ludzkim ciele i jest całkowicie naturalna i bezpieczna. Jak przystało na 
„królową”, jest silnym przeciwutleniaczem, o 10 razy mocniejszym działaniu niż 
inne karotenoidy.
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Wyniki badań dowiodły, że astaksantyna to silny przeciwutleniacz, który ponad 100 razy skuteczniej 
niż witamina E neutralizuje w organizmie działanie 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. 
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 ona 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 uszkodzenie wywołane działaniem 
promieni UV, a po wystawieniu organizmu na promienie UVB działa przeciwzapalnie. To wszystko 
sprawia, że astaksantyna redukuje procesy fotostarzenia.
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:
o Poprawa zdrowia skóry oraz zwiększona ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni 
       UV
o Zwiększona regeneracja mięśni po wysiłku fizycznym, która prowadzi do osiągania lepszych 
       wyników w uprawianym sporcie i większej wytrzymałości
o 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 mają nadrzędne działanie przeciwutleniające nad pozostałymi karotenoidami.
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 oddziałowują głównie  
na wierzchnią warstwę skóry i to one wywołują poparzenia słoneczne. Natomiast promienie UVA 
głęboko penetrują skórę, nadają jej trwałą opaleniznę, ale też jednocześnie 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 
ochrania błony komórkowe i włókna kolagenowe skóry.
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W jaki sposób astaksantyna poprawia wygląd skóry?
Astaksantyna zapewnia zdrowy i świeży wygląd skóry dzięki ochranianiu jej przed szkodliwym 
wpływem środowiska zewnętrznego oraz procesami starzenia. Zadaniem skóry jest zapewnienie 
organizmowi pierwszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak drobnoustroje, promienie 
UV, działaniem 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 
chcemy więc 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 uzupełnienie 
poziomu nawilżenia skóry, większą elastyczność oraz wygładzenie linii zmarszczek.
W jaki sposób astaksantyna wzmacnia mięśnie i poprawia 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 oraz powysiłkową regenerację mięśni.
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 pigmentu zawartej w dużej porcji 
dzikiego łososia. 
Czy powinienem przyjmować astaksantynę przed posiłkiem czy po nim?
Zalecamy przyjmowanie astaksantyny w porze śniadaniowej. Nie jest istotne, czy będzie to przed,  
po czy w trakcie posiłku - ważne jest, by wyrobić w sobie nawyk porannego przyjmowania 
suplementów diety. Warto pamiętać, że korzyści płynące z ich przyjmowania są widoczne dopiero po 
kilku tygodniach, a efekty działania są trudniejsze do zaobserwowania niż np. skutki działania leków.  
Jako substancja rozpuszczalna w tłuszczach, astaksantyna wymaga obecności tych substancji, aby móc 
zostać w pełni przetrawioną. Zadbaliśmy o to, by każda kapsułka zawierała odpowiednią ilość 
tłuszczów niezbędną do przetrawienia 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 
astaksantyny, 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 lub 
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matki karmiące piersią powinny zawsze skonsultować się z lekarzem. Nie przeprowadzono badań 
dotyczących wpływu astaksantyny na kobiety będące w ciąży lub opiekujące się dziećmi.
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 przeciwwskazać dla diabetyków odnośnie przyjmowania astaksantyny. 
Co więcej, dowiedziono, że reaktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species), 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 zapewnia prawidłową czynność komórek beta oraz obniża toksyczność glukozy  
u myszy z cukrzycą.

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 lub toksyny. 
Czy mogę zażywać tabletki WellnessPack oraz suplement diety Multiwitaminy i minerały w czasie 
ciąży?
Kobietom w ciąży lub planującym zajście w ciążę zaleca się przyjmowanie kwasu foliowego, który ma 
zapobiec potencjalnym wadom płodu. Jak dotąd nie zbadano jednak wpływu suplementów diety  
na kobiety w ciąży. WellnessPack zawiera astaksantynę i mimo, że jest to substancja w pełni naturalna, 
jej wpływ na kobiety w ciąży lub matki karmiące piersią też nigdy nie został zbadany. Dlatego w tej 
kwestii zalecamy zasięgnąć porady lekarskiej. 
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 
osoby powyżej 12 roku życia. Dlatego nie zaleca się spożywania suplementów diety przez dzieci  
w wieku lat 12 lub młodsze. (Wiek, poniżej którego dziecko nie może przyjmować suplementów 
diety, może różnić się w zależności od ustawodawstwa danego kraju). 
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Kwas Omega 3
Dlaczego należy przyjmować suplement diety Kwas Omega 3? 
Suplement diety Kwas Omega 3 to źródło podstawowych kwasów 
tłuszczowych, które nie są produkowane przez nasz organizm  
i w związku z tym muszą być dostarczane jako składnik diety. Odgrywają one 
niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu:
• Wspomagają zdrowie układu krążenia (obniżają ciśnienie tętnicze krwi  
i poziom cholesterolu, przez co zmniejszają ryzyko wystąpienia zawałów serca  
i udaru)
• Wpływają korzystnie na układ nerwowy (poprawiają pracę mózgu, 
wspomagają procesy myślowe, naukę i koncentrację)
• Wzmacniają wzrok 

• Wspierają system odpornościowy (pomagają ograniczyć alergie oraz objawy chorób 
autoimmunologicznych, takich jak artretyzm, choroba Leśniowskiego-Crohna czy zespół jelita 
drażliwego)
• Podwyższają odporność stawów (minimalizują ból i stany zapalne) 
• Poprawiają kondycję skóry 
Kwasy tłuszczowe są kluczowym składnikiem błony komórkowej, dzięki czemu poprawiają  
od wewnątrz poziom nawilżenia i elastyczność skóry. Stymulują produkcję kolagenu i elastyny, przez  
co nasza skóra odzyskuje młody i świeży wygląd.
Ryby zawierają szkodliwe zanieczyszczenia. Czy ma to jakiś wpływ na kwasy tłuszczowe Omega 3 
zawarte w Waszym produkcie?
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 Kwas Omega 3 pozyskiwany jest od ryb pochodzących  
z wybrzeży Ameryki Łacińskiej. W procesie wytwarzania dbamy o to, by olej rybny został oczyszczony 
ze wszelkich zanieczyszczeń i nie uległ procesom utleniania. W celu zapewnienia najwyższej jakości 
produktu, olej rybny jest poddawany destylacji cząsteczkowej. Dlatego też bezpieczniejsze jest 
przyjmowanie kwasów tłuszczowych Omega 3 w postaci suplementów diety aniżeli częste 
spożywanie tłustych ryb. 
Jestem w ciąży. Słyszałam, że kwasy tłuszczowego 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 Kwas Omega 3 swoim dzieciom?
Jeśli dzieci są w wieku, w którym mogą bezpiecznie połknąć kapsułkę kwasu tłuszczowego, można im 
podawać suplement diety Kwas Omega 3. Kwasy tłuszczowe Omega 3 mają korzystny wpływ na 
rozwój oczu i mózgu dzieci, poza tym poprawiają koncentrację, zdolność do skupienia uwagi, pamięć 
oraz umiejętność czytania. Dzieciom zaleca się przyjmowanie takiej samej dawki kwasów 
tłuszczowych, co osobom dorosłym, tj. 1-2 g dziennie. Przed podaniem dziecku suplementów diety 
Kwas Omega 3 należy skonsultować się z pediatrą.
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Czy osoby uczulone na ryby mogą przyjmować suplement diety Kwas Omega 3?
Alergia na ryby jest wywołana reakcją organizmu na białko rybie. Olej zawarty w naszym suplemencie 
diety Kwas 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 Kwas Omega 3 zawiera olej rybny, a nie olej warzywny?
Kwasy tłuszczowe Omega 3 można znaleźć zarówno w oleju rybnym, jak i warzywnym. Ten pierwszy 
zawiera kwasy tłuszczowe Omega 3 o dłuższych łańcuchach – kwasy EPA (kwas eikozapentaenowy) 
oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy). Kwasy tłuszczowe oleju warzywnego są krótsze – kwas ALA 
(kwas alfa liponowy). Nasz organizm przekształca łańcuch kwasów tłuszczowych ALA na dłuższy 
zawsze, gdy jest taka możliwość lub potrzeba organizmu. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA mają 
korzystny wpływ na układ nerwowy oraz układ krążenia, a także posiadają właściwości przeciwzapalne. 
Suplement diety Kwas Omega 3 zawiera wyłącznie długie łańcuchy kwasów tłuszczowych 
pochodzących z ryb, ponieważ mają one korzystniejszy wpływ na nasze zdrowie.

Multiwitaminy i minerały
Czy codzienne przyjmowanie suplementu diety Multiwitaminy i minerały jest bezpieczne?
Jedna tabletka suplementu diety Multiwitaminy i minerały jest stworzona tak, by zaspokoić dzienne 
zapotrzebowanie organizmu na te składniki. Nie stwarza ona żadnego ryzyka przedawkowania.  

Przedawkowanie skutkujące toksycznym zatruciem 
organizmu występuje jedynie po zażyciu bardzo dużej 
ilości konkretnego składnika – np. w przypadku witaminy 
A oznaczałoby to przyjmowanie dziennej dawki równej 
100 000 IU przez okres wielu miesięcy (tj. jednoczesne 
przyjmowanie ok. 37 tabletek witaminy przez okres wielu 
miesięcy).
Niektórych suplementów diety oraz leków nie powinno 
się przyjmować jednocześnie. Nie ma jednak potrzeby 
okresowego przerywania przyjmowania suplementów 
diety Wellness – są to bowiem substancje odżywcze, 
których dawkowanie odpowiada dziennemu 

zapotrzebowaniu organizmu. Przyjmowanie jednej tabletki suplementu dziennie jest zupełnie 
bezpieczne. 
Czy wapń i żelazo mogą być wchłaniane jednocześnie? 
To zależy od poziomu witamin w organizmie. Jeśli organizmowi brakuje konkretnych witamin, wtedy 
wchłania on ich większe ilości. Minerały nie niszczą witamin lub innych minerałów wewnątrz 
organizmu. Co prawda, niektóre z nich konkurują o obecne w jelicie cienkim receptory, dzięki którym 
substancja wchłania się do organizmu. Należy jednak pamiętać, że jelito cienkie ma dużą powierzchnię 
i zdolność wchłaniania. Osoby cierpiące na choroby jelit (zespół jelita drażliwego, choroba 
Leśniowskiego-Crohna) lub po operacji częściowego wycięcia jelita mogą wchłaniać mniejsze ilości 
substancji odżywczych - takim osobom zaleca się przyjmowanie suplementów diety. Witamina C 
rzeczywiście zwiększa wchłanianie nieorganicznego żelaza, lecz wysokie stężenie wapnia może 
zaburzyć ten proces. W przypadku suplementu diety Multiwitaminy i minerały, proces wchłaniania 
żelaza nie jest zaburzony, ponieważ produkt ten zawiera zarówno witaminę C, jak i wapń. Jednakże 
suplementy diety stosowane w leczeniu osteoporozy lub anemii zawierają większą ilość wapnia  
lub żelaza, w związku z czym mogą obniżyć wchłanianie tych substancji. 
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Suplement                             Zawartość w 1 tabletce      Zal. Dzienne Spożycie (%)                     
Witamina A  800 mcg   100
Witamina D  5 mcg   100
Witamina E  10 mg   100
Witamina B1 (tiamina)  1.4 mg   100
Witamina B2 (ryboflawina)  1.6 mg   100
Witamina B3 (niacyna)  18 mg   100
Witamina B5 (kwas pantotenowy)   6 mg   100
Witamina B6 (pirydoksyna)  2 mg   100
Witamina B9 (kwas foliowy)  200 mcg   100
Witamina B12 (kobalamina)  1 mcg   100
Biotyna  150 mcg   100
Witamina C  60 mg   100
Wapń  175 mg   22
Magnez  75 mg   25
Jod  150 mcg   100
Miedź  900 mcg   90
Żelazo  14 mg   100
Cynk  15 mg   100
Selen  25 mcg   45

Jakie składniki zawiera suplement diety Multiwitaminy 
i minerały dla kobiet  i jaka jest ich procentowa 
zawartość w stosunku do Zalecanego Dziennego 
Spożycia (RDA)?
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Suplement                             Zawartość w 1 tabletce      Zal. Dzienne Spożycie (%)                               
Witamina A  800 mcg   100
Witamina D  5 mcg   100
Witamina E  10 mg   100
Witamina B1 (tiamina)  1.4 mg   100
Witamina B2 (ryboflawina)   1.6 mg   100
Witamina B3 (niacyna)  18 mg   100
Witamina B5 (kwas pantotenowy)    6 mg   100
Witamina B6 (pirydoksyna)  2 mg   100
Witamina B9 (kwas foliowy)  100 mcg   50
Witamina B12 (kobalamina)  1 mcg   100
Biotyna  150 mcg   100
Witamina C  60 mg   100
Wapń                 150 mg                      19                               
Magnez  100 mg   33
Jod  150 mcg   100
Miedź  900 mcg   90
Cynk  15 mg   100
Selen  50 mcg   91

Jakie składniki zawiera suplement diety 
Multiwitaminy i minerały dla panów i jaka jest ich 
procentowa zawartość w stosunku 
do Zalecanego Dziennego Spożycia?
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Księga przepisów Wellness

Brzoskwiniowe
Orzeźwienie Truskawkowo-

migdałowy
     Sen

Doskonale chłodzi w upalne, letnie dni!
Przygotuj smakowity drink, który momentalnie
poprawi Twoje samopoczucie!
1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) waniliowego koktajlu Natural 
Balance
150 ml zimnej wody lub niskotłuszczowego 
mleka (0,5%)
75 g świeżej lub mrożonej brzoskwini 
pokrojonej w plasterki
3 kostki lodu

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze – 
podawaj w schłodzonej szklance.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance = 65 kcal
150 ml niskotłuszczowego mleka = 57 kcal
75 g brzoskwini = 30 kcal
Łącznie: 152 kcal

Sycąca przyjemność bez wyrzutów sumienia!
1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) truskawkowego koktajlu 
Natural Balance
150 ml zimnego niskotłuszczowego mleka 
(0,5%)
3 posiekane migdały

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj proszek Natural Balance ze 150 ml 
zimnego niskotłuszczowego mleka, całość 
posyp posiekanymi migdałami.

Podawaj w kieliszku koktajlowym.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance = 65 kcal
150 ml niskotłuszczowego mleka = 57 kcal
3 posiekane migdały = 59 kcal
Łącznie: 181 kcal
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Cytrusowa
Energia

Orzeźwiająca bomba witaminowa!
1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) waniliowego koktajlu 
Natural Balance
100 ml świeżo wyciśniętego soku 
z grejpfruta
50 ml świeżo wyciśniętego soku 
z pomarańczy

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj wszystkie składniki 
w blenderze. 
Podawaj w prostej szklance udekorowanej 
kilkoma plastrami pomarańczy.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance 
= 65 kcal
100 ml soku z grejpfruta = 40 kcal
50 ml soku z pomarańczy = 24 kcal
Łącznie: 129 kcal
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Truskawkowy
Mus

Mango
Hit

Delikatny, rozpływający się w ustach deser –
aksamitna konsystencja i zachwycający smak!

1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) truskawkowego koktajlu
Natural Balance
100 ml mleka sojowego lub 
niskotłuszczowego mleka (0,5%)
50 ml świeżo wyciśniętego soku 
z pomarańczy
3 gałązki mięty
3 mrożone truskawki
10 g startej gorzkiej czekolady

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze. 

Całość posyp startą czekoladą i podawaj 
w kieliszku koktajlowym, udekorowanym 
świeżą miętą i truskawkami.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance = 65 kcal
100 ml mleka sojowego = 36 kcal
50 ml soku z pomarańczy = 24 kcal
3 mrożone truskawki = 15 kcal
10 g gorzkiej czekolady = 50 kcal
Łącznie: 190 kcal

Poczuj cudowny smak lata!

1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) truskawkowego koktajlu 
Natural Balance
150 ml świeżego soku z mango
1/2 dojrzałego banana
4 kostki lodu

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze.

Podawaj w wysokiej szklance.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance = 65 kcal
150 ml świeżego soku z mango = 75 kcal
1/2 banana = 40 kcal
Łącznie: 180 kcal



 PRZEWODNIK WELLNESS 67PRZEWODNIK WELLNESS 67

Marchewkowy
Szok

Gdy opadasz z sił, energetyczna kombinacja
natychmiast postawi Cię na nogi!

1 porcja

SKŁADNIKI:
1 miarka (18 g) waniliowego koktajlu 
Natural Balance
75 ml jogurtu naturalnego bez cukru
75 ml świeżego soku z marchwi
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
1 łyżeczka startego imbiru
5 świeżych listków mięty
5 pieczonych migdałów

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze.

Całość przelej do kieliszka koktajlowego 
i udekoruj świeżymi listkami mięty oraz 
posiekanymi migdałami.

WARTOŚĆ KALORYCZNA PORCJI:
1 miarka koktajlu Natural Balance = 65 kcal
75 ml jogurtu naturalnego bez cukru = 32 kcal
75 ml świeżego soku z marchwi = 24 kcal
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej = 4 kcal
1 łyżeczka startego imbiru = 18 kcal
5 pieczonych migdałów = 33 kcal
Łącznie: 176 kcal
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 Multiwitaminy i minerały dla panów sprawiają, że na treningach 
lepiej radzę sobie z coraz większymi obciążeniami i zawsze zachowuję 
dobrą kondycję. Dzięki Wellness by Orifl ame jestem bliski osiągnięcia 
swego celu!
—Jewgienij Pluszczenko, rosyjski mistrz świata w jeździe fi gurowej

 Mój przepis na piękną sylwetkę to dostarczanie organizmowi 
substancji odżywczych i utrzymywanie aktywności fi zycznej. Dlatego 
codziennie piję koktajl Natural Balance! Jest łatwy w użyciu, zdrowy 
i skuteczny. W dodatku dobrze smakuje!
— Eleni Petroulaki Ivic, znany grecki instruktor jogi

 Multiwitaminy i minerały dla kobiet to idealny produkt 
dla pań, które chcą wyglądać jak modelki!
—Nataly Umaña, kolumbijska modelka i aktorka

 Po pierwszym wypiciu koktajlu Natural Balance, 
pomyślałam, że właściwe odżywianie naprawdę może zdziałać 
cuda. Dzięki koktajlowi rzadziej odczuwam głód, łatwiej się 
koncentruję i jestem pełna energii. Teraz nie wyobrażam sobie życia 
bez koktajlu Natural Balance. Czuję się świetnie i do tego 
szczupleję! Polecam go wszystkim, którzy chcą prowadzić aktywny 
tryb życia.
—Elin Emanuelsson, jedna z najlepszych szwedzkim golfi stek

LOOK GREAT.  FEEL GREAT.

“

Gwiazdy światowej sławy polecają produkty 

Wellness by Oriflame!

“ “

“ “
“ “


