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Teljes körű ismertető a Wellness by 
Oriflame termékekről
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Z



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 T

er
m

ék
 K

al
au

z 
20

17
  

2 3

G
YIK

TU
D

O
M

Á
N

Y
A TERM

ÉK
EK H

ÁTTERÉBEN
W

ELLN
ESS PRO

G
RAM

O
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K
ÉTREN

D
-KIEG

ÉSZÍTŐ
K

Minden Wellness by Oriflame terméket azért fejlesztettünk, hogy azok 
biztosítsák a kiegyensúlyozott táplálékbevitelt az emberek számára a mai rohanó 
világban – a termékek hozzájárulnak az egészségesebb, energikusabb és 
boldogabb élethez. Szeretnénk, ha termékeink minél több emberhez eljutnának.

Minden termék előállítása nemzetközileg elfogadott minőségi szabványoknak 
megfelelően történik. A termékek és programok tudományos fejlesztése több 
mint 15 évig tartó, világhírű tudósok által végzett kutatómunka eredménye. 

A termékek formulája Svédországban gyakran előforduló, természetes 
összetevőket tartalmaz – a termékekben a természet bölcsességét ötvöztük a 
svéd tudomány vívmányaival.

Ez a termék kalauz bemutatja azt a szakértelmet és tudást, amellyel tudósaink 
hozzájárultak TERMÉKEINK megalkotásához. Reméljük, hogy ihletet adunk egy 
teljes értékű élethez!

Hogy Ön egészségesebben és 
boldogabb életet élhessen!

WELLNESS by ORIFLAME TERMÉKCSALÁD

12  ÍZESÍTETT ITALPOROK 
 22138  Csokoládé-ízesítésű italpor 
 15448  Vanília-ízesítésű italpor
 15447 Eper-ízesítésű italpor

16 ÍZESÍTETT LEVESPOROK
 28583  Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű levespor
 28584   Spárga-ízesítésű levespor

18  WELLNESS-SZELETEK
 25385  Wellness-szelet csokoládédarabokkal  
 25386 Wellness-szelet bogyós gyümölcsökkel

22  WELLNESS-CSOMAG
 22791  Wellness-csomag nőknek
 22793  Wellness-csomag férfiaknak

26 OMEGA 3-ZSÍRSAVTARTALMÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA
 15397

28 ASTAXANTHIN-TARTALMÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA
 25414

30  MULTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
 ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TABLETTA 
 22794  Nőknek
 22795  Férfiaknak

32  WELLNESSKIDS 
 22465 WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő,  
  narancs-ízesítésű rágótabletta gyermekeknek édesítőszerrel
 22467   Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő citromízesítéssel

36  ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ L-CISZTEIN-TARTALOMMAL 
 23473

46  Egészség- és testsúlymegőrző program 
54  Wellness Breakfast™ - Wellness reggeli
57  Wellness Dinner™ - Wellness vacsora

62  GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK  

 4 Tudományos Tanácsadó Testület
 6  Nemzetközi Minőségi Előírások   
 8 Minőség, amelyben megbízhat
10  Stig Steen és Igelösa 

TUDOMÁNY A TERMÉKEK HÁTTERÉBEN

ÍZESÍTETT ITALPOROK

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

WELLNESS PROGRAMOK

GYIK
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Burçak Ulmer
MSc
Globális szabályozásért 
felelős menedzser, 
Wellness by Oriflame, 
Svédország

• MSc, táplálkozástudomány, 
Stockholmi Egyetem, 
Svédország.
• Az éhségszabályozással 
kapcsolatos idegtudományi 
publikációk társszerzője.
• Klinikai tapasztalatokkal 
rendelkezik az öregedésgátlás, 
a preventív gyógyászat és az 
integrált rákterápia terén.
• A Wellness by Oriflame 
termékek, például a Wellness-
szeletek és a WellnessKids 
termékek sikeres fejlesztője.

Stig Steen 
MD, PhD 
Szív- és mellkas sebészeti 
Osztály, Skåne Egyetemi 
Kórház (korábban Lund 
Egyetemi Kórházként 
ismert), Svédország

• Wellness by Oriflame 
Tudományos Tanácsadó 
Testületének tagja 
• Szív- és mellkas sebészeti 
Osztály, Skåne Egyetemi 
Kórház, Svédország

Stig Steen önéletrajza 
a 10. oldalon olvasható.

Alain Mavon  
MSc, PhD
Igazgató, Tudomány és 
fejlesztés, Oriflame, 
Svédország

• PhD, a franciaországi 
Besancon Egyetemi Kórház 
Bőrgyógyászati osztályának 
kitüntetése, 1997.
• 22 éve dolgozik 
kozmetikai kutatással, 
széleskörű tapasztalatot 
szerzett ezekben az 
években a hatóanyagok, a 
bőrben végbemenő 
anyagcsere, növényi 
kivonatok alkalmazása és 
klinikai vizsgálatok terén.
• Több mint 50, 
szaklapokban megjelent 
tudományos publikáció és 
könyv társszerzője. A 
Kozmetikai tudomány és 
technológia kézikönyvének 
néhány fejezete is az ő 
nevéhez fűződik.
• 2014-ben elnyerte a 
nemzetközi szaklapban, a 
Cosmetic Science-ben 
(Kozmetikai tudomány) 
megjelent publikációjáért a 
legjobb tudományos cikkért 
járó díjat.
• Számos szabadalom 
fűződik a nevéhez. A 
legutolsó a 2015 
novemberében lett 
engedélyezve. Ez a NovAge 
Ulimate Lift 
termékcsaládban 
alkalmazott öregedésgátló 
hatású összetevő.

Wellness by Oriflame 
Tudományos tanácsadó Testülete

Åke Lignell 
BSc, PhD 
Igazgató, Kutatás és fejlesztés, 
AstaReal AB, Stockholm, 
Svédország

• PhD – fiziológiai növénytan, 
Uppsala Egyetem, Svédország, 
1988. 
• A biotechnológiával 
foglalkozó Asta Real cég 
munkatársaként kifejlesztette 
az astaxanthint előállító alga, a 
Haematococcus pluvialis 
termesztésének módszerét. Ez 
a cég mutatta be az első 
természetes astaxanthint 
tartalmazó terméket a világon.
• Közreműködött számos 
tanulmány kezdeményezésében 
és elvégzésében, amelyek a 
természetes astaxanthin 
emberi és állati táplálkozásban 
kifejtett hatékonyságát 
mutatták be.
• Kilenc különböző 
szabadalom feltalálója, illetve 
társ-feltalálója.

Angelica Lindén 
Hirschberg
MD, PhD
Női és gyermekegészségügy, 
Karolinska Intézet és 
Karolinska Egyetemi 
Kórház, Svédország.

• Professzor, szülészet és 
nőgyógyászat, Karolinska 
Intézet, Stockholm, 
Svédország.
• A nőknél jelentkező 
meddőség és a metabolikus 
rendellenességek hátterében 
húzódó hormonális és 
genetikai mechanizmusokkal 
kapcsolatos kutatás.
• Több mint 120 eredeti 
cikk, 14 folyóirat és írás, 
valamint 24 könyvfejezet 
szerzője és társszerzője.
• A Svéd Olimpiai Csapat 
hivatalos nőgyógyásza 
2001 óta.
• A svéd királyi család 
megbízott nőgyógyásza 
2009 óta.

Elisabet Nordström
MSc, PhD
Nemzetközi Wellness-tudós, 
Kommunikáció és kapcsolat-
tartás, Wellness by Oriflame, 
Svédország

• MSc – táplálkozástudományi 
szakértő, Stockholmi Egyetem, 
PhD – endokrinológiai és 
anyagcsere, Karolinska Intézet, 
Stockholm, Svédország.
• Szaklapokban megjelent, 14 
tudományos publikáció 
társszerzője.
• Kutatásai középpontjában 
a zsírsejt-fiziológia, a 
testsúlycsökkentés és a 
génszabályozás áll.
• 2010 óta foglalkozik 
termékfejlesztéssel, fő 
feladatköre jelenleg a 
termékekkel kapcsolatos 
kommunikáció és oktatás.

Claude Marcus
MD, PhD
Gyermekgyógyászati, 
endokrinológiai osztály, 
cukorbetegséggel és 
anyagcserével foglalkozó 
részleg, Karolinska Intézet 
és Karolinska Egyetemi 
Kórház, Svédország

• Gyermekgyógyász 
professzor, Karolinska Intézet, 
Stockholm, Svédország. 
• Gyermekgyógyászati 
endokrinológia a szakterülete.
• Svéd Nemzeti Gyermekkori 
Elhízás-kezelési Központ.
• Az elsődlegesen a túlsúlyból 
és elhízásból eredő szív- és 
érrendszeri betegségek 
megelőzésével és kezelésével 
foglalkozik.
• Több mint 200 publikációja 
jelent meg nemzetközi 
szaklapokban a gyermekkori 
zsírsejt-fiziológiával, klinikai 
endokrinológiával és 
mozgással kapcsolatban, 
valamint az elhízás 
megelőzéséről és kezeléséről 
minden életkorban. 

Wellness by Oriflame tudományos tanácsadói és orvosai nemzetközileg elismert, kiváló 
szaktekintélynek számító szakemberek, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az 
egészségügy és a wellness területén. A szakterületükön végzett munkájuknak megfelelően 
segítettek bennünket termékeink fejlesztésében és a tudományosan helytálló állítások 
megfogalmazásában.
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Svédországban fejlesztve, 
NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT 
MINŐSÉGI SZABVÁNYOKNAK 
megfelelően előállítva

Minősített gyártó üzemek világszerte.
Fontos megemlíteni, hogy minden Wellness by Oriflame termék fejlesztése és előállítása 
megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és hatékonysági előírásoknak. A termékek 
biztonságos használata és hatékonysága tudományos adatokon alapul.

A termékeink, gyártóink és beszáll ítóink által 
birtokolt MINŐSÍTÉSEK:

SVÉDORSZÁG

TERMÉKFEJLESZTÉS 
ÉS - KUTATÁS

INDIA

SZÁLLÍTÁS ÉS 
CSOMAGOLÁS AZ 
INDIAI PIACRA

KÍNA

SZÁLLÍTÁS ÉS 
CSOMAGOLÁS A 
KÍNAI PIACRA

Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 

Нутрициологов

Our fish oils are 
certified sustainable  

by FOS

Through the Vegan Society we 
guarantee all Natural Balance 
Soup raw materials and final 

products are free of ingredients 
derived from animals.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

GYÁRTÁS

NÉMETORSZÁG

GYÁRTÁS
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Our fish oils are certifi-
ed sustainable by FOS

HACCP 

(Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pont) egy az 
élelmiszergyártásban, raktározásban és terjesztésben alkalmazott 
ellenőrző rendszer, amelynek célja az egészségre ható veszélyek 
azonosítása és szabályozása.

ISO/IFS/BRC MINŐSÍTÉS

Ezen minősítések biztosítják, hogy az általunk előállított étrend-kiegészítők és élelmiszernek minősülő 
termékek előállítása biztonságos körülmények között történik. Ennek érdekében a Wellness by Oriflame 
olyan gyártókkal dolgozik együtt, akik ISO* (International Organization for Standardization – Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet), IFS* (International Food Standard – Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány) vagy 
BRC* (British Retail Consortium – Brit Kiskereskedelmi Konzorcium) minősítéssel rendelkeznek.

GMP

A GMP a Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási Gyakorlat) 
rövidítése. Egy szigorú irányelv, amely összefoglalja a termékek 
minőségét befolyásoló termelés és tesztelés szempontjait.  
A GMP-minőség gyógyszerészeti szintű.

A KAZAHSZTÁNI TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI AKADÉMIA (KAN)

A Kazahsztáni Táplálkozástudományi Akadémia (KAN) az UNICEF 
egyik intézménye Közép-Ázsia országai számára. A KAN-nak regionális 
szerepe van a táplálkozást aktuálisan érintő problémák kezelésére 
Kazahsztánban és Közép-Ázsia más országaiban.

FRIEND OF THE SEA 

Az általunk forgalmazott halolaj fenntartható minősítést kapott a 
Friend of the Sea (FOS - A Tenger Barátja) szervezettől.  A Friend of 
the Sea egy nonprofit, nem kormányzati szervezet (non-governmental 
organisation-NGO), amelynek küldetése a tengeri élőhelyek épségének 
megőrzése. Mára egy vezető nemzetközi minősítési projektté vált 
mind a fenntartható halászatok, mind akvakultúrák számára. A Friend 
of the Sea olyan halászatokat irányít, amelyek csatlakoznak a minősítési 
programhoz, elsajátítják a szelektív halászati módszereket, és csökkentik 
az ökoszisztémára gyakorolt hatást a maximális fenntarthatóság 
elérése érdekében.  A minősítés biztosítja a kiváló minőséget az 
energiahatékonyság és a szociális felelősségre vonhatóság terén is.

GYÁRTÓK

ÖSSZETEVŐK

Minden termékünk megfelel a Wellness by Oriflame szigorú 
minőségi és biztonsági előírásainak, és további, különböző 
szervezetek minősítéseivel is rendelkeznek.

Minőség, amelyben megbízhat

SPORT- ÉS ADALÉK/DOPPINGKUTATÁS NÉMET ISKOLÁJA

A Sport- és doppingkutatás német iskolája (The German School of Sports and Doping Research) 
élelmiszerek és táplálék-kiegészítők tesztelésével foglalkozik, tiltott anyagok és azok sportolókra 
gyakorolt hatását vizsgálva.  Az Ízesített italporokon és az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő 
kapszulákon végzett vizsgálati eredmények igazolják, hogy nem tartalmaznak a nemzetközi 
sportszövetségek által tiltott összetevőket.

NADN 

A NADN egy orosz nonprofit szervezet, amely a dietetika és a 
táplálkozástudomány területén megjelenő innovatív megoldások és új 
technológiák fejlesztésével, terjesztésével és alkalmazásával foglalkozik. 
Az Oriflame 2009 óta NADN-tag.

VEGÁN TÁRSASÁG

A Wellness-levesporok bejegyzésre kerültek a Vegan Társaságnál 
(Vegan Society Trademark). Ezáltal igazolt, hogy a levesporokban 
felhasznált nyersanyagok és késztermékek egyike sem állati 
eredetű.

NON-GMO 

Az általunk előállított termékek megfelelnek az EU GMO-ra (genetikailag 
módosított organizmusok) vonatkozó 1829/2003 és 1830/2003 
előírásainak.

TERMÉKTANÚSÍTVÁNYOK

Through the Vegan Society we 
guarantee all Natural Balance 
Soup raw materials and final 

products are free of ingredients 
derived from animals.

Рекомендовано 
Национальной 

Ассоциацией Диетологов 
и Нутрициологов
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Stig Steen a szív- és mellkassebészet professzora a 
világ egyik vezető orvosa a szív- és tüdőtranszplantáció, 
valamint az újraélesztés területén. Egyik fő kutatási 
területe a tápanyagok, és ezek egészségünkre gyakorolt 
hatásának vizsgálata. A szabadalmaztatott Wellness 
by Oriflame Ízesített italporok formuláját Stig Steen 

és csapata alkotta meg nyolc évnyi folyamatos kutatómunka eredményeképpen az 
Igelösa Táplálkozástudományi Kutatóközpontban (Igelösa Life Science Community), 
amelyet ő alapított 1998-ban, és ahol a Lund Egyetemen végzett munkája mellett 
folyamatosan dolgozik.

ÉLETRAJZ
Név: Stig Joar Steen   |   Születés időpontja: 1948.02.07.

Végzettségek: 
• Orvosi diploma, 1974
• Általános sebészet, 1981; szív- és mellkassebészet, 1988
• Sebészeti docens, Lund Egyetem, 1987
• Szív- és mellkassebészet professzora, Lund Egyetem, 1997
• Tiszteletbeli professzor, Xiang Xiang Orvosi Egyetem

Publikációk:
• Nem dobogó szívű (szívmegállás és sikertelen újraélesztés után) donortól származó tüdő átültetése
 ex-vivo értékelés és helyreállítás után, 2000 (Lancet, 2001)
• A szív élettana szívleállás után, tanulmány (Resuscitation, 2002, 2003, 2004)
 - Az Európai Újraélesztési Tanács (ER C) ezt követően változtatta meg a szívleállást átélő betegek kórház  
 utáni kezelésének nemzetközi irányelveit, 2002
• Nem megfelelő donortüdő emberbe történő első átültetése, átültetésre megfelelő állapotba hozás után,
 ex vivo (Ann Thorac Surg, 2007)

Találmányok:
• LUCAS® automatikus defibrillátor, értékesítő cég: Medtronic, a világ legnagyobb orvostechnológiai cége
 (www.jolife.com)
• STEEN SolutionTM donortüdők átültetésre megfelelő állapotban tartására szolgáló készítmény
 (www.vitrolife.com)
• A Vivoline® LS eszközt világszerte értékesítette a  Vivoline Medical AB (www.vivoline.se) cég, amelynek  
 társalapítója személyesen Stig Steen volt, 2008-ban.
• A Wellness eper/vanília/csokoládé ízesítésű italpor megalkotása.

Professzor Stig Steen
– az Ízesített italporok 
fejlesztője

Igelösa Táplálkozástudományi 
Kutatóközpont – A Wellness 
by Oriflame otthona

A Stig Steen professzor által alapított Igelösa 
Táplálkozástudományi Kutatóközpont szoros 
kapcsolatban áll a Lund Egyetemmel, amely 
táplálkozással kapcsolatos és életmódkutatásokat 
végez. 

A kutatóközpont a Svédország déli részén található 
Skåne tartomány síkságán helyezkedik el. Orvosokat, 
táplálkozástudományi szakembereket, konyhafőnököket, 
élelmiszer-technikusokat és ápolónőket alkalmaz. Regisztrált 
klinikája, laboratóriuma, kutatókonyhája és a bentlakó 
páciensek részére fenntartott vendégszobái vannak. Az 
Igelösa Táplálkozástudományi Kutatóközpont tápanyagokkal 
kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket végez. Minden 
kutatást Stig Steen irányít. Ezek olyan hatékony programok 
és termékek kifejlesztésére irányulnak, amelyek a 
helytelen életmódból fakadó betegségek (mint például 
szív- és érrendszeri megbetegedések, diabétesz és elhízás) 
megelőzésére és kezelésére szolgálnak.

Néhány jelenleg folyamatban lévő és jövőbeni 
kutatómunka az Igelösa Központban:

• Nemrég fejeztek be egy 24-hetes, táplálkozással 
kapcsolatban végzett, klinikai tanulmányt 28 páciens 
részvételével, akiknek 2-es típusú diabétesze volt, és akik 
túlsúlyosak voltak, magas vércukorszinttel, vérnyomással, 
inzulinszinttel, és számos más problémával rendelkeztek. 

• Hasonló tanulmány elvégzése van tervben 2017-ben még 
több páciens részvételével. Ez a projekt egy korszakalkotó 
vizsgálat és egyedülálló egészségügyi kezdeményezés lesz 
Svédországban. 

• Együttműködés a gyulladások kialakulásának kutatásával 
foglalkozó Manchester Collaborative Centre for Inflammation 
Research (MCCIR) központtal tüdő- és szívtranszplantációval 
és klinikai táplálással kapcsolatban. A közelmúltban megjelent 
publikáció bemutatja, hogy az eredmények milyen hatással 
vannak tüdőtranszplantáción átesett betegek állapotára. 

• Együttműködés a Newcastle-i Transzplantációs Intézettel 
(Egyesült Királyság) a szívtranszplantációval kapcsolatban.

IGELÖSA, A WELLNESS OTTHONA
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Az Ízesített italporok 
története

Stig Steen professzor fejlesztette az Ízesített italporok formuláját a szív- és tüdő-
transzplantációk területén folytatott, többéves kutatásai után. 

A Svédország déli részén, Lund-ban működő Igelösa Táplálkozástudományi Kutatóközpont 
alapítója. Steen professzornak és csapatának 8 év alatt sikerült az egyik legnagyobb kihívásnak 
megfelelni – megtalálni az utat pácienseik tápláltsági állapotának javításához, ami alapvető 
fontosságú szerepet játszik egészségük elérésében. Kifejlesztették természetes tápanyagok 
tökéletesen kiegyensúlyozott kombinációját, amit ma Ízesített italporként ismerünk – ez a 
tudomány és a természet csodálatos harmóniája. 

Amikor Steen professzor elkezdte a formulát a praxisában alkalmazni, megtapasztalhatta 
nagyszerű hatását a betegek állapotára. De a kutatás ezzel nem ért véget. Steen professzor 
és csapata tanulmányozni kezdte a formula hatását egészséges emberekre, és azt tapasztalták, 
hogy a súlyfelesleggel rendelkező emberek természetes módon veszítettek súlyukból. A 
súlyproblémákkal nem rendelkező emberek esetén az egészségi állapot javult – energikusabbak 
lettek, jobban tudtak koncentrálni. 

A Stig Steen professzor megalkotta Ízesített italporokat ma több mint 40 országban 
forgalmazzák Wellness by Oriflame Szépségtanácsadók.
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Ízesített italporok

TERMÉKJELLEMZŐK:

MAGAS FEHÉRJE-TARTALOM 
– kb. 7 g / 1 adag

MAGAS ROSTTARTALOM cukorrépából 
– kb. 1,5 -2 g / 1 adag

HÁROM FEHÉRJEFORRÁS  
– borsó, tojás és tejsavó

CSAK 65 KALÓRIA
/ 1 adag

TERMÉSZETES 
ízesítők és tápanyagok

NEM TARTALMAZ 
glutént, mesterséges színezéket és tartósítószert

GMO-MENTES
összetevők

Milyen összetevőket tartalmaznak?

VANÍLIA-ízesítésű italpor: borsófehérje, alma, egész tojás, tejsavó (tejből), csipkebogyó, 
tyúktojás-fehérje, őrölt cukorrépa rost, természetes ízesítők, antioxidáns (aszkorbinsav) és 
édesítőszer (szukralóz).

EPER-ízesítésű italpor: borsófehérje, alma, egész tojás, tejsavó (tejből), csipkebogyó, 
tyúktojás-fehérje, természetes ízesítők, őrölt cukorrépa rost, színezék (céklakivonat), 
antioxidáns (aszkorbinsav) és édesítőszer (szukralóz). 

CSOKOLÁDÉ-ízesítésű italpor: borsófehérje, alma, egész tojás, tejsavó (tejből), alacsony 
zsírtartalmú kakaópor, csipkebogyópor, tyúktojás-fehérje, természetes ízesítők, őrölt 
cukorrépa rost, antioxidáns (aszkorbinsav) és édesítőszer (szukralóz).

ÍZESÍTETT ITALPOROK

22138 1544815447

Рекомендовано 
Национальной 

Ассоциацией Диетологов 
и Нутрициологов



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 T

er
m

ék
 K

al
au

z 
20

17
  

16 17

G
YIK

TU
D

O
M

Á
N

Y
A TERM

ÉK
EK H

ÁTTERÉBEN
W

ELLN
ESS PRO

G
RAM

O
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K
ÉTREN

D
-KIEG

ÉSZÍTŐ
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K

NON-
GMO
PRODUCT

WELLNESS-LEVESPOROK

28584 28583

Milyen összetevőket tartalmaznak?

Wellness-levespor SPÁRGAÍZESÍTÉSSEL: borsófehérje, szójafehérje, maltodextrin, 
kukoricakeményítő, fruktóz, só, természetes ízesítő, spenótpor, tejmentes krémpor, 
spárgacsúcs (2,9%), burgonyafehérje, rost (inulin), repceolaj, hagymapor. 

Wellness-levespor PARADICSOM- és BAZSALIKOM-ízesítéssel: borsófehérje, szójafehérje, 
paradicsompor (17,9%), fruktóz, kukoricakeményítő, só, természetes ízesítő, burgonyapor, 
rost (inulin), repceolaj, bazsalikom (0,4%), citromsav, színezék (paprikakivonat), bors.

Wellness-levespor

TERMÉKJELLEMZŐK:

MAGAS FEHÉRJE-TARTALOM
– kb. 7 g / 1 adag

HÁROM NÖVÉNYI FEHÉRJEFORRÁS 
– borsó, burgonya és szója 

CSAK 70 KALÓRIA
/ 1 adag

VEGÁN 
– a Vegán Közösség tanúsítványával

TERMÉSZETES
összetevők

NEM TARTALMAZ 
laktózt, glutént, mesterséges színezéket, édesítőszereket és 
tartósítószereket

GMO-MENTES
összetevők

Through the Vegan Society we 
guarantee all Natural Balance Soup 

raw materials and final products 
are free of ingredients derived 

from animals.
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Wellness-szelet CSOKOLÁDÉ-darabokkal: szójaliszt (17,3%), fruktóz szirup, malátázott 
árpakivonat, zabpehely, szójachips (szójafehérje, tápióka keményítő, só), búzakeményítő, 
csokoládé darabok (cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer (szójalecitin), természetes 
vanília aroma) 6,3%, maltodextrin, fruktóz, pálmazsír, tejfehérje (2,8%), borsófehérje (2,8%), 
rizs chips (rizsliszt, búzaglutén, cukor, búzamaláta, glükóz, só), alacsony zsírtartalmú kakaó, 
víz, természetes ízesítő. Tej-, szója- és gluténtartalmú összetevőket tartalmaz. Nyomokban 
dióféléket, földimogyorót, tojást és szezámmagot tartalmazhat. 

Wellness-szelet BOGYÓS GYÜMÖLCSÖKKEL: szójaliszt (18,7%), fruktóz szirup, 
malátázott árpakivonat, zabpehely, búzakeményítő, szójachips (szójafehérje, tápióka 
keményítő, só), maltodextrin, fruktóz, pálmazsír, szupergyümölcs-darabok vegyesen 4,3% 
(fruktóz-glükóz szirup), nedvesítőszer (glicerin), cukor, búzarost, gyümölcs (gránátalmalé, 
acai-püré, áfonyapüré), zselésítő anyag (pektin), pálmazsír, savasság-szabályozó (citromsav, 
almasav), természetes ízesítő), tejfehérje (3%), borsófehérje (3%), rizs chips (rizsliszt, 
búzaglutén, cukor, búzamaláta, glükóz, só), sav (citromsav), természetes ízesítő (tejet 
tartalmaz), színezőanyag (cékla koncentrátum). Tej-, szója- és gluténtartalmú összetevőket 
tartalmaz. Nyomokban dióféléket, földimogyorót, tojást és szezámmagot tartalmazhat. 

WELLNESS-SZELETEK

25385 Csokoládédarabokkal 25386 Bogyós gyümölcsökkel

Wellness-szelet

TERMÉKJELLEMZŐK:

MAGAS ROSTTARTALOM
– kb. 4 g / 1 szelet

MAGAS FEHÉRJETARTALOM
– kb. 7,5 g / 1 szelet

HÁROM FEHÉRJEFORRÁS 
– borsó, tejsavó és szója

CSAK 150 KALÓRIA
/ 1 szelet

TERMÉSZETES
összetevők

NEM TARTALMAZ 
mesterséges édesítőszereket, színezéket és 
tartósítószereket

GMO-MENTES
összetevők
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A legtöbb, más gyártók által előállított hasonló termék általában csak egy forrásból származó fehérjét 
tartalmaz. Az Ízesített italporok, levesporok és Wellness-szeletek ezzel ellentétben három 
különböző forrásból származó fehérjét tartalmaznak. Az Ízesített italporok tojásból, tejből és 
borsóból származó fehérjét. A levesporok három növényi fehérjeforrást – borsó-, burgonya- és 
szójafehérjét. A Wellness-szeletekben tej-, borsó- és szójafehérje található. A több forrásból 
származó tápanyagok többféle hatékonysággal bírnak, mint a csak egy forrásból származók. Például, a 
tojás nem csak a szükséges aminosavakkal látja el a szervezetet, hanem vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal is.
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) a fehérje-emészthetőségi korrigált aminosav érték (PDCAAS) 
módszerét alkalmazza a fehérje minőségi értékelésének hivatalos meghatározásaként. A PDCAAS 
számítása során egy fehérje aminosav értékét megszorozzák a valós fehérje-emészthetőséggel 
(százalékban megadva). A szójafehérje kivételével, amelynek fehérje-minősége állati forrásból 
származó fehérjével kerül összehasonításra, megállapítható, hogy a növényi forrásból származó 
fehérjék általában alacsonyabb értékekkel bírnak, mint az állati fehérjék. Ugyanakkor, a különböző 
forrásból származó növényi fehérjék kombinációja növeli a fehérje minőségét, mivel a különböző 
források aminosavai kiegészítik egymás tulajdonságát.

Az Ízesített italporoknak és a Wellness-szeleteknek magas a rosttartalma. Az italporok svéd 
cukorrépából származó rostokat tartalmaznak, a Wellness-szeletek négy gabonaforrásból származó 
rostokat – zab, rizs, búza és árpa. Az italporok almából és csipkebogyóból származó szénhidrátokat is 
tartalmaznak. A levesporok cikóriagyökérből nyert, vízben oldódó inulint. Tanulmányok igazolják, 
hogy a vízben oldódó rostok hozzájárulnak a szervezet méregtelenítéséhez, csökkentik a 
koleszterinszintet és elősegítik az egészséges baktériumok fejlődését a bélben. Minden Ízesített 
italpornak, levespornak és Wellness-szeletnek alacsony a glikémiás indexe (GI). Az alacsony 
GI-szint stabilizálja a vércukorszintet és csökkenti az inzulin termelődését.

Különböző fehérje típusokra vonatkozó PDCAAS-értékek
Fehérje típus PDCAAS
Tojás 1.00
Szójafehérje izolátum 1.00
Tejsavó fehérje (tejből) 1.00
Marhahús 0.92
Borsófehérje izolátum 0.82
Földimogyoró 0.52

Wellness Ízesített italporok, levesporok 
és Wellness-szeletek: 
Magas fehérjetartalom 
és alacsony glikémiás index

Élelmiszerek glikémiás 
indexének mérése
A szénhidrát-tartalmú élelmiszerek glikémiás indexének (GI) meghatározása a következő 
módon történik: 
Önként jelentkezőknek különböző napokon egy tesztételt és egy referencia ételt (vízben 
feloldott, tiszta cukrot) adtak, amelyek bizonyos mennyiségű szénhidrátot tartalmaztak. 
Vérmintát vettek a résztvevőktől a vércukor meghatározásához a tesztétel és a referencia étel 
elfogyasztása előtt, majd rendszeres intervallumban, néhány óránként az étel elfogyasztása után. 
A vércukorszintben bekövetkező változásokat egy görbén ábrázolták, külön a tesztétel és külön 
a referencia étel vonatkozásában. A glikémiás index a tesztételre vonatkozó vércukorszint-
görbe alatti terület és a referencia ételre vonatkozó vércukorszint-görbe alatti terület 
hányadosa, megszorozva 100-zal. Azokat az ételeket tekintjük alacsony glikémiás indexűnek, 
amelynek GI-értéke kevesebb, mint 55. Az 56 és 69 GI-értékű ételek közepes vagy méréskelt 
glikémiás indexű ételek. Amely ételeknél ez az érték 70 vagy afölötti, magas glikémiás 
indexűnek tekintendők. A tesztelések során megállapították, hogy a vizsgálatokban részt vett 
Ízesített italporok, levesporok és Wellness-szeletek alacsony glikémiás indexszel rendelkeznek.
 
Magas glikémiás indexű ételek fogyasztása magasabb és gyorsabban emelkedő vércukorszintet 
eredményez, mint az alacsony GI-ételek fogyasztása. A vércukorszint gyorsan bekövetkező 
emelkedése jelt ad az inzulin-termelődésért felelős hasnyálmirigysejteknek az inzulin-kiválasztás 
növeléséhez.  A magas glikémiás indexű ételek okozta inzulinszint-növekedés a vércukorszint 
jelentős csökkenéséhez vezethet. Ezzel ellentétben az alacsony glikémiás indexű ételek tartósan 
alacsonyabb vércukorszint növekedést eredményeznek, melynek hatására kevesebb inzulin 
termelődik. A magas vércukorszint és a túlzott inzulin-kiválasztódással nő a 2-es típusú diabetes 
mellitus kialakulásának kockázata.

PIROS = VÉRCUKORSZINT            KÉK = INZULINSZINT

ALACSONY GLIKÉMIÁS 
INDEXŰ ÉTELEK
Például az Ízesített italporok, levesporok 
és Wellness-szeletek

MAGAS GLIKÉMIÁS 
INDEXŰ ÉTELEK
Például a cukor

ÓRÁK az étel 
elfogyasztása után

ÓRÁK az étel 
elfogyasztása után

Forrás: Phillips GO és Williams PA (szerkesztők). Handbook of Food Proteins. Pulse Canada, www.pulsecanada.com
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A modern tudomány arra a következtetésre jutott, hogy a megfelelő táplálkozás az egészséges 
öregedés alappillére. 

A Wellness-csomag olyan összetevők kombinációja, amelyek csökkentik a korai öregedésért 
felelős okok – az oxidáció és a gyulladások hatásának mértékét. Egyik sztár összetevője az 
astaxanthin.

A Stockholm szigetvilágában élő algából származó astaxanthin természetes védelmet nyújt 
a sejtek oxidációjával szemben. A zord környezeti tényezők hatására az algában astaxanthin 
halmozódik fel, amelynek során a zöld sejtek vörössé alakulnak. Ez segíti a sejteket a túlélésben. 
A 90-es évek elejétől végzett klinikai vizsgálatok igazolják, hogy az astaxanthin ugyanolyan jó 
hatással van az emberi szervezetre, mint az algára.

Más antioxidánsokkal ellentétben, az astaxanthin olyan egyedülálló felépítésű, amely semlegesíti a 
szabadgyökök káros hatását a sejtmembránok belső és külső rétegében – egy védő réteget képez 
a káros, az öregedésért felelős tényezőkkel, például az UV-sugarakkal, a légszennyeződéssel és a 
kiegyensúlyozatlan táplálkozással szemben.

A Wellness-csomag más fontos összetevőket is tartalmaz: Omega 3-zsírsavakat, multivitaminokat 
és ásványi anyagokat.

A kiváló tisztaságú EPA és DHA Omega 3-zsírsavak jótékony hatással vannak a szív- és 
érrendszer állapotára. A termékben felhasznált halolaj az Atlanti-óceánban élő halból, fenntartható 
forrásból származik.

Multivitaminok és ásványi anyagok napi adagja segít megakadályozni a nem megfelelő 
táplálkozással fellépő krónikus betegségek kialakulását. Egy Wellness-tabletta vitaminok és ásványi 
anyagok széles skáláját biztosítja kifejezetten a női és a férfi szervezet igényeinek megfelelően.

A Wellness-csomag egy tasakja (egy napi adag / 1 tasak) esszenciális tápanyagok és fantasztikus 
antioxidánsok egyedülálló kombinációja – az egészségesebb élet nagyszerű kezdete.

A Wellness-csomag 
története
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Wellness-csomag nőknek/férfiaknak

A WELLNESS-CSOMAG JELLEMZŐI 
ÉS HATÉKONYSÁGA:

BŐR 
• A biotin, a jód, a niacin, a riboflavin, az A-vitamin és a cink hozzájárul a bőr 
normál regenerálódásához. 
• A C-vitamin elősegíti a kollagén-termelődést, amely fontos szerepet játszik a 
bőr megfelelő működésében. 
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, 
hogy étrend-kiegészítőként történő szedése esetén csökken a ráncok és a 
pigmentfoltok megjelenése*.
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, hogy 
hatására fokozódik a bőr rugalmassága és hidratáltsága, étrend-kiegészítőként 
történő szedése*.

SZÍV
• Az EPA és a DHA hozzájárul a normál szívműködéshez. 
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, hogy 
a „rossz koleszterinként” is ismert LDL oxidációját eredményezik, étrend-
kiegészítőként történő szedése esetén*.
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, hogy 
a „jó koleszterinként” is ismert HDL szintjének emelkedését és a trigliceridszint 
csökkenését eredményezik, étrend-kiegészítőként történő szedése esetén*.

IMMUNRENDSZER
• A réz, a folsav, a vas, a szelén, az A-vitamin, a B12-vitamin, a B6-vitamin, 
a C-vitamin, a D-vitamin és a cink hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, hogy 
erősödik az immunrendszer működése, étrend-kiegészítőként történő szedése 
esetén*.
• Az astaxanthinnal kapcsolatban végzett tanulmányok során tapasztalták, 
hogy csökken a szervezetben fellépő oxidáció és a gyulladások kialakulásának 
mértéke a reaktív oxigén származékok (ROS) és a gyulladásos markerek 
kialakulásának gátlásával*.

AGYMŰKÖDÉS
A DHA hozzájárul az agy normál működésének fenntartásához. 

LÁTÁS
A DHA hozzájárul a látás minőségének fenntartásához.

IZOMZAT
A kalcium, a magnézium és a D-vitamin hozzájárul az izmok normál 
működésének fenntartásához. 

A FÁRADTSÁGÉRZET CSÖKKENTÉSE
A folsav, a vas, a magnézium, a niacin, a pantoténsav, a riboflavin a B12-vitamin, a 
B6-vitamin és a C-vitamin csökkenti a fáradtságérzetet.

22793 Férfi 22791 Női

Egy tasak tartalma:

2 db Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula
Összesen: minimum 150 mg EPA, 100 mg DHA, 290 mg omega 
3-zsírsav, szabad zsírsavként (FFA) kifejezve
Fenntartható állományból származó halolajat tartalmaz. 
További információért lapozzon a 26-27. oldalra. 

1 db Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
3 mg astaxanthin, 50 mg feketeáfonya-kivonat
Az astaxanthin egy mikroalgából nyert erőteljes antioxidáns. A 
fekete áfonya különböző típusú antioxidánsokban és 
antocianinokban gazdag.
További információért lapozzon a 28-29. oldalra. 

1 db Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tabletta  
Kifejezetten a női és a férfi szervezet igényeinek megfelelően 
fejlesztve.
További információért lapozzon a 28-29. oldalra.

WELLNESS-CSOMAG

*Az astaxanthinnal kapcsolatos minden szakirodalom a 42. oldalon található.

Our fish oils are 
certified sustainable 

by FOS
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Összetevők: Halolaj, halzselatin, glicerin. Egy kapszula súlya: 693mg

Termék-információ:  
2 kapszulára vonatkoztatva: 
1000 mg halolaj** 
EPA 150 mg, DHA 100 mg.

**Az EU előírásainak megfelelő Táplálék Referencia Érték %-ban megadva (NRV) nincs megállapítva.

Az Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula fenntartható 
állományból származó, kiváló tisztaságú, hosszúláncú EPA és DHA 
zsírsavakban gazdag halolajat tartalmaz. 

ALA
Az Omega 3-zsírsavak különböző molekula-hosszúságúak. A leggyakrabban előforduló Omega 
3-zsírsav az ALA – alfa-linolénsav, amely a következő növényekben és olajokban fordul elő: zöld 
leveles zöldségek, lenmag, dió, repcemag- és szójababolaj.  

EPA and DHA
A hosszabb láncú Omega 3-zsírsavak elnevezése EPA – eikozapentaénsav - és DHA – 
dokozahexaénsav. Nagyon fontosak a szív- és érrendszer számára, valamint az agy és 
az idegrendszer megfelelő működéséhez. Az ALA az Omega 3-zsírsav esszenciális formájának 
tekinthető, hosszúláncú EPA-vá és DHA-vá történő átalakulása 0,2% és 15% között van, 
a különböző tanulmányoktól és a tanulmányokban résztvevő egyénektől függően. Ezért 
fontos a halfogyasztás vagy EPA- és DHA-tartalmú étrend-kiegészítő szedése, így biztosítva 
ezek eljutását a szervezetbe. 

OMEGA 3-ZSÍRSAVTARTALMÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA

Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula

A WELLNESS-CSOMAG FŐBB ÖSSZETEVŐIRŐL 
A 24. OLDALON OLVASHAT.  

SZÍV
Az EPA és a DHA hozzájárul a normál szívműködéshez.

AGYMŰKÖDÉS
A DHA hozzájárul az agy normál működésének 
fenntartásához.

LÁTÁS
A DHA hozzájárul a látás minőségének fenntartásához.

TISZTA ÉS NEM MÉRGEZŐ
Kisméretű, az Atlanti-óceánban vadon fogott halakból.

5-LÉPÉSES TISZTÍTÁSI FOLYAMATON MEGY 
KERESZTÜL
Ez a leghatásosabb ipari eljárás a lehetséges szennyeződések 
eltávolítására. A tisztaságot egy akkreditált laboratórium 
ellenőrzi félévente Németországban.

KIZÁRÓLAG HAL
A kapszulák halzselatinból készültek, ellentétben, az iparágban 
gyakran alkalmazott sertésből vagy szarvasmarhából nyert 
zselatin helyett.

FENNTARTHATÓ
A halolaj a fenntartható minősítését a Friend of the Sea 
(FOS – a Tenger Barátja) nevű egyesület igazolta.

100%-BAN TERMÉSZETES
Nem tartalmaz mesterséges színezéket és tartósítószert.

A WELLNESS-CSOMAG JELLEMZŐI 
ÉS HATÉKONYSÁGA:

Our fish oils are 
certified sustainable 

by FOS

15397
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Astaxanthin
A tudósoknak van egy elméletük az öregedés 
rejtélyes folyamatával kapcsolatban, az 
úgynevezett szabadgyök-teória. Ez az elmélet 
egyszerűen a következőképpen írható le: 
miközben belélegezzük az életünkhöz 
nélkülözhetetlen oxigént, az károsítja is a 
sejtjeinket, és ezzel fokozatosan öregíti a 
szervezetünket. A testünknek vannak olyan 
működési mechanizmusai, amelyeknek az a 
feladatuk, hogy ellenőrzésük alatt tartsák az 
oxidáció okozta károsodásokat. A védekezést 
nagy részben az étkezéshez kapcsolódó 
tényezők segítik. Az astaxanthin egy 
egyedülálló antioxidáns, amely teljes 
mértékben felszívódik, és a test valamennyi 
szövetéhez eljut. Az astaxanthin szedése 
csökkenti a testünkben naponta fellépő, 
oxidáció okozta károsodásokat.

25414     

ASTAXANTHIN-TARTALMÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA

Fekete áfonya
A fekete áfonya Svédország valamennyi 
erdejében vadon nő, fontos C-vitamin-forrás, 
rostokban és antioxidánsokban gazdag. A 
flavonoidokkal rokonságban álló polifenolok 
családjába tartozó antocianinoknak nevezett 
erőteljes antioxidánsokat tartalmaz. Ez a 
pigment adja a fekete áfonya sötétlila színét. A 
fekete áfonyából nyert antocianint régóta 
használják a látásélesség javítására. Az 
antocianidin megtalálható a vörösborban is, 
támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

Összetevők: kókuszolaj, napraforgóolaj, halzselatin, glicerin, Haematococcus pluvialis L. 
(Astaxanthin), feketeáfonya-kivonat (Vaccinium myrtillus L.), szójalecitin.

Egy kapszula súlya: 728 mg

Termék-információk: 
Egy kapszulára vonatkoztatva: 
3 mg astaxanthin**
50 mg feketeáfonya-kivonat**

**Az EU előírásainak megfelelő Táplálék Referencia Érték %-ban megadva (NRV) nincs megállapítva.

Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő kapszula

Az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő a svéd szigetvilágban található 
mikroalgából származó antioxidánsok és fekete áfonya kombinációja.

CSÖKKENTI AZ OXIDÁCIÓ ÉS A GYULLADÁSOK 
KIALAKULÁSÁNAK MÉRTÉKÉT
a reaktív oxigén származékok (ROS) és a gyulladásos markerek 
kialakulásának gátlásával.

FOKOZÓDIK AZ IMMUNRENDSZER MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSE
étrend-kiegészítők szedése során

CSÖKKEN AZ LDL OXIDÁCIÓJA
az LDL „rossz koleszterinként” is ismert. Csökken a trigliceridszint.

MEGNÖVEKEDETT HDL-SZINT
a HDL „jó koleszterinként” is ismert. Csökken a trigliceridszint.

CSÖKKEN A RÁNCOK ÉS A PIGMENTFOLTOK 
MEGJELENÉSE
az astaxanthin szedése során.

FOKOZÓDIK A BŐR RUGALMASSÁGA ÉS 
HIDRATÁLTSÁGA
az astaxanthin szedése során. 

GÁTOLJA A REAKTÍV OXIGÉN SZÁRMAZÉKOK 
HATÁSÁT 
(ROS), amelyet az UV-sugarak okoznak.

CSÖKKENTI AZ OXIDATÍV STRESSZT, GYULLADÁST 
és a tejsav felszaporodását az izmokban 

MEGGÁTOLJA A MAKROFÁG AKTIVÁCIÓT,
amely központi szerepet játszik az érelmeszesedés kialakulásában, és 
fejlődésében.

OXIDÁLT OMEGA 3- ÉS OMEGA 6-ZSÍRSAVAK 
CSÖKKENÉSE A VÉRBEN 
az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő szedése után

AZ ASTAXANTHINNAL KAPCSOLATBAN 
VÉGZETT TANULMÁNYOK SORÁN 
TAPASZTALTÁK*:

A WELLNESS-CSOMAG FŐBB ÖSSZETEVŐIRŐL 
A 24. OLDALON OLVASHAT.  

*Az astaxanthinnal kapcsolatos minden szakirodalom a 42. oldalon található.
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A WELLNESS-CSOMAG FŐBB ÖSSZETEVŐIRŐL 
A 24. OLDALON OLVASHAT.  

22794 női 22795 férfi

MULTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TABLETTA    

Mit tartalmaz a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tabletta férfiaknak és a 
Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tabletta nőknek, és milyen mértékben 
tartalmaznak hatóanyagokat az NRV % (Tápanyag Referencia Érték) alapján?

Egy tablettára vonatkozó mennyiség

Bétakarotin  1.6 mg 1.4 mg 100 87.5
D-vitamin  5 mcg 5 mcg 100 100
B1-vitamin B1 (tiamin)  1.1 mg 1.1 mg 100 100
E-vitamin  12 mg 12 mg 100 100
B2-vitamin (riboflavin)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
B3-vitamin (niacin)  16 mg 16 mg 100 100
B5-vitamin (pantoténsav)         6 mg 6 mg 100 100
B6-vitamin (piridoxin)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
B9-vitamin (folsav)  200 mcg 200 mcg 100 100
B12-vitamin (kobalamin)  2.5 mcg 2.5 mcg 100 100
C-vitamin  80 mg 80 mg 100 100
Biotin  50 mcg 50 mcg 100 100
Kalcium  150 mg 175 mg 19 22
Magnézium  100 mg 75 mg 27 20
Mangán  2 mg 2 mg 100 100
Jód  150 mcg 150 mcg  100 100
Réz  1 mg 1 mg  100 100   
Vas  7 mg 14 mg  50 100
Cink  10 mg 7 mg  100 70
Szelén  55 mcg 40 mcg  100 73
Molibdén  50 mcg 50 mcg  100 100
Króm  40 mcg 30 mcg  100 75

% NRV (EU 2008)Összetevők

Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tabletta

BŐR 
• A biotin, a jód, a niacin, a riboflavin, az A-vitamin és a cink  
 hozzájárul a bőr normál működésének megtartásához.
• A C-vitamin fokozza a kollagén termelődését és hozzájárul  
 a bőr normál működéséhez.

A FÁRADTSÁG CSÖKKENÉSE 
A folsav, a vas, a magnézium, a niacin, a pantoténsav, a 
riboflavin, a B12-vitamin, a B6-vitamin és a C-vitamin 
csökkentik a fáradtságérzetet.

IMMUNRENDSZER
A réz, a folsav, a vas, a szelén, az A-vitamin, a B12-vitamin, a 
B6-vitamin, a C-vitamin, a D-vitamin és a cink hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő működéséhez. 

IZOMZAT
A kalcium, a magnézium és a D-vitamin hozzájárul az izmok 
megfelelő működéséhez.

A MULTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ JELLEMZŐI ÉS 
HATÉKONYSÁGA:
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Táplálék-információ / 1 teáskanál  (5 ml = 4.6 g) 
Telített zsír     1.2 g 
Mono-telítetlen zsír    1.1 g 
Poli-telítetlen zsír     2.3 g 
amiből Omega 3-zsírsav   1.4 g 
amiből EPA    0.7 g 
amiből DHA     0.5 g 
E-vitamin       5.5 mg  *46% NRV

Összetevők: Halolaj (99 %), citromolaj, E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), antioxidáns 
(természetes E-vitamin), napraforgóolaj.

Adagolása: gyermekek részére 3 éves kortól: egy teáskanál (5 ml) naponta.

*EU által elfogadott Táplálék Referencia Érték (NRV) %-ban megadva. 

OMEGA 3-ZSÍRSAVTARTALMÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
CITROMÍZESÍTÉSSEL

Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő 
citromízesítéssel

TISZTÍTÁSI FOLYAMAT 
A termékben alkalmazott halolaj egy 5-lépéses, az iparágban a 
leghatékonyabb tisztítási folyamaton megy keresztül, amely 
során távoznak az esetleges szennyeződések. A tisztaságát egy 
akkreditált laboratórium ellenőrzi félévente Németországban.

TERMÉSZETES 
citrom-ízesítés 

NEM TARTALMAZ MESTERSÉGES SZÍNEZÉKET,
ízesítőket és tartósítószert, genetikailag módosított 
organizmusokból származó összetevőket és zselatint.

FENNTARTHATÓ
A Friend of the Sea egyesület (FOS) által minősített 
fenntartható forrásból származó halolajat tartalmaz.

A WELLNESSKIDS OMEGA 
3-ZSÍRSAVTARTALMÚ ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ 
CITROMÍZESÍTÉSSEL JELLEMZŐI ÉS 
HATÉKONYSÁGA:

Our fish oils are 
certified sustainable 

by FOS

22467  

FOLYÉKONY 
FORMULA

A Svéd Nemzeti Táplálkozási Ügynökség javaslata szerint a 
gyermekeknek egy héten legalább háromszor kellene halat 
fogyasztaniuk, hogy elegendő Omega 3-zsírsav (DHA) 
jusson a szervezetükbe. Ugyanakkor vannak olyan halak, 
amelyeknek magas a dioxinszintje, PCB-ket (poliklórozott 
bifenileket) és higanyt tartalmaznak – ezek fogyasztása 
elkerülendő. Továbbá vannak olyan halfajok, amelyek 
fogyasztását fenntarthatósági okokból kell kerülni, mivel 
azok állománya veszélyeztetett.
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A-vitamin 300 mcg 450 mcg 500 mcg
D-vitamin 2.5 mcg 5 mcg 5 mcg
E-vitamin 5 mg 5 mg 7 mg
K-vitamin 20 mcg 20 mcg 25 mcg
B1-vitamin (tiamin) 0.5 mg 0.6 mg 0.9 mg
B2-vitamin (riboflavin) 0.5 mg 0.6 mg 0.9 mg
B3-vitamin (niacin) 6 mg 8 mg 12 mg
B5-vitamin (pantoténsav)     2 mg 3 mg 4 mg
B6-vitamin (piridoxin) 0.5 mg 0.6 mg 1.0 mg
B9-vitamin (folsav) 100 mcg 200 mcg 300 mcg
B12-vitamin (kobalamin) 0.9 mcg 1.2 mcg 1.8 mcg
Biotin 8 mcg 12 mcg 20 mcg
C-vitamin 30 mg 30 mg 35 mg
Kalcium 120 mg 600 mg 700 mg
Magnézium 60 mg 76 mg 100 mg
Jód 75 mcg *150 mcg *150 mcg
Vas 3 mg 4.2 mg 5.9 mg
Cink 4 mg 4.8 mg 5.6 mg
Szelén 13 mcg 22 mcg 21 mcg
Molibdén 20 mcg *50 mcg *50 mcg
Króm 15 mcg *40 mcg *40 mcg

Összetevők 
Egy tablettára 

vonatkozó mennyiség

Mit tartalmaz a WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő, és milyen 
mértékben tartalmaznak hatóanyagokat az NRV % (Tápanyag Referencia Érték) alapján?

WellnessKids multivitamin és ásványi 
anyagok étrend-kiegészítő, narancs-ízesítésű 
rágótabletta gyermekeknek édesítőszerrel

WELLNESSKIDS MULTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 
NARANCS-ÍZESÍTÉSŰ RÁGÓTABLETTA GYERMEKEKNEK ÉDESÍTŐSZERREL

NÖVEKEDÉS 
A jód hozzájárul a gyermekek megfelelő növekedéséhez. 

CSONTOK
A kalcium és a D-vitamin fontos szerepet játszik a 
növekedésben és a gyermekek csontozatának fejlődésében.

KOGNITÍV FEJLŐDÉS
A vas hozzájárul a gyermekek megfelelő kognitív 
fejlődéséhez. 

TERMÉSZETES 
narancs-ízesítés 

NEM TARTALMAZ MESTERSÉGES 
SZÍNEZÉKET,
ízesítőket és tartósítószert

WELLNESSKIDS MULTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, NARANCS-
ÍZESÍTÉSŰ RÁGÓTABLETTA GYERMEKEKNEK 
ÉDESÍTŐSZERREL JELLEMZŐI ÉS 
HATÉKONYSÁGA:

*Ahol nem szerepel WHO-ajánlás, ott az EU felnőttekre vonatkozó ajánlásait adtuk meg. Az EU-nak nincsenek 
ajánlásai gyermekekre vonatkozóan.

Adagolása 
Gyermekeknek 3 és 9 éves kor között: egy tabletta naponta; 
gyermekeknek 10 éves kortól: két tabletta naponta.

WHO
ajánlása 4-6 éves 

gyermekek számára 

WHO
ajánlása 7-9 éves 

gyermekek számára 

28241



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 T

er
m

ék
 K

al
au

z 
20

17
  

36 37

G
YIK

TU
D

O
M

Á
N

Y
A TERM

ÉK
EK H

ÁTTERÉBEN
W

ELLN
ESS PRO

G
RAM

O
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K
ÉTREN

D
-KIEG

ÉSZÍTŐ
K

ÉTREN
D

-KIEG
ÉSZÍTŐ

K

GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

Összetevők: Tömegnövelőszer (mikrokristályos cellulóz, sztearinsav), L-lizin-hidroklorid, 
kötőanyag (maltodextrin) almakivonat, L-cisztein-hidroklorid, aszkorbinsav, csomósodásgátló 
(magnézium sztearát, szilícium-dioxid), vas-fumarát, fényesítőszer (hidroxilpropil-metilcellulóz, 
glicerin), cink-oxid, nátrium-szelenit. 

Adagolása:
• 2 tabletta naponta
   12 heten át, kúraszerűen  
• A Wellness-csomaggal együtt szedhetők
• Tartson 3 hét szünetet a 12-hetes kúrák között

28507

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ L-CISZTEIN-TARTALOMMAL

Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal

HAJ
A szelén és a cink hozzájárul a haj normál állapotának 
fenntartásához.

KÖRMÖK
A szelén és a cink hozzájárul a körmök normál állapotának 
fenntartásához.

CINK és SZELÉN 
szerepet játszik a szervezetben zajló folyamatok megfelelő 
működésében.
 
ALMA-PROCIACIANIDINEK
növelik a hajszálak számát, valamint a hajszál vastagságát 
és erősségét. Az almából kivont procianidinek az L-lizinnel 
együtt gátolják a hajtüsző azon enzimjének működését, amely 
a hajhullásért felelős.

L-CISZTEIN 
– a keratin egyik fő aminosava, a keratin pedig a haj és a 
körmök kulcsfontosságú szerkezeti eleme. Ez teszi keménnyé 
és rugalmassá a hajszálakat és a körmöket. 

L-LIZIN 
megállítja a hajhullást és meghosszabbítja a hajszálak élet-
ciklusát, különösen akkor, ha vassal kombináljuk. Az L-lizin 
elősegíti az élelmiszerekben és az étrend-kiegészítőkben 
található vas felszívódását.

VAS 
csökkenti a hajhullás mértékét és serkenti a hajnövekedést 
enyhe vashiány esetén, továbbá fontos szerepe van a 
körömágy egészségének megőrzésében.

C-VITAMIN
elősegíti a vas felszívódását.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
L-CISZTEIN-TARTALOMMAL 
JELLEMZŐI ÉS HATÉKONYSÁGA:



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 T

er
m

ék
 K

al
au

z 
20

17
  

38 39

G
YIK

TU
D

O
M

Á
N

Y
A TERM

ÉK
EK H

ÁTTERÉBEN
W

ELLN
ESS PRO

G
RAM

O
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K
ÉTREN

D
-KIEG

ÉSZÍTŐ
K

ÉTREN
D

-KIEG
ÉSZÍTŐ

K

A vitaminok két csoportja létezik: zsírban oldódó vitaminok és vízben oldódó vitaminok.

1. A ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK (A,- D-, E- és K-vitamin) leggyakrabban 
olajos magvakban, növényi olajokban, zöld színű zöldségekben, halakban és állati termékekben 
találhatóak. Ezeket a vitaminokat a májunk raktározza. Az A-vitamint nagy mennyiségben 
különböző bőrbetegségek gyógyítására is használják, a túl nagy mennyiség azonban káros is lehet. 
A Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő nőknek/férfiaknak nem tartalmaz K-vitamint, 
mert sokan szednek véralvadásgátlót, és a K-vitamin befolyásolhatja a gyógyszerek hatását.

Az A-vitamin nagyon fontos hatással van a bőrre, a szemre és a látásra, az immunrendszerre. 
Hozzájárul az egészséges fejlődéshez és növekedéshez. Az A-vitamin természetes formában a 
zöld leveles zöldségekben, a sárgarépában, a szárított sárgabarackban, tejtermékekben, a tojásban 
és halakban fordul elő. A növényvilág az A-vitamint béta-karotin formájában bocsátja a 
rendelkezésünkre. A szervezetünk annyi A-vitamint állít elő a béta-karotinból, amennyire 
szüksége van.

A D-vitamin teszi lehetővé a kalcium felszívódását az ételekből, és elengedhetetlen szerepet 
játszik az immunrendszer megfelelő működésében, a gyulladásos folyamatok csökkentésében és 
a normális izomműködés fenntartásában. A D-vitamin legfontosabb forrása a napfény. Egy 30 
perces séta a napfényben olyan jótékony hatással van a szervezetre, mintha meginnánk 10 pohár 
tejet. Az olajos halak, a tojássárgája és a D-vitaminnal dúsított ételek ezen vitamin legfontosabb 
forrásai. A D-vitamin-hiány csontproblémákat okozhat, például csontlágyulást és angolkórt.

Az E-vitamin egy antioxidáns, amely védi a sejteket és a szervezet más részeit a szabadgyökök 
káros hatásaival szemben. A C-vitaminnal kombináltan fejti ki a hatását. Megtalálható olajos 
magvakban, a babban, a tojásban, a zöld leveles zöldségekben, növényi olajokban és számos 
gabonaféle is fontos E-vitaminforrás. 

A K-vitamin a véralvadás egyik fontos szabályozó tényezője, valamint a csontok felépítéséhez is 
szükséges. A szervezet számára szükséges K-vitamin egy része az elfogyasztott táplálékkal kerül a 
szervezetbe, a másik részét a bélben található baktériumok termelik. A K-vitamint elsősorban a 
sötétzöld leveles növényekben található, mint például a brokkoli, a spenót, a kelbimbó és néhány 
növényi olaj (pl. repceolaj és szójaolaj).

Vitaminok
2. A VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK (B- és 
C-vitamin) leggyakrabban gyümölcsökben, zöldségekben és 
teljes kiőrlésű gabonákban fordulnak elő. Ezeket víz szállítja a 
testben, ami azt jelenti, hogy nem lehet eltárolni őket, a 
felesleg a vizelettel együtt távozik a szervezetből. Mindennap 
szüksége olyan ételek fogyasztása, amelyek tartalmazzák 
ezeket a vitaminokat. A főzéssel a vízben oldódó vitaminok 
sérülhetnek, ráadásul a gabonák esetében a vitaminok nagy 
része a héjban található, ezért fontos, hogy elegendő 
mennyiségű nyers és teljes kiőrlésű ételt is fogyasszunk.

B-vitamin  Tizenkét ismert B-vitamin létezik, amelyek 
együttesen fontos szerepet játszanak az anyagcserében, a 
sejtosztódásban, az idegek és az izmok működésében és 
még sok más folyamatban. Mivel mindegyikük vízben 
oldódik, és érzékenyek a feldolgozással szemben, nagyon 
sok ember szervezetébe egyik vagy másik vitaminból nem 
jut megfelelő mennyiség, mivel a modern táplálkozásban 
nagyon elterjedt a feldolgozott és főtt ételek fogyasztása. 
A különböző B-vitaminokat a zöldségekben, a 
gyümölcsökben, a gyökérzöldségekben, az olajos magvakban, 
a teljes kiőrlésű gabonából készült termékekben, a tojásban, 
a húsokban és a halakban találjuk meg. 

A C-vitamin egy fontos antioxidáns. Elengedhetetlen 
szerepet játszik a kollagénképződés folyamatában a 
kötőszövetekben, így erősítve a bőrt, a fogakat, a 
csontokat és a vérereket. A C-vitamin segíti a szervezetet 
a vas élelmiszerekből történő kivonásában. A gyümölcsök, 
a bogyós gyümölcsök, a csírák, a zöldségek és 
gyökérzöldségek ismert C-vitamin-források.
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Az ásványi anyagokat szintén két csoportra oszthatjuk: makro- (ásványi anyagok) 
és mikroelemekre (nyomelemekre), attól függően, milyen mennyiségben van 
szüksége az ásványi anyagra a szervezetnek.  
•  A kálium, a klór, a nátrium, a kalcium, a foszfor és a magnézium a makroelemek csoportjába  
 tartoznak, mivel ezekből viszonylag nagy mennyiségre van szükségünk (milligramm/gramm   
 nagyságrendben).
•  A cink, a vas, a réz, a jód és a szelén a nyomelemek csoportjába tartozik, mivel ezekből jóval  
 kevesebbre van szükségünk (mikrogramm/milligramm nagyságrendben).

A kalcium a csontok, a fogak és a lágyrészek szerkezeti összetevője. A kalcium szerepet játszik 
az izmok és az idegek működésében, a mirigyek váladéktermelésében, a vénák tágulásában és 
összehúzódásában, és elengedhetetlen a megfelelő véralvadáshoz. A kalcium megtalálható a zöld 
leveles zöldségekben (ezek a tehenek kalciumforrásai), a szezámmagban, a mandulában, a babban, 
a gyümölcsökben és a tejtermékekben.
 
A magnézium több mint 300 lényeges anyagcsere-folyamatban vesz részt, például az 
energiatermelésben, az idegi impulzusok irányításában, az izmok összehúzódásában és a normális 
szívritmusban. Ahogy a vas felelős a vér piros színéért, úgy felelős a magnézium a levelek zöld 
színéért. A magnézium kiváló forrásai a zöld leveles zöldségek és az olajos magvak (elsősorban a 
kesudió és a mandula), a különböző magvak és a teljes kiőrlésű gabonák. A férfiaknak valamivel 
több magnéziumra van szükségük, mint a nőknek, ugyanakkor az emberek többségének 
magnéziumhiánya van, mivel a fentebb felsorolt élelmiszerekből nem fogyasztják el az ajánlott 
mennyiséget. A magnéziumhiány legvalószínűbb következményei a szív- és érrendszer 
megbetegedései.

A szelén a fehérjéinkbe épül be, és az a feladata, hogy olyan fontos antioxidáns hatású 
enzimeket termeljen, amelyek segítenek megelőzni a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást. 
A szelénhiány hozzájárulhat a szívműködés romlásához, a pajzsmirigy alulműködéséhez és az 
immunrendszer gyengüléséhez. A szelén legfontosabb táplálékforrásai a gabonafélék, az olajos 
magvak, a különböző magok, a gombák, a hüvelyesek és a halak. 

A cink elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez, a sebgyógyuláshoz, a 
szénhidrátok lebontásához, a látáshoz, az egészséges bőrhöz és hajhoz, valamint a szagláshoz és 
az ízleléshez. A cink megtalálható a szezámmagban, a napraforgómagban és a tökmagban, a 
diófélékben, a húsokban, a lencsében, a földimogyoróban, a gombákban és a zöldborsóban.

A jód a pajzsmirigyhormonok, a trijód-tironin (T3) és a tiroxin (T4) fontos alkotóeleme. Ezek a 
hormonok szabályozzák az anyagcserét, a növekedést és fejlődést, valamint a reprodukciós 
funkciókat. A jódhiány olyan rendellenességeket okozhat, mint a pajzsmirigy-alulműködés, a 
golyva és az értelmi fogyatékosság. A szelénhiány súlyosbíthatja a jódhiány okozta tüneteket. 
Fontos jódforrások: a tengeri moszatok, a jódozott só, a tenger gyümölcsei, a bab, a burgonya, a 
tejtermékek és a tojás.

Ásványi anyagok A réz azon enzimeknek a működéséhez szükséges 
összetevő, amelyek a központi idegrendszerért, az 
energiatermelésért, a kötőszövet-képződésért (a bőr, a szív, 
a vérerek és a csontok szöveteiben megtalálható kollagén és 
elasztin), a melanin-termelődésért és az antioxidációért 
felelősek. A réz legfontosabb élelmiszerforrásai a bab, a 
diófélék, a különböző magvak, a gabonafélék és a gombák.   

Vas – Valamennyi élőlényben a vasat egy biológiai struktúra, 
az úgynevezett „hem” foglalja magában, amely a 
méregtelenítésben és az oxigenizációs reakcióban résztvevő 
fehérje fontos alkotóeleme. Példaként lehet említeni az 
oxigént szállító fehérjét, a hemoglobint, valamint a 
vörösvérsejtekben és az izomsejtekben található mioglobint. 
A szervetlen vas legjobb forrása a lencse, a bab, a borsó, a 
zöld leveles zöldségek és az eper. Az organikus vas (hem) 
főleg az állatok húsában és vérében található meg.

A króm szerepe, hogy fokozza az inzulinműködést és 
javítsa a glükóz-toleranciát. A krómhiány tünetei a diabétesz 
jeleiben mutatkozhatnak meg, mint például a csökkent 
glükóz-tolerancia, az inzulinrezisztencia és a neuropátia. 
Króm található többek között a teljes kiőrlésű gabonából 
készült termékekben, a zöldpaprikában, az almában, a 
banánban és a spenótban.

A mangán fontos a csontok és a porcok egészségének 
megőrzéséhez, a sebgyógyuláshoz, a kollagén-
termelődéshez és az egészséges artériákhoz. A mangán 
azoknak az enzimeknek az alkotóeleme, amelyek részt 
vesznek a koleszterin-, szénhidrát-, aminosavak- és 
neurotranszmitterek anyagcseréjében. Védi a szövetek és a 
sejtek alkotóelemeit a szabadgyökök okozta károsodásoktól. 
A legfontosabb mangánforrásokhoz tartoznak a finomítatlan 
gabonák, az olajos magvak, a leveles zöldségek és a tea.

A molibdén egy nagyon fontos nyomelem, és számos 
enzim kofaktoraként működik (molibdénenzimek), amelyek 
katalizálják a metabolikus reakciókat, különös tekintettel 
azokat, amelyek a nukleotidok (DNS és RNS) lebontásában 
vesznek részt. A molibdénhiány tünetei a gyors szívverésben 
és magasabb légzésszámban (respirációs ráta), fejfájásban és 
bódultságban nyilvánulnak meg. A molibdénben 
leggazdagabb élelmiszerek a hüvelyesek, mint például a bab, 
a lencse és a borsó.
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Az oxidáció és a gyulladások szerepet játszanak az általános öregedésben és a degeneratív, 
vagyis ízületi betegségek kialakulásában. A Park és munkatársai által elvégzett tanulmány 
során azt tapasztalták, hogy az astaxanthin csökkentette az oxidációt és a gyulladások 
kialakulását a reaktív oxigén származékok (ROS) és a gyulladásos markerek gátlásával. 
A tanulmány igazolta, hogy a táplálékkal a szervezetbe került astaxanthin fokozza az 
immunválaszt az emberi szervezetben. 

Park JS és unkatársai. Az astaxanthin által csökkentett oxidatív stressz és gyulladás, valamint az emberi 
szervezetben fokozódott immunválasz. Nutr Metab (Lond) 2010;7:18.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A szív- és érrendszer egészsége függ a vérlipidek egészségétől. Az Iwamoto és munkatársai 
által végzett tanulmány azt mutatta, hogy az astaxanthin csökkentette az alacsony sűrűségű 
lipoprotein oxidációját (LDL; „rossz koleszterinként” is ismert). A Yoshida és kollégái által 
végzett, későbbi tanulmány is ezt igazolta. Tanulmányuk során azt is tapasztalták, hogy 
astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő szedése emelte a nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL; 
„jó koleszterinként” is ismert) szintjét és csökkentette a triglicerid-szintet. 

Iwamoto T és munkatársai. Az alacsony sűrűségű lipoprotein-oxidáció astaxanthin által történő gátlása. J 
Atheroscler Thromb 2000;7(4):216-22.

Yoshida H és munkatársai.  A természetes astaxanthin alkalmazása növeli a  HDL-koleszterint és az 
adiponectint enyhe hiperlipidémia (magas vérzsír-szint) esetén. Atherosclerosis 2010;209(2):520-3.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az Omega 3- és Omega 6-zsírsavak a vérben oxidálódhatnak, csakúgy, mint az LDL-
koleszterin (alacsony sűrűségű lipoprotein). Az oxidálódott zsírsavak és az oxidálódott 
LDL-koleszterin atherogén kockázattal járhatnak. Karppi és kollégái rámutattak arra, hogy az 
oxidálódott linolénsavak (Omega 3- és 6-zsírsavak) szintje csökkent a vérben astaxanthin-
tartalmú étrend-kiegészítő szedése esetén. 

Karppi J és munkatársai. Az astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítők hatása a lipidperoxidációra. Int J Vitam Nutr 
Res 2007;77(1):3-11.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Tominaga és kollégái által végzett tanulmány során astaxanthint jutattak a szervezetbe. 
Azt tapasztalták, hogy hatására csökkent a ráncok megjelenése és a pigmentfoltok mérete, 
valamint növekedett a bőr rugalmassága és hidratáltsága. 

Tominaga K et és munkatársai. Az astaxanthin emberekre gyakorolt kozmetikai hatása. Acta Biochim Pol 
2012;59(1):43-7. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Camera és munkatársai azt tapasztalták, hogy az 
astaxanthin gátolja az UV-sugarak által okozott reaktív 
oxigén származékok (ROS) hatását. 

Camera E és munkatársai. Az astaxanthin, a canthaxanthin és 
a bétakarotin különböző módon hatnak az UVA-sugarak okozta 
oxidatív károsodásokra és az oxidatív stresszre válaszoló enzimek 
hatására. Exp Dermatol. 2009;18(3):222-31.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A makrofágok fontos szerepet játszanak az 
érelmeszesedés kialakulásában, továbbterjedésében, 
fejlődésében és felszakadásában. Kishimoto és kollégái 
tanulmányt végeztek, amely során megállapították, hogy 
az astaxanthin gátolta a makrofág aktiválódását.

Kishimoto Y és munkatársai. Az astaxanthin elnyomja a gyűjtő 
receptorok hatását és a mátrix metalloproteinázok működését a 
makrofágokban. Eur J Nutr 2010;49(2):119-26. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tanulmányok igazolják, hogy az astaxanthin csökkenti 
az oxidatív stresszt, a gyulladások kialakulását és a 
tejsav-faktorok hatását, amelyek korlátozhatják a 
mozgás szaporaságát és intenzitását, valamint hozzájárul 
a mozgás közbeni erőnlét és teljesítőképesség 
növekedéséhez.

Malmsten CL és Lignell A. Táplálék-kiegészítők astaxanthinban 
gazdag algát tartalmazó ételekkel történő fogyasztása javítja 
az erőnlétet – férfi egyetemisták közreműködésével végzett, 
duplán vak placebo-kontrollállt tanulmány során. Carotenoid Sci 
2008;13:20-22.  

Sawaki K és munkatársai. Természetes astaxanthin szedése 
megnövelte a sportolás közbeni teljesítőképességet – javult a 
vizuális aktivitás és csökkent az izomfáradtság. J Clin Ther Med 
2002;18(9):73-88.

Az Astaxanthinnal kapcsolatban 
végzett tanulmányok szakirodalma
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Az egyedülálló, 12-hetes Wellness Programokat azért alkottuk meg, hogy Ön a leghatékonyabb 
módon érhesse el wellness-céljait. A programokat tudományos tanácsadóink közreműködésével 
fejlesztettük ki, teljes körű megoldást kínálva az életmód javítása, étrend-kiegészítők fogyasztása, 
a táplálkozás, a mozgás és a jó közérzet elérése terén. A Wellness termékek emberek ezreinek 
segítettek már céljaik elérésében. Ha közösen vesznek részt a Wellness Programokban, még 
jobb eredményeket érhetnek el!

A programok hatékonysága
• Praktikus, egyszerűen követhető
• Tartós megoldás kínál az egészséges életmódhoz
• Rugalmas, igény szerint személyre szabható

Kiváló minőségű étrend-kiegészítők az egészségmegőrző program részeként
 
Mindkét program fontos eleme a Wellness Breakfast™/Wellness reggeli, amely a Wellness-
csomagból és egy Ízesített italporból elkészített shake-ből áll, kiegészítve egészséges ételekkel, 
mint például alacsony zsírtartalmú tejjel, gyümölcsökkel, bogyós gyümölcsökkel és adott 
esetben teljes kiőrlésű gabonákkal. A shake-nek magas a fehérje- és élelmiszerrost-tartalma, és 
alacsony glikémiás indexű szénhidrátokat tartalmaz. A Wellness-csomag jótékony hatású, 
hosszúláncú Omega 3-zsírsavakat, astaxanthint és más antioxidánsokat, valamint esszenciális 
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Tanulmányozták a reggelit rendszeresen fogyasztó, 
illetve nem fogyasztó emberek közötti különbséget, és megállapították, hogy a reggelit nem 
fogyasztók esetében összefüggés van a reggeli elmulasztása és bizonyos betegségek és 
állapotok kialakulásának megnövekedett kockázata között. Ilyen betegség és állapot lehet az 
elhízás, az inzulinrezisztencia, szív- és érrendszeri megbetegedések, és 2 típusú diabétesz. Más 
szóval, nagyon fontos a reggeli fogyasztása. Azonban nem csak maga a reggeli a fontos, hanem 
az is, amit elfogyasztunk.

Mi a Wellness Breakfast™/Wellness reggeli hatékonysága?

Magas tápanyagrost-tartalmú reggeli rendszeres fogyasztása javítja a vércukorszintet, csökkenti 
az elhízás kockázatát és krónikus betegségek kialakulását. Számos tanulmány igazolja, hogy 
alacsony glikémiás indexű reggeli és más ételek fogyasztása magas fehérjetartalommal 
kombinálva – a Wellness Breakfast™/Wellness reggelihez hasonlóan – alacsonyabb 
vércukorszint-ingadozást eredményez, mint a magas glikémiás indexű ételek.  A Wellness 
Breakfast™/Wellness reggeli termékei javítják bármilyen reggeli tápanyagértékét. Az Ízesített 
italporok magas tápanyagrost-tartalma alacsony energiasűrűséget nyújt, azaz alacsony kalória / 
térfogategység. Tanulmányos elvégzése során tapasztalták, hogy mind a magas fehérjetartalom, 
mind az alacsony energiasűrűség fokozza a telítettség érzését. Ez nem csak a reggelit fogyasztók 
számára fontos, hanem azon emberek számára is, akik szeretnének veszíteni a súlyukból.

A Wellness by Oriflame Egészségmegőrző 
és testsúlycsökkentő programok

Kiváló minőségű étrend-kiegészítők az egészségmegőrző program részeként

A Wellness reggeli esszenciális tápanyagokat nyújt a szervezet számára, amely fontos a fizikai és a 
mentális erőnléthez. Hatására egész nap energikusabbnak érezheti magát. Ha szeretne veszíteni 
a testsúlyából, a legyen a Wellness reggeli és a Wellness vacsora a mindennapi táplálkozás része. 
 
Mi a Wellness Dinner™/Wellness vacsora?

A Wellness Dinner™/Wellness vacsora Ízesített levesporból készült shake-ből vagy levesporból 
készült levesből áll, mellé egy tányér tele zöldségekkel és egy kis szelet teljes kiőrlésű kenyér. A 
levesporból készült levesek fehérjék, szénhidrátok és egészséges zsírok tökéletes kombinációja, 
felesleges kalória nélkül. Alacsony glikémiás indexüknek köszönhetően stabilizálják a 
vércukorszintet és az inzulinszintet, csökkentik az édesség utáni vágyat, az éhségérzetet, 
hatásukra kevesebbet gondol ételekre. A levesek a telítettség érzését keltik felesleges kalóriák 
nélkül, mivel magas a fehérje- és az étkezési rost-tartalmuk. Fogyaszthatja egy energia-
korlátozott diéta részeként vagy rendszeres mozgással kombinálva a Wellness Dinner™/
Wellness vacsora elősegítheti a testsúlycsökkentést.

Felhasznált szakirodalom: Uemura M és munkatársai. A reggeli elhagyása növeli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának 
lehetőségét: Bizonyítékon alapuló állítás az Aichi munkások bevonásával végzett, csoportos tanulmány alapján. J Epidemiol 
2015;25(5):351-358
Pereira MA és munkatársai. A reggeli fogyasztásának gyakorisága és minősége hatással van a vércukorszintre és az éhségérzetre 
felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt. J Nutr 2011;141:163S-168S

van Baak MA. 24-órás glükóz ábrázolás fehérjetartalomban és glikémiás indexben különböző ételek vizsgálata során. Nutrients 
2014;6:3050-3061

Betts JA és munkatársai. A reggeli általános hatása az energiaegyensúlyra és a szervezet egészségi állapotára: ellenőrzött 
random vizsgálat sovány testalkatú felnőttek részvételével. Am J Clin Nutr 2014;100:539-547

Buchholz AC és Schoeller DA. Egy kalória egy kalória? Am J Clin Nutr 2004 May;79(5):899S-906S.

Ortinau LC és munkatársai. Magas fehérje- és magas zsírtartalmú nassolnivalók hatásának összehasonlítása az 
éhségszabályozással, a telítettséggel és egészséges nők táplálkozási szokásaival kapcsolatban. Nutr J 2014;13:97-101

Kiváló minőségű étrend-kiegészítők az 
Egészségmegőrző Programban 

Kiváló minőségű étrend-kiegészítők az 
Testsúlycsökkentő Programban 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
PROGRAM

TESTSÚLYCSÖKKENTŐ
PROGRAM
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13 résztvevő (11 nő, 2 férfi; életkor: 20-67; BMI 25.1-38.9 kg/m2) – 12 héten át vettek 
részt a Wellness by Oriflame Testsúlycsökkentő Programban. 

A Wellness by Oriflame Testsúlycsökkentő 
Program: Testsúlycsökkentő csoport 
Stockholmban, Svédországban

A résztvevőket hetente meghívták egy 
egyórás találkozóra a Wellness by Oriflame 
táplálkozási szakértőivel. Minden találkozó 
alatt a csoport tagjai elmondták, hogy érzik 
magukat, beszéltek a nehézségekről és 
sikereikről, valamint visszacsatolást, tippeket 
és trükköket kaptak a szakértőktől. A 
Hetente mérték a résztvevők 
testsúlycsökkentését. Az első és az utolsó 
találkozón a résztvevők testfelépítését is 
értékelték test impedancia-skála 
felhasználásával. 

A résztvevőknek azt javasolták, hogy 
naponta háromszor étkezzenek – 
reggelizzenek, ebédeljenek és 
vacsorázzanak – és fogyasszanak el 1-2 
egészséges nassolnivalót az étkezések 
között. A maximális kalória-bevitel 
körülbelül 1500 kalória volt. Ugyanakkor a 
résztvevőknek nem kellett mérni a 
kalóriákat, ehelyett a kalória-bevitelt 
alacsony energiasűrűségű, tápanyagban 
gazdag ételek fogyasztására kellet 
korlátozniuk. Az Ízesített italporok a reggeli 
részét képezték – tejből, gyümölcsből és 
bogyós gyümölcsökből turmixot 
készítettek belőle. A Wellness-csomag egy 
tasakjának tartalmát szedték naponta a 
Wellness Breakfast™/Wellness reggeli 
részeként.

Ebédre három ételcsoport kombinációját 
fogyasztották a résztvevők – gyümölcsöt és 
zöldséget, alacsony szénhidrát-tartalmú 
ételeket és fehérjeforrásként halat vagy 
sovány húst. Vacsorára Ízesített levesporból 
készült levest, egy nagy tál zöldséget és egy 
kis szelet teljes kiőrlésű gabonából készült 
kenyeret ettek. Az alkoholfogyasztást heti 
egy pohár italra kellet korlátozniuk. Édesítés 
nélküli vizet, teát vagy kávét ihattak.

A résztvevők egy lépésszámláló segítségével 
rögzítették a naponta megtett lépéseket. A 
napi 10,000 lépést kellet túllépniük. Emellett 
javasoltuk, hogy kardio mozgást is 
végezzenek hetente legalább 3x30-60 
percet. Figyelniük kellett arra, hogy ne 
üljenek hosszú ideig egy helyben ülést.

Az átlag testsúlycsökkenés 7,5 kg volt 
12 hét után. A 13 résztvevőből heten 8 
és 15kg közötti testsúlycsökkenést értek el. 
Csökkent a résztvevők testzsírtömege, 
átlagosan 5,6%-kal – a legnagyobb csökkenés 
12%-os volt. 

A TESTÚLYCSÖKKENTŐ CSOPORT EREDMÉNYE

• Az Ízesített italporok és levesporok az energiaszegény 
diéta részeként, rendszeres mozgással kombinálva 
hozzájárultak a testsúly csökkentéséhez. 

• Az eredményeket egy Testsúlycsökkentő csoportban 
érték el Stockholmban, Svédországban.

• 13 túlsúlyos vagy elhízott férfi és nő vet részt a 
programban, és átlagosan 7,5 kilót fogytak 12 hét alatt . 
A testzsírtömeg átlagos csökkenése 5,6% volt.
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Az Egészségmegőrző Programban résztvevő Wellness-termékek a 
következő módon járulnak hozzá az egészséghez:
 
• Fogyasztásukkal mindennap egy egészséges reggelivel kezdheti a napot, 
amely hasznos tápanyagokat biztosít az agy és a test számára.

• Vitaminokkal, ásványi anyagokkal, Omega 3-zsírsavakkal és antioxidánsokkal 
látják el a szervezetet, így biztosítják a tápanyagellátást a különböző 
testrészek megfelelő működéséhez.

• Erősítik a szervezet napi ellenállóképességét, kiváló minőségű fehérjéket, 
rostokat és erőteljes antioxidánsokat biztosítanak a számára.

1

3

2

4

1 adag Ízesített italporból készült shake
1 A Wellness-csomag egy tasakjának tartalma
+ egészséges nassolnivaló 

példák az 52. oldalon

Wellness Breakfast™/Wellness reggeli

Egészséges vacsora

Egészséges ebéd

Egészséges nassolnivaló: naponta 1-2 alkalommal

1/2 tányér zöldség 
1/4 tányér alacsony zsírtartalmú fehérje
1/4 tányér lassan felszívódó szénhidrátok

Példa:
gyümölcsök és diófélék

1/2 tányér zöldség
1/4 tányér alacsony zsírtartalmú fehérje
1/4 tányér lassan felszívódó szénhidrátok

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM Javasolt menü  
az Egészségmegőrző 
Programhoz

REGGELI    
Wellness-csomag egy tasakjának tartalma  
1 adag Ízesített italporból készült shake
Kávé/tea cukor nélkül  
Alacsony zsírtartalmú tej, 300 ml    
1 banán      
50 g málna    
50 g fekete áfonya    

TÍZÓRAI   
1 alma 150 g és mandula 10 g

EBÉD  
vegyes saláta 20 g    
sárga kaliforniai paprika 70 g  
paradicsom 50 g    
1/4 avokádó    
zöld olíva 20g    
párolt zöldségek: borsó, kukorica, 
sárgarépa, zöldbab 100 g
2 teáskanál olívaolaj    
csirkemell sütőben sütve 150 g
teljes kiőrlésű főtt árpa 150 g

UZSONNA  
1 alma 150 g és mandula 10 g

VACSORA  
bébi spenót, 20 g    
uborka 50 g    
sárga kaliforniai paprika 70 g  
paradicsom 100 g    
párolt zöldségek: borsó, kukorica, 
sárgarépa, zöldbab 100 g
2 teáskanál olívaolaj    
lazac sütőben sütve 140 g  
teljes kiőrlésű főtt rizs 100 g  

Ellenőrző lista 
az Egészségmegőrző 
Programhoz

TÁPLÁKOZÁS
• Fogyasszon el egy Wellness Breakfast™/  
 Wellness reggelit (Wellness-csomag
 egy tasakjának tartalma és 1 adag Ízesített  
 italporból készült shake).
• Táplálkozzon rendszeresen: reggelizzen,   
 ebédeljen, vacsorázzon, fogyasszon egészséges  
 nassolnivalókat napi 1-2 alkalommal.  
• Ételeit az Egészséges ebéd/vacsora   
 útmutatásai szerint készítse el.    
• Kerülje az édességek (magas glikémiás index)  
 és a magas zsírtartalmú élelmiszerek, ételek  
 és szószok fogyasztását.
• Párolja, főzze vagy süsse sütőben az ételeket.  
 Ne süsse azokat olajban vagy faszénen.  
• Igyon vizet az étkezések során. 
 Kerülje/csökkentse az édes üdítőitalok és   
 alkohol fogyasztását.

MOZGÁS
• Növelje a napi mozgástevékenységet, és   
 tegyen meg legalább 10,000 lépést naponta.
• Hetente háromszor mozogjon. Végezzen   
 kardio, erősítő és nyújtó gyakorlatokat. 
• Ne üljön hosszabb ideig egy helyben.

JÓ KÖZÉRZET
• Próbáljon elegendő időt az alvásra fordítani,  
 kerülje a stresszt és legyen mindig pozitív.
•  Kérjen másoktól segítséget és támogatást a  
 program ideje alatt.

MÉG TÖBB NAGYSZERŰ RECEPTET TALÁLHAT A 
WELLNESS RECEPTKÖNYVBEN!
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Javasolt menü  
a Testsúlycsökkentő 
Programhoz
WELLNESS BREAKFAST™/ WELLNESS REGGELI 
Wellness-csomag 10
1 adag Ízesített italporból készült shake 65 
Kávé/tea, cukor nélkül 5
Alacsony zsírtartalmú tej, 300 ml 120
1 banán 103
50 g málna 19
50 g fekete áfonya 28
Összes kalória: 350

TÍZÓRAI   
1 alma 150 g, és 10 mandula  125
Összes kalória: 125

EBÉD   
vegyes saláta 40 g 12
sárga kaliforniai paprika 70 g 20
paradicsom 100 g 18
párolt zöldségek: borsó, kukorica, 
sárgarépa, zöldbab, 200 g 130
2 teáskanál olívaolaj 80
csirkemell sütőben sütve, 100 g 135
teljes kiőrlésű gabona, főtt árpa 150 g 105
Összes kalória: 500

UZSONNA   
1 alma 150 g, és mandula 10 g, 125 
Összes kalória: 125

WELLNESS DINNER  
1 adag Ízesített levesporból készült leves (átlag, ízesítés 
szerint 20 g) 73
teljes kiőrlésű kenyér, 30 g 75
1/4 avokádó 80
napraforgómag 15 g 90
bébi spenót 40 g 12
zöld olíva 20 g 25
uborka 50 g 7
sárga kaliforniai paprika 70 g 20
paradicsom 100 g 18
Összes kalória: 400

ÖSSZES KALÓRIA / NAP: 1500

Ellenőrző lista 
az Testsúlycsökkentő 
Programhoz

TÁPLÁLKOZÁS
• Fogyasszon el egy Wellness Breakfast™/  
 Wellness reggelit (Wellness-csomag egy   
 tasakjának tartalma és 1 adag Ízesített   
 italporból készült shake).
• Fogyasszon el egy Wellness Dinner™/  
 Wellness vacsorát (Ízesített italporból   
 készült shake vagy Ízesített levesporból   
 készült leves).
• Táplálkozzon rendszeresen: reggelizzen,   
 ebédeljen, vacsorázzon, fogyasszon egészséges  
 nassolnivalókat napi 1-2 alkalommal.
• A Testsúlycsökkentő Program útmutatása   
 szerint készítse el az ételeket ebédre. 
• Kerülje az édességek (magas glikémiás index)  
 és a magas zsírtartalmú élelmiszerek, ételek  
 és szószok fogyasztását.
• Párolja, főzze vagy süsse sütőben az ételeket.  
 Ne süsse azokat olajban vagy faszénen. 
• Igyon vizet az étkezések során. 
 Kerülje/csökkentse az édes üdítőitalok és   
 alkohol fogyasztását. 
• Amikor étkezik, akkor csak az evésre figyeljen,  
 evés közben ne nézzen tévét és ne dolgozzon.
• Egyen lassan, alaposan rágja meg az ételt – a  
 teltségérzetet körülbelül 20 perc elteltével  
 tapasztalhatja.
• Minden étkezés után mosson fogat – ezzel  
 megakadályozza, hogy még több ételt   
 fogyasszon.

MOZGÁS
• Sétáljon intenzíven, 30-60 percet. Tegyen meg  
 legalább 10,000 lépést naponta.
• Végezzen kardio gyakorlatokat, például fusson,  
 ússzon vagy kerékpározzon legalább 30 percet  
 heti 3 alkalommal.
• Ne üljön hosszabb ideig egy helyben.

JÓ KÖZÉRZET
• Próbáljon elegendő időt az alvásra fordítani,  
 kerülje a stresszt és legyen mindig pozitív.
•  Kérjen másoktól segítséget és támogatást 
 a program ideje alatt.

A Testsúlycsökkentő Programban résztvevő termékek a következő 
módon járulnak hozzá a testsúlycsökkenéshez:

• Tápanyagban gazdag reggelit biztosítanak, hogy energikusabban kezdhesse a 
napot, csökkentik a fáradtságérzetet napközben, és segítenek az éhségérzet 
kontrollálásában este.

• Vitaminokkal, ásványi anyagokkal, Omega 3-zsírsavakkal és antioxidánsokkal 
látják el a szervezetet.

• Az egészséges, alacsony kalóriájú vacsora részét képezik, gazdagon 
tartalmaznak fehérjét és rostot, a telítettség érzését keltik lefekvésig.

1 adag Ízesített italporból készült shake
1 A Wellness-csomag egy tasakjának tartalma
+ egészséges nassolnivaló 

példák az 52. oldalon

3/4 tányér zöldség 
1/8 tányér alacsony zsírtartalmú fehérje
1/8 tányér lassan felszívódó szénhidrátok

1 2

Körülbelül 500 kcalKörülbelül 350 kcal

Körülbelül 400 kcalÖsszesen: 250 kcal naponta

1 adag Ízesített levesporból készült leves VAGY
1 adag Ízesített italporból készült shake
(átlagosan 85 kcal)
1 tányér vegyes zöldség + 1 szelet teljes kiőrlésű 
kenyér
(átlagosan 315 kcal)

Példa:
gyümöcslök és diófélék

3 4

TESTSÚLYCSÖKKENTŐ PROGRAM

MÉG TÖBB NAGYSZERŰ RECEPTET TALÁLHAT A 
WELLNESS RECEPTKÖNYVBEN!

Wellness Breakfast™/Wellness reggeli

Wellness Dinner™/Wellness vacsora

Testsúlycsökkentő  ebéd

Testsúlycsökkentő nassolnivaló: 
naponta 1-2 alkalommal
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The Wellness Breakfast™

Ajánlott menü a Wellness Breakfast™/ Wellness reggelihez

ZABPEHELY kcal
WellnessPack 1 tasakjának tartalma 10 
1 adag Ízesített italporból készült shake 65 
Kávé/tea cukor nélkül 5 
Zabpehely vízben főzve 135
Alacsony zsírtartalmú tej 200 ml 80 
50 g málna 19 
50 g fekete áfonya 28 
Összes kalória:  350

ENERGIA-TURMIX kcal
WellnessPack 1 tasakjának tartalma 10
Az alábbi hozzávalókat turmixszolja össze:
1 adag Ízesített italporból készült shake 65
Sárga színű gyümölcs 100 g 100
Alacsony zsírtartalmú joghurt 200 ml 125
1 narancs leve 65
szórja meg a tetejét fahéjjal
Összes kalória: 365

REGGELI FRISSESSÉG BOGYÓS 
GYÜMÖLCSÖKKEL  kcal 
WellnessPack 1 tasakjának tartalma  10 
Édesítés nélküli, teljes kiőrlésű müzli 30 g  110
Alacsony zsírtartalmú natúr joghurt 200 ml 100
1 adag Ízesített italporból készült shake  65
(a joghurttal összekeverve)
100 g bogyós gyümölcs  55
Összes kalória:  340

OMLETT kcal
Wellness-csomag 1 tasakjának tartalma 10
1 adag Ízesített italporból készült shake
150 ml víz hozzáadásával 65
Az alábbi összetevőket keverje össze, 
majd tegye teflon vagy kerámia serpenyőbe:
2 tojás 170 
Alacsony zsírtartalmú tej 30 ml 12
Ízesítsen sóval és borssal
Bébi spenót 30 g 30
Paradicsom 50 g 10 
Uborka 50 g 27
Édes paprika 30 g 36
Összes kalória  360  

+ + 

Tippek a Wellness Breakfast™/Wellness reggelihez

1 adag Ízesített italporból készült shake + Wellness-csomag 1 tasakjának tartalma 
+ kedvenc, egészséges finomságai (pl. joghurt, gyümölcsök, bogyós gyümölcsök, 
gabonafélék/müzli)
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2.
csoport

3.
csoport

1.
csoport

2.
csoport

3.
csoport

A HÁROM ÉTELCSOPORT

1. CSOPORT 
Főként zöldségek 

Saláta, spenót, rukkola 
(zöld színűek)
Petrezselyem, koriander 
(fűszernövények)
Zeller, édeskömény, kel
Fejes káposzta, leveles kel
Különböző csírafélék
Uborkafélék, paprikafélék
Paradicsom, sárgarépa
Kelbimbó, brokkoli, karfiol
Spárga, okra
Cékla, retek
Zöldborsó
Olívabogyó
Avokádó
Hagymafélék, fokhagyma

2. CSOPORT
Főként fehérjék

Gombafélék
Lencse
Csicseriborsó
Babfélék
Tofu
Szójavagdalt
Hal
Tenger gyümölcsei
Tojás
Csirke
Pulyka
Alacsony zsírtartalmú és 
nem édesített tejtermékek 
(sajt, joghurt, tej)

3. CSOPORT
Főként szénhidrátok

Teljes kiőrlésű gabonák 
(zab, rozs, búza)
Rizs (teljes kiőrlésű)
Hajdina
Burgonya
Édesburgonya
Zellergumó
Tök
Kukorica
Köles
Bulgur
Tésztafélék (teljes kiőrlésű)
Kenyér (teljes kiőrlésű)

Útmutató ebédhez és vacsorához The Wellness Dinner™/ Wellness vacsora
A Wellness Táplálkozási Modell számos egészséges étel fogyasztására kínál választási 
lehetőséget, így ízlése szerint állíthatja össze az elfogyasztani kívánt ételeket. 
Egyszerűen csak válasszon ki néhányat kedvencei közül minden ételcsoportból az 
alábbiak alapján. Figyeljen arra, hogy a javasolt mennyiségben fogyassza az összetevőket.

Testsúlycsökkentő ebéd

Egészséges ebéd/vacsora

1. csoport (3/4 tányér)
2. csoport (1/8 tányér)
 + 
3. csoport (1/8 tányér)

1. csoport (1/2 tányér)
2. csoport (1/4 tányér)
 + 
3. csoport (1/4 tányér)

Javasolt menü a Wellness Dinner™/ Wellness vacsorához

TESTSÚLYCSÖKKENTŐ VACSORA 
EGY SZEMÉLYRE
Ízesített levesporból készül leves  kcal
(kétféle ízesítésből választhat)  73
teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér 30 g 75
1/4 avokádó  80
napraforgómag 15 g  90
bébi spenót 40 g  12
zöld olívabogyó 20 g  25
uborka 50 g  7
sárga kaliforniai paprika 70 g  20
paradicsom 100 g  18
Összes kalória:  400

Ízesített levesporból készül leves
Saláta, például római vagy rukkola,
spenót, zöld leveles zöldségek, kínai káposzta
Paradicsom
Uborka
Sárgarépa
Zöldhagyma, póréhagyma, mogyoróhagyma
Piros, sárga, zöld és narancsszínű kaliforniai paprika
Retek
Kelbimbó
Cékla – sütve vagy főzve
Fűszernövények, mint például petrezselyem, 
bazsalikom, koriander, kakukkfű és menta
Brokkoli
Karfiol
Édeskömény, zeller és zellergumó
Borsó
Zöldbab

Az étel energiát biztosít a szervezet számára. Azonban sok ember nagy mennyiségű ételt 
fogyaszt vacsorára, az energia ebben az esetben súlyfelesleggé alakul. Ennek elkerülésére 
ajánljuk a Wellness Dinner™/Wellness vacsorát.

Mossa meg a kiválasztott salátákat és vágja fel 
kisméretű darabokra. Hámozza meg és mossa 
meg kedvenc zöldségeit, vágja össze ízlés szerint 
kisebb vagy nagyobb darabokra. Mindezt keverje 
össze, adjon hozzá frissen facsart citromlevet és 
olívaolajat, majd szórjon rá.WELLNESS DINNER™/ WELLNESS VACSORA

IGELÖSA SALÁTÁVAL
4 adag 
Összes kalória / adag: 350-400

ÍZESÍTETT LEVESPORBÓL KÉSZÜLT LEVES
A leves három GMO-mentes, kiváló 
minőségű forrásból származó növényi 
fehérjét tartalmaz. Ezek együttesen 
biztosítják a szervezet számára szükséges 
az összes esszenciális aminosavat. A 
fehérjék fokozzák a telítettség érzését.

•  A burgonyafehérje nagy és optimális  
 arányú esszenciális aminosav 
 összetétellel bír.
•  A borsófehérje a jóllakottság 
  érzését kelti.
•  A szójafehérje jótékonyan hat 
 a szívműködésre és a vérerekre.
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Olyan neves intézmények, mint például a Harvard School of Public Health, a World Health 
Organization (WHO) és a Mayo Clinic egyetértenek abban, hogy egészségünk megőrzése 
érdekében kiemelt fontosságú, hogy korlátozzuk az üléssel töltött idő mennyiségét. Az aktív 
életmód jótékony hatással van egészségi állapotunkra. Az alábbiakban 10 példa olvasható, 
milyen módon hat a mozgás az egészségünkre:

Mozgás
NAPI MOZGÁSTEVÉKENYSÉG:

Próbáljon meg naponta 10,000 lépést megtenni. 
Minél több lépést, annál jobb! A lépések számát 
növelhetjük, ha például lépcsővel megy fel az 
emeletre lift helyett, ha odamegy a kollégájához, 
ahelyett, hogy e-mailt küldene, ha egy megállóval 
hamarabb száll le a buszról, és hazasétál..

HETI MOZGÁSTEVÉKENYSÉG:

Ha fogyni szeretne és szeretne fittebb lenni, 
intenzívebb kardio-edzéseket is kell végeznie. Egy 
erőteljesebb, izzasztó séta, kerékpározás, úszás, 
táncolás vagy aerobic, 30 perc alkalmanként, 
hetente háromszor. Így több kalóriát és zsírt 
égethet el, izmai pedig tónusosabbak lesznek.

AZ OPTIMÁLIS EGÉSZSÉGÉRT:

Végezzen Nyújtó gyakorlatokat hetente  
2 alkalommal 30 percen át, ezáltal erősödnek 
és ellenállóbbak lesznek az izmai. Kiegészítő 
mozgásként jógázzon és/vagy végezzen nyújtó
gyakorlatokat.

Mozgásterv

2-SZER EGY HÉTEN 
Erőgyakorlatok 

Súlyzós edzés, nyújtás, felülések, fekvőtámaszok 
Erőfejlesztő gyakorlatok 2-szer egy héten az 

állóképesség és izomerő fejlesztéséhez

3-SZOR EGY HÉTEN 
Aerobic edzések 

Biciklizés, futás/kocogás, táncolás, úszás, túrázás, tenisz, tollaslabda, 
és kosárlabda. Aerobic edzések minimum 30 percen át, 3-szor egy 

héten közepes iramban, hogy megemeljük a pulzusunkat

MINDENNAP 
Mindennapi fizikai tevékenységek 

Gyors séta, 10 000 lépés 
Lépcsőzés - liftek használatának kerülése

ALKALMANKÉNT 
Hajlékonyságot fejlesztő 

gyakorlatok 
Jóga, stretching és Pilates
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A diéta, a megfelelő táplálkozás és az elegendő mozgás segít 
céljai elérésében, legyen a testsúlycsökkentés vagy az 
egészségi állapot javítása. Fontos megismerni, hogy az életmód 
és a bennünket körülvevő embere támogatása is hozzájárul jó 
közérzetünkhöz. Ahhoz, hogy az egészségében jelentős 
változást érhessen el, az alábbiakat is vegye figyelembe:

JAVASLATOK A JÓ KÖZÉRZET ELÉRÉSÉHEZ

Ne dohányozzon:
• A dohányzás csökkenti a várható élettartamot, akár 10  
 évvel.
• A dohányzás növeli a tüdőrák, a hasnyálmirigyrák,   
 a krónikus obstruktív légúti betegség (COPD)   
 kialakulásának kockázatát. 
• Azok, akik soha nem dohányoztak, egészségesebb   
 öregedésre számíthatnak. 

Elegendő alvás
•  Az optimális regenerációhoz, 7-8 óra alvás szükséges egy nap.
• A nem elegendő alvás növeli az éhségérzetet. 
• A kevés alvás negatív hatással van az immunrendszer  
 működésére. 
• A kevés alvás csökkenti a mentális teljesítőképességet. 
• A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás csökkentheti a  
 2-típusú diabétesz és szív- és érrendszeri betegségek  
 kialakulását. 

Stressz kezelése 
• A stressz mértéke és tartama meghatározza az egészségi  
 állapotot
• A stressz hatására károsodhatnak a szervezet sejtjei,  
 fizikai tünetekei lehetnek a fejfájás, a gyomorfájdalom,  
 emésztési zavarok, magas vérnyomás, alvászavar,   
 állkapocsfájdalom, autoimmun betegségek, depresszió,  
 szívpanaszok és rák. 
• Az akut/epizódikusan akut stressz kezelésére javasolt  
 módszerek: a naplóírás, meditáció, mozgás, beszélgetés  
 másokkal, hobbi választása. 

Általános jókedv és boldogság
• A boldogságérzet és az optimizmus nemcsak az élet  
 minőségét javítja, de jó hatással van az egészségi állapotra  
 és meghosszabbíthatja az élettartamot. 
• A boldogság növelése érdekében gondoljon a nap pozitív  
 eseményeire, nézze az élet jó oldalát és legyen kedves  
 másokhoz.

Jó közérzet

Társaság 
• Bizonyított tény, hogy nagyobb eséllyel arat sikert, ha beszél a családjának és a barátainak a  
 céljairól. Ők bátorítani fogják és ötletekkel látják el, valamint támogatják, ha úgy érzi, fel  
 kellene adnia a terveit. 
• Vegye magát körül olyan emberekkel, akik ösztönzőleg hatnak Önre, és hasonló célokért  
 dolgoznak, például a az egészséges életmód kialakítása terén.
•   Csatlakozzon, vagy hozzon létre Wellness Klubbot! Remek lehetőség, hogy új 

barátságokra tegyen szert, együtt edzen velük, élvezze az egészséges ételeket és 
megossza táplálkozási tanácsait miközben jól érzi magát.



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 T

er
m

ék
 K

al
au

z 
20

17
  

62 63

G
YIK

TU
D

O
M

Á
N

Y
A TERM

ÉK
EK H

ÁTTERÉBEN
W

ELLN
ESS PRO

G
RAM

O
K

ÍZESÍTETT ITALPO
RO

K
ÉTREN

D
-KIEG

ÉSZÍTŐ
K

EVERYD
AY H

EALTH
G

YIK
SC

IEN
C

E BEH
IN

D
PRO

G
RAM

S
N

B PRO
D

U
C

TS
G

YIK

   Wellness by Oriflame Ízesített italporok

Miért fogyasszam az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-et?
A készítményt eredetileg azért fejlesztették ki, hogy megfelelő állapotban tartsák a szervátültetésre váró betegeket. Úgy 
állították össze, hogy tartalmazza az emberi szervezet számára szükséges valamennyi makrotápanyagot. Magas 
fehérjetartalma kiegyensúlyozott aminosav-profilú, az Omega 3- és egyéb zsírsavak tökéletes egyensúlyban vannak, alacsony 
glikémiás indexű szénhidrátforrás és magas a rosttartalma. Az étkezésként és nassolásként is szolgáló Eper/vanília/
csokoládé-ízesítésű italpor egy kiegyensúlyozott tápanyagforrás, teljesen természetes és kalóriatartalma alacsony.
Hozzájárul ahhoz, hogy jóllakottnak érezze magát, ugyanakkor feltölti energiával és biztosítja aszükséges tápanyagokat, így a 
fogyókúra alatt sem fogja megfosztva érezni magát semmitől, csupán a kalóriáktól. Egy adag mindössze körülbelül 65 kalóriát 
tartalmaz. Mivel a tápanyag-összetevők természetesek és teljesek (vagyis nem szintetikusak vagy aminosavakká lebomlók), 
ezért olyan hosszú időn keresztül fogyaszthatja az Eper/vanília-ízesítésű italporból készült shake-eket, ameddig csak akarja. 
Az italport létrehozó tudósok mindennap isszák, jóllehet egyikük sem szeretne fogyni. Tökéletes megoldás azokra az 
esetekre, amikor a munkanap során vagy az edzés előtt éhesnek, fáradtnak vagy kevésbé összeszedettnek érzi magát. A 
shake-et könnyű megemészteni, emellett pedig laktató, ezért sokkal egészségesebb, ráadásul alacsonyabb kalóriatartalmú, 
mint az általában esténként elfogyasztott nassolnivalók.

Milyen előnyei vannak a Wellness by Oriflame Ízesített italporból készült shake fogyasztásának?
Az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake az egészséges testsúlycsökkenés ideális támogatója, és ellátja a 
szervezetet a szükséges tápanyagokkal. Az alacsony glikémiás indexnek köszönhetően csökkenti az éhséget és az édesség 
utáni vágyat, és növeli az energiaszintet és a koncentrálóképességet.

Miből áll a Wellness by Oriflame Ízesített italpor?
Az Eper/vanília/csokoládé-ízesítésű italpor gondosan válogatott összetevőket tartalmaz: borsót, speciális tojásból (lenmaggal 
táplált csirkéktől) származó, teljes Omega 3-at, extra tojásfehérjét, tejsavót, almát, csipkebogyót és cukorrépából származó 
rostokat. Ezek mindegyike természetes, teljes értékű összetevő olyan összeállításban, hogy optimális fehérje–zsír–szénhidrát 
arány jöjjön létre. A formulában nincsenek transzzsírok és egyéb egészségtelen zsírsavak. Az Eper-/vanília-/csokoládé-
ízesítésű italpor szénhidrátjai almából és csipkebogyóból származnak, lassú lebomlásúak, ezért jól kontrollálják a 
vércukorszintválaszt. A csipkebogyó és az alma természetes módon gazdag C-vitaminban, valamint a C-vitamin nagyon 
fontos antioxidáns. Az eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italpor egyaránt tartalmaz oldódó és nem oldódó rostokat, amelyek 
fontos szerepet játszanak a szív-és érrendszer, valamint a bélműködés egészségének megőrzésében. A rózsaszín szín a 
céklának, az édes íz pedig a kalóriamentes szukralóznak köszönhető.

Történtek klinikai kísérletek a Wellness by Oriflame Ízesített italporokkal kapcsolatban?
2000 óta a svédországi Lund Egyetemi Kórház szív- és mellkassebészeti osztálya számos klinikai kísérletet végzett. Amellett, 
hogy értékelték a termék glikémiás indexét és a vércukorszint-választ, számos különböző, pozitív hatást is megfigyeltek és 
dokumentáltak. Ezek között említhető az alacsonyabb vércukor- és vérnyomásszint, a jobb szérumlipid-profil és a 
súlycsökkenés. Amikor pedig iskolás gyermekeken végezték a tesztet (Eslöv Iskolai Tanulmány), azt figyelték meg, hogy javul 
a koncentrációs képesség. Az Igelösa által két éven keresztül végzett, súlycsökkenéssel foglalkozó kísérlet jelentős 
súlyvesztést és ezzel párhuzamosan közérzetjavulást igazolt. 24 hónap után az átlagos súlycsökkenés 13,6 kiló volt.

A Wellness by Oriflame Ízesített italporok összetevői természetes anyagok?
Igen, csak természetes tápanyag-összetevőket és ízesítőket használunk – beleértve a vaníliát és az epret is. A hozzáadott 
szukralóz a formula töredékét teszi ki.

Mi a glikémiás index (GI), és milyen a Wellness by Oriflame Ízesített italpor glikémiás indexe?
A glikémiás index az az érték, amely azt mutatja, hogy a különböző szénhidráttartalmú ételek hogyan hatnak a 
vércukorszintre. Azok az ételek, amelyek szénhidráttartalma magas és gyorsan véráramba kerülnek (például cukros italok), 
magas glikémiás indexűek, és arra ösztönzik a hasnyálmirigyet, hogy gyorsan termelje az inzulint. Azok az ételek, amelyek 
szénhidráttartalma alacsony vagy lassan felszívódó szénhidrátot tartalmaznak (például a zöldségek és a teljes kiőrlésű lisztből 
készült kenyér), alacsony glikémiás indexűek, vagyis a szervezetnek hosszabb időre van szüksége a megemésztésükhöz és a 
szénhidrát felszívódásához, ezért lassabban termelődik az inzulin. Azokat az ételeket, amelyek glikémiás indexe 55 alatt van, 
alacsony glikémiás indexűnek tekintjük.
A glikémiás index meghatározásával eredetileg azért kezdtek foglalkozni, hogy feltérképezzék, melyek a legmegfelelőbb 
ételek a diabéteszesek számára. Az alacsony glikémiás index sokkal stabilabb vércukor- és inzulinszintet eredményez. Ez az 
egészségre gyakorolt, kedvező hatás azonban nemcsak a diabéteszesek, hanem mindenki számára jó. Az Eper-/vanília-/
csokoládé-ízesítésű italpor glikémiás indexét a Sydney-i Egyetem tesztelte, és megállapította, hogy ez az index 28.

Segíthet az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake a súlyvesztésben?
A tanulmányok jelentős súlycsökkenést igazoltak azoknál az alanyoknál, akik itták az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű 
italporból készült shake-et, és követték az étkezésre és a testmozgásra vonatkozó tanácsokat. Az Eper-/vanília-/csokoládé-
ízesítésű italporból készült shake fogyasztása többféleképpen is segíti a súlyvesztést. Az egyik fontos faktor az, hogy a shake 
rendszeres fogyasztásával elkezd csökkeni az inzulinszint. Az inzulin egy anabolikus hormon (segíti a súlygyarapodást), 
amelynek szintje a túlsúlyos emberekben magasabb. Az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake rendszeres 
fogyasztása, valamint a táplálkozás rendszeresebbé tétele viszont azt eredményezi, hogy normalizálódik ez a hormonszint. A 
könnyebb súlyvesztés hátterében ezt a mechanizmust feltételezik. A shake-et fogyasztók arról is beszámolnak, hogy az ital 
elfogyasztása után teltségérzetet tapasztalnak, ami segít csökkenti az étkezések során elfogyasztott adagok mennyiségét és 
így a kalóriák számát is. Az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake súlymegtartás vagy súlycsökkenés 
érdekében történő fogyasztásához az alábbi három módot javasoljuk:
1) Igyon egy shake-et minden főétkezés előtt fél órával (így kevésbé éhesnek érzi majd magát, és
kevesebb ételt fog megenni).
2) Fogyassza az egészségtelen és kalóriadús snackek helyett, amikor nassolnivalóra vágyik, vagy amikor nagyon megkíván 
valami édességet.

Étkezések helyett is lehet fogyasztani az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-et?
Mivel az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake szénhidráttartalma alacsony, azt tanácsoljuk, hogy a 
fogyasztását egészítse ki zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak vagy bogyós gyümölcsök fogyasztásával. A programunkban 
mindig azt ajánljuk, hogy az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-et táplálkozása kiegészítőjeként és ne 
helyettesítőjeként fogyassza.

Befolyásolja az étvágyat az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake?
Az általános megfigyelések és a szubjektív beszámolók az mutatják, hogy az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból 
készült shake-nek az étkezés előtt 30 perccel történő elfogyasztása csökkentheti az éhséget. A vércukorszint stabilizálása 
pedig csökkentheti a falásrohamokat, ezért az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake étkezések közötti 
fogyasztása is segíthet az éhség és az étvágy csökkentésében.

Hosszabb időtartamon keresztül is biztonságosan fogyasztható a Wellness by Oriflame Ízesített 
italporból készült shake?
Az étkezései kiegészítéséül szolgáló Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake olyan
sokáig fogyasztható, ameddig Ön szeretné.

Befolyásolja az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake a vérnyomást?
Nem, az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-nek nincs semmilyen hatása a vérnyomásra.

Ételallergiám/élelmiszer-intoleranciám van. Fogyaszthatok Wellness by Oriflame
Ízesített italporból készült shake-et?
Ha az italpor bármelyik összetevőjére allergiás, akkor nem fogyaszthatja a belőle készült shake-et.
Javasoljuk, hogy ilyen esetekben konzultáljon a kezelőorvosával a termék fogyasztása előtt.

Elkészíthetem előre az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-et,
és magammal vihetem, ha később szeretném elfogyasztani?
Azt ajánljuk, hogy ilyen esetekben használja az egy adagos kiszerelést, vagy vigye magával a szükséges mennyiséget a 
sékerben vagy egy üres üvegben, és akkor keverje össze vízzel, amikor el szeretné fogyasztani. A shake-et egyébként előre is 
el lehet készíteni, és magunkkal lehet vinni, vagy a hűtőszekrénybe lehet tenni a nap folyamán, csak ne felejtse el felrázni a 
fogyasztás előtt, mivel 10 perc elteltével az összetevők szétválnak. Azt javasoljuk, hogy 24 óra elteltével dobja ki az 
összekevert shake-et, különösen akkor, ha az ital ezt az időt nem a hűtőben, hanem szobahőmérsékleten töltötte.

Diabéteszesek is fogyaszthatják az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült
shake-et? Mekkora a cukortartalma?
Igen, diabéteszesek is fogyaszthatják az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült shake-et. Nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot, a glikémiás indexe pedig nagyon alacsony, 28. A szénhidráttartalma adagonként 6 gramm, amiből 3,5 
gramm egyszerű cukor. Ha inzulint kap vagy gyógyszert szed, akkor rendszeresen ellenőriznie kell a vércukorszintjét, és a 
termék alacsony szénhidrátszintjének és alacsony glikémiás indexének megfelelően esetleg szükségessé válhat a 
gyógyszerezés mértékének átállítása, különösen akkor, ha súlycsökkenés is bekövetkezik. Minden esetben konzultáljon a 
kezelőorvosával, mielőtt átállítaná a gyógyszerezését!

Tartalmaz az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italpor hozzáadott cukrot?
Az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italpor nem tartalmaz hozzáadott cukrot, csak természetes összetevőkből származó 
cukrok és szénhidrátok találhatók benne. Az íz javítása, de az alacsony glikémiás index megtartása érdekében nagyon kis 
mennyiségű szukralózt adtunk a termékhez.

Gyakran ismételt kérdések
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Tartalmaz a Wellness by Oriflame Ízesített italpor édesítőszert?
A Wellness by Oriflame italporok szukralózt tartalmaznak, amely az EU által is jóváhagyott édesítőszer. A szukralóz 
használata azért történt, hogy javítsuk az ízélményt, ugyanakkor továbbra is
alacsonyan tartsuk a cukor- és a kalóriaszintet. A szukralóz nem vált ki olyan erőteljes inzulinválaszt, mint a piacon kapható, 
az EU által is jóváhagyott, többi édesítőszer. A szukralóz természetes cukorból származik, de körülbelül 600-szor édesebb. 
Ez az oka annak, hogy egy egészen kicsi mennyiség is elegendő belőle (körülbelül a shake 0,8%-a).
Az EU Élelmiszer-tudományi Bizottsága (SCF) 1987-ben, 1988-ban, 1989-ben és 2000-ben értékelte
a szukralózt, és megalkotott egy úgynevezett ADI-értéket (elfogadható napi bevitel), aminek mértéke
0–15 mg testsúlykilónként és naponta. Egy 70 kilós ember esetében ez azt jelenti, hogy annyi
szukralózt fogyaszthat naponta, amennyi 8 adagnyi Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporban
található.

Ha rendszeresen fogyasztom az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból készült
shake-et, szednem kell mellette vitaminokat és ásványi anyagokat is?
Az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italpor nem pótolja vagy egészíti ki a vitaminokat és az ásványi
anyagokat; ez egy egyedülálló formula természetes tápanyagokkal. Ha az élelmiszer-fogyasztása
tartalmaz 0,5-1 kilónyi friss és organikus zöldséget és gyümölcsöt, akkor nincs szüksége vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó étrend-kiegészítőkre. Ha azonban nem fogyaszt ennyi egészséges és változatos élelmet, akkor jó ötlet lehet a 
táplálkozása kiegészítése valamilyen multivitamin-készítménnyel. Az egyesült államokbeli Harvard Egyetemen dolgozó Willett 
professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb ember az elfogyasztott ételekkel túl kevés D-, B6-, B12-vitaminhoz és 
folsavhoz jut. Ő egyike annak a sok egészségügyi szakembernek, akik azt javasolják, hogy naponta szedjünk multivitamin-/
ásványianyag-tablettákat annak érdekében, hogy ezekből az anyagokból megfelelő mennyiség jusson a szervezetbe.

Hány éves kortól lehet fogyasztani az Eper-/vanília-/csokoládé-ízesítésű italporból
készült shake-et?
A shake fogyasztása 3 éves kortól biztonságos, és a következőképpen ajánljuk a fogyasztását (kivéve, ha a helyi jogszabályok 
másként rendelkeznek):
3–7 év: 1/3 adag Wellness ízesített italpor 1,5 dl ivóvízzel összekeverve
7–11 év: 1/2 adag Wellness ízesített italpor 1,5 dl ivóvízzel összekeverve
12 év és felette: 1 adag Wellness ízesített italpor 1,5 dl ivóvízzel összekeverve

Más folyadékkal is összekeverhetem a Wellness by Oriflame Ízesített italport, vagy
csak vízzel?
Igen, az italpor más hideg folyadékokkal is összekeverhető, például tejjel, szójatejjel, mandulatejjel,
zabtejjel, dzsússzal, joghurttal attól függően, mennyi energiára van szüksége, és milyen ízeket szeret. Ne felejtse el, hogy az 
energiatartalom (kalória) és a glikémiás index nőhet, ha nem vízzel, hanem más folyadékkal keveri össze az italport.

Fogyaszthatóak a Wellness by Oriflame Ízesített italporok terhesség vagy szoptatás
alatt?
Igen, mindkét esetben biztonságosan fogyaszthatóak, akár egy főétkezés részeként, akár egészséges „nassolnivalóként.” 
Konzultáljon orvosával abban az esetben, ha az italporokat testsúlyszabályozás céljából szeretné fogyasztani a terhesség vagy 
szoptatás alatt.

                      Wellness by Oriflame Ízesített levesporok

Helyettesíthetek egy főétkezést egy adag Wellness levesporból készült levessel?
Nem. A levesek önmagukban nem tartalmaznak elegendő mennyiségű kalóriát, vitamint és ásványi
anyagot ahhoz, hogy ki tudjanak váltani egy teljes étkezést. Amennyiben ön fogyókúrázik, fogyassza
előételként, majd salátát, esetleg zöldséget ajánlunk második fogásként. Súlymegtartásnál egészséges
és ízletes snack-nek ajánljuk, vagy előételnek salátához, avagy teljes kiörlésű bűzából készült kenyérrel
fogyasztva.

Hány éves kortól ajánlott a Wellness levesek fogyasztása?
Akár már 3 éves kortól adhatjuk gyerekeknek. Kor függvényében kisabb adagnyi levespor is elegendő lehet.

Ételallergiám/élelmiszer-intoleranciám van. Fogyaszthatok Wellness by Oriflame
levesporból készült levest?
Ha a levespor bármelyik összetevőjére allergiás, akkor nem ajánljuk. A levesporok nem tartalmaznak tejfehérjét, tojást, 
glutént és laktózt, viszont szóját tartalmaznak.

Gyógyszeres kezelés alatt állok. Fogyaszthatom a levesporokat?
A levesporok csakis természetes összetevőket tartalmaznak, így nincs akadálya fogyasztásuknak a dobozon megjelölt 
instrukciókat követve. Azt javasoljuk, hogy ha Önnek speciális egészségügyi problémája van, akkor előzetesen mindenképpen 
konzultáljon orvosával.

Cukorbetegek fogyaszthatják a leveseket?
Igen, fogyaszthatják. Egy adag leves glikémiás indexe 50, ami alacsonynak számít, szénhidráttartalma pedig 10-12 g, amelyből 
4-6 g egyszerű szénhidrát. Ha Ön testsúlycsökkentéshez szeretné fogyasztani a levesporokat, akkor előzetesen konzultáljon 
orvosával, mert a fogyókúra befolyásolhatja az Ön inzulin- vagy gyógyszerigényét.

Magas a vérnyomásom. Fogyaszthatom a leveseket?
A levesek tartalmaznak sót, ezért a sómentes diétán levőknek nem ajánljuk. Ha azonban Ön nem folytat ilyen diétát, akkor 
biztonsággal fogyaszthatja a leveseket.

Fogyaszthatóak a Wellness by Oriflame ízesített levesporok terhesség vagy szoptatás alatt?
Igen, mindkét esetben biztonságosan fogyaszthatóak, akár egy főétkezés részeként, akár egészséges „nassolnivalóként.” 
Konzultáljon orvosával abban az esetben, ha az levesporokat testsúlyszabályozás céljából szeretné fogyasztani a terhesség 
vagy szoptatás alatt.

    Wellness-szeletek

Hány éves kortól fogyaszthatóak a Wellness-szeletek?
3 éves kortól biztonsággal fogyaszthatóak.

Rendszeresen mozgok és edzőterembe járok – fogyaszthatom a Wellness-szeleteket más gyártók által 
forgalmazott fehérje- és szénhidráttartalmú formulák helyett?
A Wellness-szeletek alacsony glikémiás indexű szénhidrátokat és körülbelül 8 g fehérjét tartalmaznak, amely ideális 
fogyasztást nyújt edzés előtt. Hatásukra energikusabbnak érezheti magét az edzések során, de ne feledje, alacsony a 
glikémiás indexük (GI), ezáltal a szeleteknek nincs az inzulin által kiváltott anabolikus hatásuk. 

Cukorbetegek is fogyaszthatják a Wellness-szeleteket? 
A Wellness-szeleteket cukorbetegek is fogyaszthatják. Alacsony a glikémiás indexük. Egy szelet szénhidráttartalma 18 g, 
ebből 11 g egyszerű cukor. Ha bármilyen specifikus kérdése lenne ezzel kapcsolatban, forduljon orvosához. 

Ételallergiám/élelmiszer-intoleranciám van. Fogyaszthatom a Wellness-szeleteket?
Ha a Wellness-szeletek bármelyik összetevőjére (tej, szója, glutén)allergiás vagy intoleranciája van, akkor nem ajánljuk a 
fogyasztását. 

Fogyaszthatóak a Wellness-szeletek terhesség vagy szoptatás alatt?
Igen, mindkét esetben biztonságos a fogyasztásuk egészséges nassolnivalóként.

Helyettesíthetek egy főétkezést egy Wellness-szelettel? 
Nem. A Wellness-szeletek nem helyettesítik a főétkezéseket, a Wellness-szeletek magas fehérjetartalmú nassolnivalók.

Miért tartalmaznak a Wellness-szeletek fehérjeforrásként hozzáadott szóját?
A szója kiváló minőségű növényi fehérjeforrás, amelynek számos jótékony hatása van az egészségi állapotra. Csökkentheti a 
vérben a rosszkoleszterin-szintet, és csökkentheti a szívpanaszok és megbetegedések kialakulását. A Wellness-szeletekben 
felhasznált szója GMO-mentes, vagyis nem tartalmaz genetikailag módosított organizmusokat. 
 
Milyen édesítőszert tartalmaznak a Wellness-szeletek?
A Wellness-szeletek fruktózt tartalmaznak, amely kellemesen édes ízt, lágyságot és textúrát ad. A fruktóz a glükózhoz és a 
szacharózhoz hasonló, természetes cukor, de nagyon alacsony glikémiás indexszel. 
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    Wellness-csomag

Szedhetek más multivitamin étrend-kiegészítőket a Wellness-csomaggal együtt?
Nem, ezt semmiképpen sem tanácsoljuk. A Wellness-csomag tökéletes arányban és mennyiségben tartalmazza egy felnőtt 
ember napi tápanyagszükségletét.

Bármilyen folyadékkal (például kávé, tea, szénsavas üdítő) bevehetem a Wellness-csomag tartalmát?
Azt ajánljuk, hogy sok vízzel, vagy alkoholmentes itallal vegye be a Wellness-csomag egy tasakjának
tartalmát. Az optimális felszívódás érdekében legalább 2 dl víz elfogyasztását javasoljuk. A víz elszállítja a tápanyagokat a 
szervezet különböző részeibe, és eltávolítja a salakanyagokat és a mérgező anyagokat. Nem javasoljuk a gél állagú kapszulák 
(Omega 3 és Svéd antioxidáns kapszula) forró itallal való bevételét, mivel a puha gél-burok elkezdhet feloldódni, és ezzel 
megnehezítheti a lenyelést.

Biztonságos, ha minden nap szedem a Wellness-csomagot?
A Wellness by Oriflame Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő készítmény egy
tablettájának összetétele kifejezetten a felnőtteknek ajánlott napi vitamin- és ásványi anyag-bevitelhez lett igazítva, így nem áll 
fenn a túladagolás veszélye. Ismert tény az, hogy a zsírban oldódó vitaminok lehetnek mérgezőek túladagolás esetén, de 
ehhez például az A-vitaminból napi több mint 100.000 egységet kellene bevenni minden nap, hónapokon keresztül (ez 
nagyjából 37 tablettát jelent mindennap, hónapokon át). Mégis, a veszélyek minimalizálása érdekében nemrég az A-vitamin 
növényi eredetű elődjére váltottunk a termék-összetételben, a béta-karotinra. A béta-karotint nem lehetséges túladagolni. 
Vannak olyan étrend-kiegészítők és gyógyszerek, amelyeket nem szabad folyamatosan szedni (pl. Echinacea), de a 
Wellness-csomag nem ilyen. A Wellness-csomag és a Mutivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő csakis a napi 
szükséges ásványi-anyagokat tartalmazza, így bátran bevehetünk belőlük egy csomagot minden nap.

Biztonságos a Wellness-csomagot az év minden napján, szünet nélkül szedni?
Igen, biztonságos. Vannak olyan étrend-kiegészítők és gyógyszerek, amelyeket nem szabad folyamatosan szedni (pl. 
Echinacea), de a Wellness-csomag nem ilyen. A Wellness-csomag és a
Mutivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő csakis a napi szükséges ásványi-anyagokat tartalmazza, így nincs semmiféle 
egészségügyi előnye annak, ha szünetet tartunk szedésük közben.
Bátran bevehetünk belőlük egy csomagot minden nap.

Biztonságos a Wellness-csomagot nagyon egészséges étrend mellett szedni?
Igen, biztonságos. A szervezetünk felszívja azokat a tápanyagokat, amelyekre szüksége van, a felesleges anyagok pedig 
kiürülnek a testünkből.

Fel tudja a szervezetünk szívni egyszerre a vasat és kalciumot? Nem zárják ki a vitaminok és az ásványi 
anyagok egymás beépítését ilyen esetekben?
Az, hogy szervezetünkben mennyi található egyes vitaminokból, befolyásolhatja azt, hogy miből mennyit szív fel - ha 
vitaminhiányunk van, akkor a szervezetünk többet szív fel. De az ásványi anyagok és a vitaminok nem akadályozzák meg 
egymás beépülését. Vannak olyanok, amelyek a vékonybélben ugyanazoknál a receptoroknál próbálnak felszívódni, de a 
vékonybél hosszú, és ezért nagy a felszívódási-aránya, van elég receptor. Azok az emberek, akik bélbetegségben szenvednek
(IBS, Chron-betegség), vagy akiknek eltávolították a belek egy szakaszát, kevesebb tápanyagot képesek felszívni, így számukra 
mindenképpen előnyös étrend-kiegészítők szedése. Az is igaz, hogy a C-vitamin növeli a szervetlen vas felszívódását, amit 
viszont a magas kalcium-szint gátol.
A Wellness by Oriflame Multivitamin és ásványi anyag tabletták C-vitamint és kalciumot is tartalmaznak, így a vas 
felszívódását nem befolyásolják. Ezért is tartalmaznak a multivitaminok és ásványi anyag étrend-kiegészítők nagy része 
egyszerre vasat, kalciumot és C-vitamint. Azok a táplálék-kiegészítők, amelyek kizárólag nagy mennyiségű kalciumot vagy 
vasat tartalmaznak például csontritkulás vagy vérszegénység kezelésére, természetesen nem kombinálják őket.

Terhesség alatt is szedhetem a Wellness-csomagot vagy a Multivitamin és ásványi anyagok tablettát?
A legtöbb nőnek a teherbeesés előtt, a terhesség és a szoptatás alatt is ajánlott az étrend-kiegészítők fogyasztása, különös 
tekintettel a folsavra, a vasra és az Omega 3-ra, mivel ezek segítenek megelőzni a születési rendellenességeket. Miközben a 
Multivitamin és ásványi anyagok tabletták és az Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula kifejezetten ajánlott 
számukra. Az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő kapszulában lévő alga- és feketeáfonya-port még nem tesztelték 
klinikailag terhes nők körében. Ezért annak ellenére, hogy lehet, hogy veszélytelen, terhesség esetén konzultáljon orvosával.

Gyermekek is szedhetik a Wellness-csomagot?
A Wellness-csomagot a felnőttek igényeinek megfelelően állítottuk össze. A benne található vitaminok és ásványi anyagok 
mennyiségét úgy állapítottuk meg, hogy az a felnőtt korú emberek napi igényeit fedezze. Ezért a 12 év alatti gyermekeknek 
nem ajánlott a termék fogyasztása  (természetesen figyelembe kell venni az egyes országok étrend-kiegészítők fogyasztására 
vonatkozó előírásait is).12 év alatt a WellnessKids termékeket javasoljuk.

               Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő kapszula 

Mi az astaxanthin?
Az astaxanthin egy antioxidáns; egy piros pigment, amely a karotinoidok családjába tartozik.
A karotinoidok szerves pigmentek, amelyek természetes úton jönnek létre, és megtalálhatók a növények, baktériumok, algák, 
gombák sejtrészecskéiben, valamint azokban a madarakban (flamingók) és halakban (lazacok, garnélák), amelyek megeszik 
ezeket. Két fontos szerepük van a növényekben és az algákban: elnyelik a fotoszintetizáláshoz szükséges fényt (energiát), 
valamint védik a klorofillt a fény okozta sérüléstől. Az étkezéseink során a szervezetünkbe jutott karotinoidok a bőrünkben 
halmozódnak fel, és fényvédelmet biztosítanak a számunkra.

Kutatások kimutatták, hogy az astaxanthin egy igen erőteljes antioxidáns – több mint 100-szor erősebb a szervezetben 
keletkező szabadgyökök elleni küzdelemben, mint az E-vitamin. A szabadgyökök páratlan számú elektronnal bíró, instabil 
oxigénmolekulák, amelyek elektronokat „vesznek el” a többi atomtól. Amikor egy szabadgyök reakcióba lép egy stabil 
molekulával, akkor a stabil molekula is szabadgyökké válik. Ez egy szabadgyök-képződési láncreakciót indíthat el. Sok tudós 
hisz abban, hogy az öregedés egyik alapvető oka a szabadgyök-képződés ellenőrizetlen láncreakciója által okozott 
sejtkárosodás. Az astaxanthinnak egyedülálló molekuláris felépítése van, ennek köszönhető kitűnő antioxidáns tulajdonsága.

Hogyan működik az astaxanthin?
Az astaxanthin egy zsírban oldódó antioxidáns, és a test valamennyi szövetének sejtmembránjait védi az oxidációs 
károsodásoktól. Mivel zsírban oldódik, ezért képes arra, hogy átlépjen a vér-agy gáton, és elérje a szemet, az agyat és a 
központi idegrendszert is. Az is beigazolódott, hogy az
astaxanthin a szervezet más szöveteire is hatást gyakorol. Rájöttek, hogy javítja az izmok állóképességét, mivel 
megakadályozza az edzések után fellépő, másodlagos gyulladásos választ.
Bebizonyosodott, hogy csökkenti az UV-sugarak által okozott bőröregedést, és gyulladáscsökkentő hatást gyakorol az 
UVB-sugarak által okozott sérülések esetén.

Milyen jótékony hatásai vannak az astaxanthin rendszeres szedésének?
Az astaxanthin alapvető fontosságú szerepet játszik a szervezetünkben - megvédi a sejtjeinket az idő előtti öregedéstől és az 
oxidációs károsodásoktól. Ez idáig a következő jótékony hatásokra derült fény:
• a bőr egészségének javulása és védelem az UV-sugarak okozta károsodásokkal szemben
• fokozott sporttevékenység után gyorsabb izomregenerálódás, így megnövekedett teljesítőképesség és kitartás
• jobb látás

Hogy tud az astaxanthin több mint 100-szor erősebb lenni, mint az E-vitamin?
A szabadgyökök elleni harcban általában két antioxidáns (például a C- és az E-vitamin) működik együtt, mivel ha a 
szabadgyök hozzájut egy elektronhoz, akkor stabilizálódik, viszont az egyik antioxidáns (vitamin) szétbomlik, instabillá válik. 
Az átlagos antioxidánsokkal összehasonlítva az
astaxanthin két plusz oxigénmolekula-csoportot tud rendelkezésre bocsátani, ami lehetővé teszi a számára, hogy úgy 
semlegesítse a szabadgyököt, hogy közben maga nem válik instabillá. Más szavakkal, az astaxanthin átalakítja a szabadgyököt, 
ugyanakkor nincs szüksége egy másik „elektrondonorra” ahhoz, hogy ő maga újra stabilizálódjon. Ennek a sajátos kémiai 
szerkezetnek köszönhetően az astaxanthin a karotinoidok egy egyedülálló csoportjába tartozik, amelyeket xantofileknek 
nevezünk, és amelyeknek kiváló antioxidáns tulajdonságai vannak.

Segíthet az astaxanthin a ráncaim csökkentésében?
Igen, segíthet. A kutatások azt mutatják, hogy az astaxanthin növeli a bőr rugalmasságát, hidratáltságát és csökkenti a 
ráncokat. A bőr felszínén kialakuló ráncok megjelenésének különféle okai lehetnek; ilyen például a mimika, a dehidratáltság 
és az UV-sugárzás, a levegőszennyezettség, a dohányzás, a nem megfelelő táplálkozás, a rossz keringés és a magas 
stressz-szint okozta sejtkárosodás. A bőrre ható UV-sugárzás két különböző típusú hullámból, UVA- és UVB-sugárból áll. Az 
UVB-sugarak rövidebbek, mint az UVA-sugarak, és elsősorban a bőr felső rétegére hatnak. Főleg nekik köszönhető a leégés. 
Az UVA-sugarak sokkal mélyebbre hatolnak, hatékonyabbak, és tartós barnulást eredményeznek, azonban károsítják a 
kollagénrostokat a kötőszöveti rétegben, ami ráncok kialakulásához vezet. Az astaxanthin egyaránt védi a sejtmembránokat 
és a kollagént, mivel semlegesíti az UV-sugarak miatt termelődött szabadgyököket.

Hogyan javítja az astaxanthin a bőr megjelenését?
Az astaxanthin segít abban, hogy a bőr frissnek és egészségesnek tűnjék, hiszen képes megvédeni azt a környezet károsító 
hatásaival és az öregedés jeleivel szemben. A bőr testünk legnagyobb kiterjedésű szerve, és az első védelmi vonal a külső 
környezeti hatásokkal szemben. Egy védőgát, amely megvéd bennünket a mikroorganizmusokkal, az UV-sugárzással, a hőséggel, 
a vízzel és a szennyeződésekkel szemben. Ahhoz, hogy ez a szerv egészséges legyen, nagyon fontos, hogy az elfogyasztott 
ételeink optimális mennyiségben tartalmazzanak tápanyagokat, beleértve a vitaminokat, az ásványi anyagokat és az 
antioxidánsokat. Sajnos a legtöbb ember nem fogyasztja el a naponta ajánlott 0,5-1 kilónyi salátát, zöldséget, hüvelyest, teljes 
kiőrlésű gabonát és gyümölcsöt, ezért nagyon fontos, hogy pótoljuk az antioxidánsokat, vitaminokat és ásványi anyagokat.
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Az astaxanthin segít legyőzni a szabadgyökök által előidézett káros hatásokat, és segít csökkenteni a gyulladásokat, ami 
hozzájárul a sejtmembránok épségének megőrzéséhez. A tanulmányok azt mutatják, hogy mindez növeli a hidratáltság 
mértékét, fokozza a bőr rugalmasságát, és csökkenti a ráncok mélységét.

Hogyan tudja növelni az astaxanthin az izmok erejét és állóképességét?
A testünkben nemcsak a kedvezőtlen körülmények (UV-sugárzás, dohányzás, rossz táplálkozás) miatt termelődnek 
szabadgyökök, hanem a szervezet normális működése következtében is, például az energiatermelés vagy az emésztés folyamán. 
A fizikai aktivitás során erőteljesebben és gyorsabban lélegzünk, hogy elegendő oxigénnel lássuk el a szöveteinket, ami 
elengedhetetlen az energiatermelődéshez. Emiatt viszont több szabadgyök is keletkezik, amire a szervezetünk hosszútávon úgy 
reagál, hogy több belső eredetű antioxidánst termel. Rövidtávon viszont a szabadgyökök aktiválják a gyulladásos választ, ami 
izomfáradtsághoz és izomérzékenységhez vezet. Az astaxanthin legyőzi az izmokban található szabadgyököket, így 
megakadályozza az izom sérülését és gyulladását. Ennek bizonyítására számos tanulmány született. A kísérletek azt mutatták, 
hogy azoknál a megerőltető testedzést végző tesztalanyoknál, akik 4 hétig naponta egy astaxanthin kapszulát szedtek az edzés 
után, alacsonyabb volt a tejsavszint, továbbá jelentős javulást lehetett megfigyelni az állóképesség növekedésében, amennyiben 
az étrend-kiegészítő szedése hat hónapon keresztül folytatódott. Összefoglalva elmondható, hogy megerőltető fizikai aktivitás 
után az astaxanthin segít csökkenteni az izomsérüléseket és lerövidíti az izmok regenerálódási idejét.

Milyen hosszú időn keresztül szedhetem az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítőt?
Mivel a termék természetes eredetű és élelmiszernek tekinthető, ezért élete végéig, folyamatosan szedheti az astaxanthint, 
éppen ezért tettük ezt az összetevőt a Wellness-csomag részévé. Az egy kapszulában található astaxanthin mennyiség 
megfelel egy nagy adag vadlazacban található mennyiségnek.

Étkezés előtt vagy után kell bevenni az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítőt?
Azt javasoljuk, hogy az astaxanthint (vagy a Wellness-csomag egy tasakjának tartalmát) az étkezéssel egy időben vegye be. 
Mindegy, hogy ez az étkezés előtt vagy után történik, de a reggel a legjobb időpont az étrend-kiegészítők elfogyasztására, 
mivel így a legkönnyebb megszokni és rutinná tenni azok használatát. Fontos tudni, hogy az astaxanthin zsírban oldódó 
pigment, ezért a bélben történő felszívódásához zsír szükséges. A kapszula elegendő mennyiségű zsírt tartalmaz ahhoz, hogy 
az astaxanthin 100%-ban felszívódjon.

Gyermekek is szedhetik az astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítőt?
Kisgyermekek esetében nem került sor astaxanthinnal kapcsolatos kísérletek elvégzésére, ezért nekik nem javasoljuk a 
készítmény fogyasztását. Ha kisgyermeke véletlenül bevesz egy ilyen kapszulát, nem kell aggódni, mert nem veszélyes és nem 
mérgező.

Terhesség, illetve szoptatás ideje alatt szedhető az Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő?
Ha Ön terhes, illetve kisgyermekét szoptatja, mindenképpen konzultáljon egészségügyi szakemberrel vagy orvosával, mielőtt 
étrend-kiegészítőket kezd el szedni, így a Svéd antioxidáns plusz étrend-kiegészítő kapszula szedése előtt is. Az astaxanthint 
még nem tesztelték terhes, illetve kisgyermeküket szoptató nők körében.

Diabéteszesek is szedhetik az Aastaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítőt?
Ha krónikus betegsége van, vagy receptre felírt gyógyszert szed, mindig konzultálnia kell a kezelőorvosával, mielőtt 
elkezdene szedni bármilyen étrend-kiegészítőt. Diabéteszesek esetében nincs semmiféle ellenjavallat az astaxanthin 
szedésével kapcsolatban. A tanulmányok azt bizonyítják, hogy a magas vércukorszint által előidézett reaktív oxigénfajták 
megjelenése hozzájárul az érelmeszesedés és a cukorbetegség különböző szövődményeinek kialakulásához, mint például a 
vakság, és a vesekárosodás, valamint végül az amputációk szükségességéhez. Az astaxanthinról bebizonyosodott, hogy védi a 
bétasejt-funkciót, és csökkenti a glükóz toxicitását.

              Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula

Milyen hatással bír az Omega 3?
Az Omega 3-zsírsavak:
• Fontos szerepet játszanak az agy, a szem és az idegrendszer működésében. Ha hiány lép fel belőlük, az depresszióhoz,  
 különböző típusú demenciához, makuladegenerációhoz, a gyermekeknél pedig tanulási nehézségekhez és   
 figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarhoz vezethet.
• Csökkentik a trigliceridek és a káros koleszterin mennyiségét, valamint mérsékelik az ateroszklerózist (az artériák falának  
 megvastagodása) és a vérnyomást, ezzel csökkentik a szív- és érrendszeri megbetegedések valamennyi rizikófaktorát.
• Ezen felül általánosságban csökkentik a gyulladásos folyamatokat, így különösen hatékonyan alkalmazhatóak bármilyen 
bőr-, izom- és csontrendszeri vagy belső gyulladásos megbetegedés esetén, például ekcémára, pikkelysömörre, köszvényre 
vagy irritábilis bél-szindrómára.

Mekkora az Omega 3 ajánlott napi adagja?
Számos ország (Kanada, Svédország, Egyesült Királyság, Ausztrália és Japán), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
tett hivatalos ajánlást az Omega 3-zsírsav szükséges napi beviteli mennyiségével kapcsolatban. Az átlagosan ajánlott napi 
beviteli mennyiség EPA-ból + DHA-ból napi 0,3 és 0,5 gramm között van. A Wellness-csomagban található 2 kapszula (1 
gramm halolaj) összesen nagyjából 0,3 gramm EPA-t és DHA-t tartalmaz. Ez a mennyiség normális napi táplálék-bevitel 
mellett tökéletesen ideális étrend-kiegészítésnek tekinthető.

Miért szedjek mindennap Omega 3-tartalmú étrend-kiegészítőt?
Az Omega 3-zsírsavak esszenciális zsírsavak, ami azt jelenti, hogy ezeket a szervezet nem tudja előállítani, ezért a 
táplálkozással kell a szervezetünkbe juttatni. A legtöbb ember nem fogyaszt elegendő Omega 3-ban gazdag táplálékot ahhoz, 
hogy elérje az Omega 3 ajánlott napi beviteli mennyiségét, így sokuknak hasznos lenne étrend-kiegészítőket szedni. Az 
Omega 3-zsírsavak a szervezet valamennyi sejtmembránjának részét képezik, beleértve a bőrt is. A bőr esetében az a 
szerepük, hogy hidratáltan és feszesen tartsák azt. A bőr rugalmasságára kifejtett jótékony hatásukat kísérletek is alátámasztják.

A halak tartalmazhatnak mérgező szennyező anyagokat. Mit tudunk az Oriflame étrend-kiegészítőiben 
található halolajról?
A halakban található nehézfémek a fehérjékhez kötődnek, ezért a halak húsának fogyasztása mérgezőbb, mint a tisztított 
olajé. A termékeinkben lévő halolajat tiszta vizű élőhelyekről származó halakból nyerjük ki, valamint a gyártási folyamat során 
szigorú minőségvédelmi szabályoknak megfelelő desztillációnak vetjük alá, így a kapott készítményben nem találhatóak 
mérgező anyagok és nehézfémek. Ennek megfelelően toxikológiai szempontból sokkal biztonságosabb Omega 3-tartalmú 
étrend-kiegészítőt fogyasztani, mint zsíros halat enni.

Terhes vagyok, és azt hallottam, hogy az Omega 3 hasznos lehet a kisbabámnak. Igaz ez?
Igaz. Az Omega 3-zsírsav, különösen a DHA nagyon fontos szerepet játszik a magzat idegrendszerének – az agy és a szemek 
– fejlődése és működése szempontjából, különösen a terhesség utolsó három hónapjában és a gyermek születése utáni első 
hat hónapban. A kisbabák kizárólag az anyán keresztül juthatnak hozzá ehhez az esszenciális zsírhoz. Amennyiben terhes, 
nagyon fontos, hogy konzultáljon a kezelőorvosával, mielőtt elkezd szedni bármilyen étrend-kiegészítőt.

Adhatok Omega 3-tartalmú étrend-kiegészítőt a gyermekemnek?
Ha gyermeke már elég idős a kapszula lenyeléséhez, akkor nyugodtan adhat. A kisebb gyermekeknek a WellnessKids 
Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt ajánljuk.

Szedhetik a Wellness by Oriflame Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszulát azok, akik 
allergiásak a halra?
A halallergia a szervezetünk reakciója a halakban található fehérjére. Jóllehet a termékeinkben lévő olajban csak nyomokban 
található fehérje, ez elegendő lehet ahhoz, hogy allergiás reakciót váltson ki, ha Önnek komoly allergiája van. Ezért azt 
tanácsoljuk, akik allergiásak a halra, azok ne szedjenek halolajat tartalmazó étrend-kiegészítőket.

Miért halolajat és nem növényi olajat tartalmaz az étrend-kiegészítő kapszula?
Omega 3-zsírsavak mindkét olajfajtában vannak. A halolajakban a hosszabb Omega 3-zsírsavak találhatók, amelyek neve EPA 
(eicosapentén sav) és a DHA (docosahexén sav), míg a növényi olajak rövidebb zsírsavakat tartalmaznak, amelyek neve 
ALA (alfa-linolénsav). A szervezetünk hosszabb láncokká alakítja az ALÁ-t attól függően, hogy mennyi van belőlük, mennyit 
tud átalakítani és mennyire van szüksége. Az EPA- és DHA-zsírsavak bizonyítottan kedvező hatást gyakorolnak az 
egészségre, különös tekintettel az idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, továbbá gyulladásgátló tulajdonságokkal is bírnak. 
Azért választottuk a halakból származó Omega 3-at a növényi forrásokból származó helyett, mert a hosszabb láncok 
felelősek az egészségre gyakorolt jótékony hatásokért.

 Multivitamin és ásványi anyagok
 Multivitamin és ásványi anyagok férfiaknak/nőknek

Biztonságos az, ha minden nap szedem a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tablettát?
A Wellness by Oriflame Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő készítmény egy tablettájának összetétele 
kifejezetten a felnőtteknek ajánlott napi vitamin- és ásványi anyag-bevitelhez lett igazítva, így nem áll fenn a túladagolás 
veszélye. Ismert tény az, hogy a zsírban oldódó vitaminok lehetnek mérgezőek túladagolás esetén, de ehhez például az 
A-vitaminból napi több mint 100.000 egységet kellene bevenni minden nap, hónapokon keresztül (ez nagyjából 37 tablettát 
jelent minden nap, hónapokon át). Mégis, a veszélyek minimalizálása érdekében nemrég az A-vitamin növényi eredetű 
elővitaminjára, a béta-karotinra váltottunk a termékösszetételben. A béta-karotint nem lehetséges túladagolni. Vannak olyan 
étrend-kiegészítők és gyógyszerek, amelyeket nem szabad folyamatosan szedni (pl. Echinacea), de a Wellness-csomag nem 
ilyen. A Wellness-csomag és a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő csakis a napi szükséges ásványi-anyagokat 
tartalmazza, így bátran bevehetünk belőlük egy csomagot minden nap.
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Fel tudja a szervezetünk szívni egyszerre a vasat és kalciumot? Nem zárják ki a vitaminok és az ásványi 
anyagok egymás beépítését ilyen esetekben?
Az, hogy szervezetünkben mennyi található egyes vitaminokból, befolyásolhatja azt, hogy miből mennyit szív fel - ha 
vitaminhiányunk van, akkor a szervezetünk többet szív fel. Azonban az ásványi anyagok és a vitaminok nem akadályozzák 
meg egymás beépülését. Vannak olyanok, amelyek a vékonybélben ugyanazoknál a receptoroknál próbálnak felszívódni, de a 
vékonybél hosszú, és ezért nagy a felszívódási-aránya, van elég receptor. Azok az emberek, akik bélbetegségben szenvednek 
(IBS, Chron-betegség), vagy akiknek eltávolították a belek egy szakaszát, kevesebb tápanyagot képesek felszívni, így számukra 
mindenképpen előnyös étrend-kiegészítők szedése. Az is igaz, hogy a C-vitamin növeli a szervetlen vas felszívódását, amit 
viszont a magas kalcium-szint gátol. A Wellness by Oriflame Multivitamin és ásványi anyag tabletták C-vitamint és kalciumot 
is tartalmaznak, így a vas felszívódását nem befolyásolják. Ezért tartalmaz a legtöbb multivitamin készítmény és ásványi 
anyagot tartalmazó étrend-kiegészítő egyszerre vasat, kalciumot és C-vitamint. Azok a táplálék-kiegészítők, amelyek kizárólag 
nagy mennyiségű kalciumot vagy vasat tartalmaznak, például csontritkulás vagy vérszegénység kezelésére, természetesen 
nem kombinálják őket.

Mi a különbség a Multivitamin és ásványi anyagok és a Multivitamin és ásványi anyagok férfiaknak/
nőknek étrend-kiegészítők között?
Ez a három termék ugyanazokat a vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazza, de különböző arányokban. A Wellness by 
Oriflame Multivitamin és ásványi anyagok termék az egész család számára ideális, és nagyjából fele akkora mennyiségű 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a Multivitamin és ásványi anyagok férfiaknak/nőknek étrend-kiegészítők.

                     WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő, narancs-ízesítésű   
                     rágótabletta gyermekeknek édesítőszerrel és WellnessKids Omega 3-zsírsavtartalmú   
                     étrend-kiegészítő citrom-ízesítéssel

A gyermekek biztonságosan szedhetik ezeket az étrend-kiegészítőket?
Igen, mindkettő biztonságos és jótékony hatással van a szervezetre. A WellnessKids étrend-kiegészítők az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) által a gyermekek számára naponta ajánlott tápanyagmennyiséget tartalmazzák, az összetevők 
biztonságosak, és szintjük jóval a meghatározott felső toleranciahatárok alatt van.

Milyen jótékony hatást gyakorol az Omega 3-halolaj és a multivitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó rágótabletta a gyermekek szervezetére?
A hosszabb Omega 3-zsírsavak, mint az EPA és a DHA a halolajban találhatók, és nélkülözhetetlenek az agy és a látás 
fejlődéséhez. A vitaminok és ásványi anyagok segítik az immunrendszer normális működését, az izmokat, az 
energiatermelést, valamint az összes szövet (beleértve a csontokat, fogakat, agyat és szemeket) megfelelő fejlődését.

Folyamatosan adhatom a gyermekemnek az étrend-kiegészítőket?
Igen, valamennyi étrend-kiegészítő a biztonságosan szedhető, napi mennyiséget tartalmazza.

A gyermekem beteg, és emiatt gyógyszert kell szednie. Szedheti a WellnessKids készítményeket is?
Igen, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermekek szervezete megfelelően el legyen látva tápanyagokkal, függetlenül attól, hogy 
éppen milyen egészségi állapotban vannak. Mindazonáltal kérjük, hogy ebben az esetben konzultáljon gyermeke orvosával, 
mielőtt gyermeke elkezdi szedni a WellnessKids termékeket.

A gyermekem más vitamint és/vagy ásványi anyagokat is szed. Azzal/azokkal együtt adhatom neki a 
WellnessKids étrend-kiegészítőket is?
Nem. Nem tanácsos keverni a különböző készítményeket, hiszen azok ugyanazokat a vitaminokat vagy ásványi anyagokat 
tartalmazzák, így nőhet bizonyos ásványi anyagok és az A-vitamin túladagolásának veszélye. A C-vitamin kivételt jelent, 
hiszen még néhány grammnyi is biztonságosan bevehető, ezért ha szeretne, a WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok 
étrend-kiegészítő rágótabletta mellett adhat a gyermekének külön C-vitamint is.

                Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal 

Ha szedem a haj- és a köröm egészségét biztosító étrend-kiegészítőt, mellette továbbra is szedhetem a 
Wellness-csomag készítményeit?
Igen. A Wellness-csomag olyan más, a haj és a körmök egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, alapvető tápanyagokat 
tartalmaz, mint például a biotin, a réz, a szelén, a jód és a cink.

De nem jelent problémát az, hogy mindkét termékkel növeljük a vasbevitelt?
A rossz minőségű hajjal és körömmel küzdő vagy a hajhullástól szenvedő emberek nagy része enyhén vashiányos, melynek 
megszüntetése fontos a haj egészségének helyreállításához. A tejtermékek, például a tej és a sajt, gátolja a vas felszívódását, 
és mivel a legtöbb ember ezeket az élelmiszereket gyakran fogyasztja, ezért számukra szükséges a pótlólagos vasbevitel.

Milyen gyorsan válik láthatóvá az eredmény?
Mivel a haj havonta körülbelül csupán 1 centimétert, a köröm pedig 3 millimétert nő, ezért türelmesnek kell lennünk, amíg 
látható lesz az eredmény. Ne felejtse el mindennap bevenni a tablettákat, és szedje őket rendszeresen legalább három 
hónapon keresztül. Ne csak napi egy tablettát vegyen be! Ahhoz, hogy eredményt érjen el, hatékony dózisban kell szednie a 
készítményt.

Három hónapnál hosszabb ideig is szedhetem a tablettákat?
A három hónap eltelte után tartson 3 hét szünetet, majd újra elkezdheti szedni a készítményt.

Milyen összetevőket tartalmaz a haj és a köröm egészségét szolgáló étrend-kiegészítő? Ezek 
biztonságosak?
Zöldalmából származó antioxidánsok, aminosavak (a fehérjék kisebb alkotórészei), C-vitamin és vas alkotják a készítményt. 
Ezek természetes tápanyagok, amelyek nélkülözhetetlenek a keratin (a hajat és a körmöket felépítő fehérje) szintéziséhez, 
valamint a hajszálak fejbőrben történő, egészséges fejlődéséhez.

Miért ajánlatos szünetet tartanom három hónap után? Szedhetem a készítményt szünet nélkül is?
A Wellness-csomagtól eltérően, az L-cisztein-tartalmú étrend-kiegészítő kúraként alkalmazandó, melyet kifejezetten a haj és 
köröm problémáinak kezelésére terveztek. Amennyiben egyszer elfelejtett szünetet tartani, úgy nem kell aggódnia, a tabletta 
szedése még ekkor is biztonságos. Mindemellett, a termék hosszú távú hatásait még nem vizsgálták, így nem szedhető 
huzamosabb időszakon keresztül, szünetek tartása nélkül.

Kopaszodó férfi vagyok, segíthet nekem az étrend-kiegészítő?
A termék szedésétől ugyan nem fog visszanőni a haja, de ha rendszeresen szedi, akkor az megakadályozza a további 
hajhullást.

Egyszerre kell bevennem a haj és a köröm egészségét szolgáló étrend-kiegészítő két tablettáját, vagy az 
egyiket napközben, a másikat pedig este?
Az a legjobb, ha egyszerre veszi be a két tablettát. Az a legfontosabb, hogy kialakuljon a beszedés rutinja. Annak, hogy az 
ilyen típusú étrend-kiegészítők nem fejtenek ki megfelelő hatást, általában az az oka, hogy megfeledkeznek a rendszeres 
szedésükről. Ha esetleg elfelejti bevenni a tablettákat az egyik nap, akkor egyszerűen folytassa a szedésüket, amint az az 
eszébe jut. Ne vegyen be naponta két tablettánál többet.

Terhes vagyok/szoptatok. Szedhetem a készítményt?
Javasoljuk, hogy várja meg, amíg befejezi a szoptatást, és utána kezdje el a kúrát.

A készítmény előidézhet szőrnövekedést a test egyéb részén is?
Nem; erre kizárólag a hormonok képesek. A procianidinek a haj anagén- (növekedési) vagy telogén-
(pihenési) fázisban maradását stimulálják.
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Hiszünk abban, hogy mindenki élhet teljes 
életet. A hosszú, boldog élet titka pedig az 
egészséges életmódban rejlik.

Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindennap sokat 
túlórázzunk, ne táplálkozzunk megfelelően, ne 
edzünk, és mindig csak a „megfelelő időt” várjuk 
arra, hogy végre többet törődjünk magunkkal. 

A Wellness-szel a „megfelelő idő” ma jött el. 
Mi elkötelezett segítőkként útmutatással 
és tanácsokkal szeretnénk Önt ellátni az 
egészséges életmód és az egészséges 
táplálkozás terén, valamint segíteni 
szeretnénk Önnek abban, 
hogy elérhesse a céljait, 
megvalósíthassa az álmait 
és ragyogó külsőre tegyen 
szert, miközben kitűnően érzi 
magát kívül és belül is. Hogyan 
lehet mindezt megvalósítani? 
Kiváló termékkínálatunk 
segítségével, amelyet 
nemzetközi hírű svéd tudósok 
és táplálkozási szakértők 
fejlesztettek ki és teszteltek, 
valamint részletes életmódbeli 
tanácsainkkal, amelyekkel 
tökéletesen egészséges 
életmódot alakíthat ki.


