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Wellness by OriflameAz egészségesebb és boldogabb  
élet itt kezdődik!

Az Oriflame Svédország értékeinek esszenciáját szeretné kifejezni a Wellness 
termékekkel. Svéd eredetünknek köszönhetően a természet fontos szerepet játszik 
termékeink megalkotásában a kiegyensúlyozott életmód és táplálkozás biztosítására  
- természetesen.  
 
Az Oriflame a legnevesebb és legelismertebb, a svéd életmódot és a legkiválóbb 
természetes összetevőket tanulmányozó kutatókkal, táplálkozás-szakértőkkel és 
tudósokkal dolgozik együtt, hogy a leghatékonyabb Wellness termékeket kínálhassuk 
vásárlóinknak.  

Az eredmény a Wellness by Oriflame rutin, amelynek alapját a kiváló minőségű  
Wellness termékeink képezik.
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Svédország, az Oriflame otthona, egyike azon országoknak a világon, ahol hosszabb 
ideig és egészségesebben élnek az emberek. A svédek természet iránti szeretetének, 
a progresszív tudományos és technológiai fejlődésnek, valamint a mindennapi szociális 
kapcsolatoknak köszönhetően sorolják az országot a 10 legkiválóbb életminőséggel 
rendelkező ország közé. 
 
A Wellness by Oriflame megalkotása azon felismerés eredménye, miszerint az 
egészséges életmód mindennapi gyakorlása nem egyszerű feladat. Ebben segítenek 
termékeink, amelyek biztosítják a rutinszerű, kiegyensúlyozott táplálkozást, és célzott 
megoldást nyújtanak az egészségesebb élet elérése érdekében. Az egészséges, 
északi országokra jellemző táplálkozáson alapuló tanulmány szerint, fontos bogyós 
gyümölcsök, hal, hüvelyesek, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák - például zab, 
árpa és rozs - mindennapi fogyasztása. A Wellness by Oriflame termékek formulája 
természetes összetevőket tartalmaz, így segítik a szükséges tápanyagok pótlását,  
hogy egészségesebb életet élhessünk

A Wellness svéd életérzése
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Stig Steen  
MD, PhD  
Vezető professzor,  
Lund Egyetem. 
Szívsebészeti osztály, 
Skåne Egyetemi 
Kórház (korábban Lund 
Egyetemi Kórháznként 
ismert), Svédország.

• Az Igelösa Táplálkozás-
tudományi Központ alapítója

• Világszerte elismert 
szaktekintély a szív- és 
tüdőtranszplantáció, valamint 
az újraélesztés terén

• Világhírú, új, összetett 
klinikai módszerek feltalálója

• Több mint 35 év 
tapasztalat gyógyászati 
területen

• Közel 150 orvosi 
publikáció szerzője

Garrett Moran 
M.Sc 
Főigazgató, nemzetközi 
szabályozási ügyek,  
Oriflame Kutatás  
és Fejlesztés,  
Dublin, Írország.
 
• MSc, toxikológia, University 
of Surrey, Egyesült Királyság.

• Több mint 15 év 
tapasztalat az összetevők 
biztonságos felhasználásának 
terén. 

• Széles körű ismeret 
és tapasztalat fogyasztói 
biztonsági ügyekben 
ételekkel, kozmetikumokkal, 
tisztítószerekkel, 
növényvédőszerekkel 
és általános kémiai   
szektorokkal kapcsolatban.

• Az Ír Kozmetikai 
Egyesület elnöke, számos 
külső, az iparágat érintő 
munkacsoportban képviseli 
az Oriflame-et.

Åke Lignell  
BSc, PhD  
Igazgató R&D, 
AstaReal AB, Stockholm, 
Svédország.
 
• PhD, fiziológiai növénytan, 
Uppsala Egyetem, 
Svédország, 1988. 

• Ő fejlesztette ki az 
astaxanthint termelő alga, 
a Haematococcus pluvialis 
termesztésének módszerét 
az Asta Real biotechnológiai 
vállalattal, és részt vett a 
világon az első, természetes 
astaxanthint tartalmazó 
termék bevezetésében.

• Számos tanulmányt 
kezdeményezett és vezetett 
a természetes astaxanthin 
emberekre és állatokra 
gyakorolt hatásának 
bemutatásával kapcsolatban.

• Kilenc különálló 
szabadalom feltalálója  
és társfeltalálója.

Alain Mavon   
MSc, PhD 
Főigazgató, tudomány 
és innováció, Oriflame, 
Svédország.
 
• PhD, a franciaországi 
Besancon Egyetemi Kórház 
bőrgyógyászati osztályának 
kitüntetésével, 1997.

• Több mint 22 éve dolgozik 
kozmetikai kutatással, és 
széles körű tapasztalatra 
tett szert a hatóanyagok, a 
bőrben lezajló anyagcsere, 
növényi kivonatok nyerése  
és tesztelése terén.

• Több mint 50 tudományos 
publikáció szerzője és 
társszerzője, amelyek 
folyóiratokban, könyvekben 
jelentek meg, többek között 
a Kozmetikai tudomány és 
technológia kézikönyvében.

• 2014-ben megkapta a 
legjobb tudományos cikkért 
járó díjat az International 
Journal of Cosmetic Science 
kiadványban megjelent 
publikációért.
• Számos szabadalom 
köthető a nevéhez, 
a legutóbbit 2015 
novemberében jegyezték 
be a Novage Ultimate Lift 
termékcsaládban alkalmazott, 
öregedésgátló összetevőkkel 
kapcsolatban.

Elisabet 
Nordström 
MSc, PhD 
Nemzetközi vezető 
kutató tudós, Wellness 
by Oriflame, Svédország.
 
• MSc - táplálkozástan, 
Stockholm Egyetem és 
PhD - endokrinológia és 
anyagcsere, Karolinska 
Institutet, Stockholm, 
Svédország.

• 14 tudományos, 
szakújságban megjelent 
publikáció szerzője  
és társszerzője.

• Kutatásokat végez 
a zsírsejtekkel, a 
testsúlycsökkentéssel 
és a génszabályozással 
kapcsolatban.

• Termékfejlesztésben  
2010 óta vesz részt, jelenleg 
elsősorban a termékekkel 
kapcsolatos tények 
alátámasztására koncentrál.

Angelica Lindén 
Hirschberg 
MD, PhD 
Női és 
gyermekegészségügyi 
osztály, Karolinska 
Institutet és Karolinska 
Egyetemi Kórház, 
Svédország.
 
• Szülész és nőgyógyász 
professzor, Karolinska 
Institutet, Stockholm, 
Svédország.

• Kutatásokat végez 
a nőknél előforduló 
meddőség és az anyagcsere-
rendellenességek hátterében 
meghúzódó hormonális és 
genetikai mechanizmusokkal 
kapcsolatban.

• Több mint 120 cikk, 
14 tanulmány és írás, 
valamint könyvfejezet 
szerzője és társszerzője.

• A svéd olimpiai csapat 
hivatalos nőgyógyásza 
2001 óta.

• A svéd királyi család 
kinevezett nőgyógyásza 
2009 óta.

A Wellness by Oriflame  
Tudományos Tanácsadó Testülete

A Wellness by Oriflame tudósai és orvos-tanácsadói nemzetközileg elismert, kiváló 
szakértők, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az egészség és a Wellness 

terén.  Szakterületükön elért tapasztalataikkal segítenek termékeink fejlesztésében 
és a tudományosan megalapozott hatékonyság elérésében.

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE
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Együttműködésünk 
a Vegan Society-vel 

garantálja, hogy 
az ízesített 

levesporokban 
felhasznált 

alapanyagok és a 
késztermék nem 
tartalmaz állati 

eredetű összetevőket.

A termékeinkben 
felhasznált halolajok 

fenntartható 
minősítést kaptak a 

Friend of the Sea-től

GMP 
A Good Manufacturing 

Practice (Helyes Gyártási 
Gyakorlat) rövidítése, egy 

szigorú irányelv, amely 
áttekintést ad a termék 
minőségét befolyásoló 

termelésre és tesztelésre 
vonatkozóan. A GMP 

minőség gyógyszerészeti 
szinten értendő.

HACCP  
(Hazard Analysis and 
Critical Control Point  

= Veszélyelemzés Kritikus 
Szabályozási Pont)  

az élelmiszergyártásban, 
-tárolásban és 
-terjesztésben 

alkalmazott megfigyelő 
rendszer. Célja az 

ezekkel kapcsolatos, 
az egészségre káros 

tényezők azonosítása és 
szabályozása.

Szabványok és tanúsítványok, amelyekkel termékeink, gyártóink és beszállítóink rendelkeznek:

NÉMETORSZÁG 
GYÁRTÁS

ÍRORSZÁG 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG  
GYÁRTÁS

Svédországban fejlesztve és 
gyártva, nemzetközileg elfogadott 
minőségbiztosítási előírásoknak 

megfelelően.

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 

MINŐSÍTETT GYÁRTÓINK GYÁRAINAK HELYSZÍNEI: 
Fontos tudni, hogy minden Wellness by Oriflame termék fejlesztése és előállítása 
a legmagasabb biztonsági, minőségi és hatékonysági előírásoknak megfelelően 
történik. A biztonsági és hatékonysági eljárások folyamatát rögzített, tudományos 
adatokkal kell alátámasztani.

SVÉDORSZÁG 
GYÁRTÁS 
FEJLESZTÉS

KÍNA 
ÁRUFELTÖLTÉS  
ÉS CSOMAGOLÁS  
A KÍNAI PIACRA

INDIA 
ÁRUFELTÖLTÉS ÉS 
CSOMAGOLÁS AZ 
INDIAI PIACRA



GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

NON-
GMO
PRODUCT

Minden termékünk megfelel a Wellness by Oriflame szigorú 
minőségi és biztonsági előírásainak, és elnyerték különböző 

szervezetek minősítését az általuk támasztott speciális 
kritériumok teljesítéséért.

GMP 
A Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási 
Gyakorlat) rövidítése, egy szigorú irányelv, amely 
áttekintést ad a termék minőségét befolyásoló  
termelésre és tesztelésre vonatkozóan. A GMP  
minőség gyógyszerészeti szinten értendő.

HACCP  
(Hazard Analysis and Critical Control Point = 
Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pont) az 
élelmiszergyártásban, -tárolásban és -terjesztésben 
alkalmazott megfigyelő rendszer. Célja az ezekkel 
kapcsolatos, az egészségre káros tényezők azonosítása  
és szabályozása.

ISO/IFS/BRC MINŐSÍTÉS 
Igazolja, hogy az étrend-kiegészítők és élelmiszerek gyártása biztonságos 
körülmények között történt/történik. A Wellness by Oriflame olyan gyárakkal 
dolgozik együtt, amelyek ISO (International Organization for Standardization),  
IFS (International Food Standard) vagy BRC (British Retail Consortium) 
minősítéssel rendelkeznek.

GYÁRTÓK

Minőség, amelyben megbízhatsz

A termékeinkben felhasznált 
halolajok fenntartható 

minősítést kaptak a Friend  
of the Sea-től

FRIEND OF THE SEA  
A termékeinkben felhasznált halolajok fenntartható minősítést 
kaptak a Friend of the Sea-től (FOS). A Friend of the Sea 
egy nonprofit, nem kormányzati szervezet (NGO), amelynek 
küldetése a tengeri élőhelyek megmentése. Napjainkban 
egy vezető nemzetközi minősítési program a fenntartható 
halászatoktól és akvakultúráktól szármzó termékekre 
vonatkozóan. A FOS olyan halászatokat irányít, amelyek 
csatlakoztak a minősítési programhoz, hogy elsajátítsák és 
alkalmazzák a szelektív halászati módszereket, csökkentve 
hatásukat az ökoszisztémára a maximális fenntarthatóság 
jegyében. A tanúsítvány kiváló minősítési előírásokat biztosít  
a hatékony energiafelhasználásra és a társadalmi 
megbízhatóságra vonatkozóan.

Együttműködésünk a Vegan 
Society-vel garantálja, hogy 
az ízesített levesporokban 
felhasznált alapanyagok és  

a késztermék nem tartalmaz 
állati eredetű összetevőket.

ÖSSZETEVŐK

GMO-MENTES 
Nem tartalmaz genetikailag módosított összetevőket (GMO)  
Termékeink előállítása az Európai Unió GMO-ra vonatkozó 
1829/2003 és 1830/2003 szabályozásainak megfelelően 
történik.

TERMÉKMINŐSÍTÉSEK

A THE VEGAN SOCIETY VÉDJEGYE  
A Wellness-levesporok a Vegan Society védjegyével vannak 
regisztrálva. Együttműködésünk a Vegan Society-vel garantálja, 
hogy az ízesített levesporokban felhasznált alapanyagok és  
a késztermék nem tartalmaz állati eredetű összetevőket.

10 11
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Egy hely, ahol tudósok szenvedélyesen kutatják az egészséget 
és a jó közérzetet biztosító gyógyászati és táplálkozási 
technológiákat, amelyek pozitív hatást gyakorolnak  
az emberek életére, szerte a világon. 
 
Robert af Jochnick, az Oriflame alapítója 2006-ban találkozott 

Stig Steen professzorral, közös érdeklődésüknek köszönhetően a biotudományos 
fejlesztések terén. A szív- és tüdőtranszplantációk vezető sebésze, Stig Steen professzor 
fejlesztette ki a vásárlóink által leggyakrabban vásárolt Wellness by Oriflame termékeket,  
az Ízesített italporokat. Évtizedek munkája alatt felismerte a kiegyensúlyozott és természetes 
táplálkozás fontosságát, amely hozzájárult betegei jó közérzetéhez és felépüléséhez. Ez a 
szakértelem és tudás vezetett az innovatív kutatásokat végző Igelösa Táplálkozás-tudományi 
Központ alapításához.  
 
A Svédország déli részén található Igelösa az újítások központja, gyakran látogatják tudósok, 
orvosok és kutatók. Sokan érkeznek világhírű kórházakból és intézményekből, mint például 
a Harvard Medical School. Szorosan együttműködik a Lund Egyetemmel, amely egy 
világszerte elismert akadémiai intézmény, ahol fontos kutatásokat végeznek a táplálkozással 
és az életmóddal kapcsolatban. 
 
Stig Steen és csapata új klinikai módszerek és innovációk fejlesztésén dolgozik a 
szervátültetések, az újraélesztés és az életmóddal összefüggésbe hoztható betegségek 
kialakulásának megakadályozása terén. Igelösa 1998-as megalakulása óta munkájuknak 
kulcsfontosságú része a táplálkozás.  
 
Igelösa termékfejlesztő részlegének konyhájában történt az Ízesített italporok formulájának 
fejlesztése és tesztelése. Az elért csodálatos eredmények kötik össze Stig Steen és a 
Wellness by Oriflame életét, hogy termékeink hozzájáruljanak az emberek életének  
pozitív megváltoztatásához tudományosan igazolt, megfelelő tápanyagok fogyasztásával.

Igelösa Táplálkozás-
tudományi Központ



B CA

ACTIVATE
FILL 
THE 
GAPS

B CA

BUILD
YOUR
DEFENSE

B CA

CUSTOMIZE

A RUTIN A LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK 
A Wellness by Oriflame rutin alapvető célja, hogy a napközben ért hatások ellenére is 
egészségesnek érezhessük magunkat. Némely napokon sok zöldséget eszünk, máskor 
csak fagylaltot ennénk egész nap. Néhány napunk nyugodt, más napok zsúfoltak és 
számos kihívást tartogatnak a számunkra. Sajnos az életünk nem mindig kiegyensúlyozott, 
kiszámítható vagy stresszmentes. 
 
A könnyen betartható ABC-lépésekkel a Wellness by Oriflame rutin termékei a mindennapi 
táplálkozás részei lehetnek, így biztosíthatják a szervezet számára a szükséges tápanyagok 
kiegyensúlyozott bevitelét, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz napunk van-e. 
 
EGYSZERŰ, MINT AZ ABC 
AKTIVIZÁL - BIZTOSÍT - CÉLTUDATOSSÁ TESZ Ezen alapokkal biztosíthatod  
a szervezet számára a tápanyagok kiegyensúlyozott ellátását, egy életen át. Minden  
Wellness by Oriflame termék csomagolása praktikus, így bármikor, bárhová magaddal 
viheted. A legfontosabb, hogy szedésük szokássá váljon.

Wellness rutin, mindennap

AKTIVIZÁLD szervezeted működését esszenciális 
mikrotápanyagokkal: vitaminokkal és ásványi anyagokkal,  
Omega 3-zsírsavakkal, és védd szervezeted astaxanthinnal.  

BIZTOSÍTSD az energiát és fokozd az erőnlétet kiváló  
minőségű makrotápanyagokkal: fehérjével és rostokkal.

CÉLTUDATOS táplálkozás biztosítása a szervezet  
igényeinek megfelelően fejlesztve.

14 15

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 



1716

A modern tudomány kutatásai rávilágítottak arra, hogy a megfelelő táplálkozás  
fontos szerepet játszik az egészséges öregedésben. 
 
A Wellness-csomag termékei gondosan válogatott és tanulmányozott összetevőket 
tartalmaznak, például Omega 3-zsírsavtartalmú halolajat, astaxanthint, esszenciális 
vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyek széles körű tápanyag-ellátást biztosítanak a 
szervezet számára.  A Wellness-csomag praktikus, napi adagokra felosztott tasakokat 
tartalmaz, így biztosítja a szükséges tápanyagokat férfiak és nők számára. 
 
Minden Wellness-csomag tartalma: 
 
EPA és DHA Omega 3-zsírsavak, amelynek a szív- és érrendszerre, valamint az agy 
egészségére gyakorolt pozitív hatását széles körben tanulmányozták. Minden egyes 
kapszula fenntartható forrásból származó, Friend of the Sea által minősített halolajat 
tartalmaz. Az olaj extra szűrési folyamaton át nyeri el tisztaságát, majd ezt követően 
kerül a zselatin kapszulákba. 
 
A termékekben felhasznált számos vitamin és az ásványi anyag kiegyensúlyozott 
mértékben biztosítja a szükséges tápanyagokat férfiak és nők számára a szervezet 
optimális működéséhez. 
 
Az astaxanthin és a feketeáfonya-kivonat antioxidáns védelmet nyújt. Az astaxanthin 
Stockholm szigetvilágában élő algából nyert, antioxidáns hatású összetevő, amelynek 
hatékonyságát tanulmányok igazolják. Más antioxidánsoktól eltérően, az astaxanthin 
egyedülálló felépítésének köszönhetően semlegesíti a szabadgyököket a sejtmembránok 
mind a belső, mind a külső rétegén, védelmet nyújtva a káros UV-sugarakkal, a külső 
környezeti szennyeződésekkel és a nem megfelelő táplálkozás káros hatásaival szemben. 
 
A Wellness-csomag étrend-kiegészítői tápanyagokat biztosítanak a szervezet számára. 
Praktikus kiszerelésének köszönhetően a mindennapi Wellness rutin ideális részét 
képezi.

A Wellness-csomag 
története

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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50mg

12mg (15%*)

3mg

1.8mg (15%*)

150mg

100mg

21  
tasak/doboz

19

Wellness-csomag nőknek/férfiaknak

A Wellness-csomag férfiaknak és nőknek tápanyagok széles spektrumát nyújtja 
praktikus, napi adagokra felosztott tasakokban.  A Wellness-csomag tartalmának 

szedésével pótolhatod a hiányzó tápanyagokat, mindennap.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Naponta 1 tasak tartalma étkezés közben

JELLEMZŐK HATÁS

FORMULÁK NŐKNEK  
ÉS FÉRFIAKNAK

• Formula nők és férfiak egyéni igényeinek megfelelően  
kialakítva - a WHO ajánlásai szerint.

12 VITAMIN ÉS  
10 ÁSVÁNYI ANYAG

• Az EU által ajánlott napi bevitel mennyiségének  
(RDI) akár 100%-a.

• Esszenciális tápanyagok széles spektruma nők  
és férfiak igényeinek megfelelően.

OMEGA 3

ASTAXANTHIN ÉS 
FEKETEÁFONYA-
KIVONAT

FENNTARTHATÓ

EU SZABVÁNYOK

ASTAXANTHIN ÉS 
FEKETEÁFONYA-KIVONAT

FEKETEÁFONYA-KIVONAT

C-VITAMIN

ASTAXANTHIN

E-VITAMIN

Mennyiség / 1 kapszula (728 mg)  
*NRV= napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára

EPA (Eikozapentaénsav)

DHA (Dokozahexaénsav)

Mennyiség / 2 kapszula (1386 mg)OMEGA 3

• EPA és DHA esszenciális zsírsavakat tartalmaz természetes 
triglicerid formájában a szív, az agy és a látás egészséges 
működéséért.

• Mikroalgából (astaxanthin) nyert antioxidáns és fekete  
áfonya (anthocyanins)

• Az Omega 3-zsírsav fenntartható forrásból származik,  
amelyet a Friend of the Sea (FOS) igazolt.

• Gyártása az  Európai Unión (EU) belül érvényes előírásoknak 
megfelelően történik.  

• Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási Gyakorlat)

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz. 

Gluténmentes

TÁJÉKOZTATÓ

GMO-mentes Nem tartalmaz tartósítószert, mesterséges 
színezőanyagokat és ízesítőket

Étrend-kiegészítés 

21 napra

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 

18



800µg (100%*) 700µg (87.5%*)

5µg (100%*) 5µg (100%*)

1.1mg (100%*) 1.1mg (100%*)

1.4mg (100%*) 1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*) 1.4mg (100%*)

2.5µg (100%*) 2.5µg (100%*)

80mg (100%*) 80mg (100%*)

12mg (100%*) 12mg (100%*)

16mg (100mg*) 16mg (100mg*)

6mg (100%) 6mg (100%)

50µg (100%*) 50µg (100%*)

200µg (100%*) 200µg (100%*)

150mg (19%*) 175mg (22%*)

150µg (100%*) 150µg (100%*)

1000µg (100%*) 1000µg (100%*)

7mg (50%*) 14mg (100%*)

100mg (27%*) 75mg (20%*)

55µg (100%*) 40µg (73%*)

10mg (100%*) 7mg (70%*)

2mg (100%*) 2mg (100%*)

40µg (100%*) 30µg (75%*)

50µg (100%*) 50µg (100%*)

20 21

Mennyiség / tabletta (1060 mg)  
*NRV= napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára 

MUTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAG

TÁPANYAG TÁBLÁZAT
K. Biztonságos a Wellness-csomag mindennapi szedése? 
V. A Wellness-csomag speciális formulája értékes tápanyagokat biztosít  
férfiak és nők számára.  Az EU RDI* által ajánlott vitaminok és ásványi anyagok maximum 
100%-át tartalmazza, az ajánlások alapján biztonságos a szedése; egy nap egy tabletta.

K. Egész évben biztonsággal szedhetem a Wellness-csomag tartalmát? 
V. Igen. Nem szükséges abbahagyni, majd újból elkezdeni a szedését, mivel a Wellness-
csomag csak az ajánlott napi mennyiségben tartalmazza a szükséges tápanyagokat.

K. Terhesség alatt is szedhetem a Wellness-csomagot? 
V. A legtöbb nőnek terhesség és szoptatás idején ajánlják étrend-kiegészítő szedését, 
különösen folsavat, vasat, Omega 3-zsírsav és kalciumot tartalmazó készítményeket.  
A termék szedése előtt orvosi konzultáció szükséges gyógyszeres kezelés, terhesség  
vagy tervezett terhesség esetén.

K. A Wellness-csomag tartalmát gyermekek is szedhetik? 
V. A Wellness-csomag felnőttek részére lett fejlesztve. A formulákban található vitaminok 
és ásványi anyagok mennyisége megfelel egy átlagos felnőtt szervezet igényeinek. Ennek 
értelmében nem ajánlott a szedése 12 éves kor alatt (vagy az adott ország étrend-
kiegészítők szedésére vonatkozó rendeletei alapján).   
Ha vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítőt szeretnél adni 12 évnél 
fiatalabb gyermekednek, a WellnessKids Multivitanin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő 
szedését javasoljuk.

GYAKORI KÉRDÉSEK.

BIOTIN

KALCIUM

KRÓM

RÉZ

FOLSAV

JÓD

VAS

MAGNÉZIUM

NIACIN

PANTOTÉNSAV

SZELÉN

TIAMIN

B12-VITAMIN

C-VITAMIN

D-VITAMIN

CINK

RIBOFLAVIN

B6-VITAMIN

E-VITAMIN

MANGÁN

MOLIBDÉN

A-VITAMIN

FÉRFI NŐ

* Az Európai Unió által a tápanyagok napi bevitelével kapcsolatban megállapított referenciaérték egy átlagos, egészséges felnőtt tápanyag-
igényeinek 97-98%-ára vonatkozik. 

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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TÁJÉKOZTATÓ

Tejmentes GluténmentesGMO-mentes Nem tartalmaz  
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat és ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

Naponta 1 tabletta étkezés közben

Étrend-
kiegészítés  

60  
napra

Multivitamin és ásványi anyagok

60 
tabletta / 

tégely

A Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő férfiaknak és a Multivitamin 
és ásványi anyagok étrend-kiegészítő nőknek kiváló minőségű tápanyagokat biztosít 

nők és férfiak számára egyszerű adagolásban, biztonságosan.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

12 VITAMIN ÉS  
10 ÁSVÁNYI ANYAG

FORMULÁK NŐKNEK  
ÉS FÉRFIAKNAK

EU SZABVÁNYOK

• Formula nők és férfiak egyéni igényei szerint kialakítva  
- a WHO (World Healthy Organization) ajánlásainak 
megfelelően.

• Az EU által ajánlott napi bevitel mennyiségének (RDI)  
akár 100%-a.

• Esszenciális tápanyagok széles spektruma nők és férfiak 
igényeinek megfelelően.

• Gyártása az  Európai Unión (EU) belül érvényes előírásoknak 
megfelelően történik.  

• GMP - Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási 
Gyakorlat).

JELLEMZŐK HATÁS

800µg (100%*) 700µg (87.5%*)

5µg (100%*) 5µg (100%*)

1.1mg (100%*) 1.1mg (100%*)

1.4mg (100%*) 1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*) 1.4mg (100%*)

2.5µg (100%*) 2.5µg (100%*)

80mg (100%*) 80mg (100%*)

12mg (100%*) 12mg (100%*)

16mg (100mg*) 16mg (100mg*)

6mg (100%) 6mg (100%)

50µg (100%*) 50µg (100%*)

200µg (100%*) 200µg (100%*)

150mg (19%*) 175mg (22%*)

150µg (100%*) 150µg (100%*)

1000µg (100%*) 1000µg (100%*)

7mg (50%*) 14mg (100%*)

100mg (27%*) 75mg (20%*)

55µg (100%*) 40µg (73%*)

10mg (100%*) 7mg (70%*)

2mg (100%*) 2mg (100%*)

40µg (100%*) 30µg (75%*)

50µg (100%*) 50µg (100%*)

TÁPANYAG TÁBLÁZAT

A-VITAMIN (BÉTAKAROTIN)

BIOTIN

KALCIUM

KRÓM

RÉZ

FOLSAV

JÓD

VAS

MAGNÉZIUM

NIACIN

PANTOTÉNSAV

SZELÉN

TIAMIN

B12-VITAMIN

C-VITAMIN

D-VITAMIN

CINK

RIBOFLAVIN

B6-VITAMIN

E-VITAMIN

MANGÁN

MOLIBDÉN

Mennyiség / 1 tabletta (1060 mg)  
*NRV= napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára

FÉRFI NŐ

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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MUTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAG
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GYAKORI KÉRDÉSEK.

K. Biztonságos a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő mindennapi szedése? 
V. A Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő speciális formulája értékes 
tápanyagokat biztosít férfiak és nők számára.  Az EU RDI* által ajánlott vitaminok  
és ásványi anyagok maximum 100%-át tartalmazza, az ajánlások alapján biztonságos  
a szedése; egy nap egy tabletta.

K. Egész évben biztonsággal szedhetem a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-
kiegészítőt? 
V. Igen. Nem szükséges abbahagyni, majd újból elkezdeni a szedését, mivel a Multivitamin 
és ásványi anyagok étrend-kiegészítő csak az ajánlott napi mennyiségben tartalmazza  
a szükséges tápanyagokat.

K. Terhesség alatt is szedhetem a Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítőt? 
V. A legtöbb nőnek terhesség és szoptatás idején ajánlják étrend-kiegészítő szedését, 
különösen folsavat, vasat, Omega 3-zsírsav és kalciumot tartalmazó készítményeket.  
A termék szedése előtt orvosi konzultáció szükséges gyógyszeres kezelés, terhesség  
vagy tervezett terhesség esetén.

K. A Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítőt gyermekek is szedhetik? 
V. A Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő felnőttek számára lett fejlesztve. 
A formulákban található vitaminok és ásványi anyagok mennyisége megfelel egy átlagos 
felnőtt szervezet igényeinek. Ennek értelmében nem ajánlott a szedése 12 éves kor  
alatt (vagy az adott ország étrend-kiegészítők szedésére vonatkozó rendeletei alapján).  

Ha vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítőt szeretnél adni 12 évnél 
fiatalabb gyermekednek, a WellnessKids Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő 
szedését javasoljuk.



B CA

Omega 3

A felnőttek részére ajánlott Omega 3-zsírsavtartalmú értend-kiegészítőben 
található zsírsavakat kisméretű, vadon fogott, EPA és DHA Omega 3-zsírsavakban 

természetesen gazdag halakból nyerik. Az Omega 3-zsírsavak fontos szerepet 
játszanak a szív**, a látás* és az agy* normál működésében.  

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

150mg

100mg

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 

Naponta 2 kapszula étkezés közben

*A hatékonyság 250 mg EPA és DHA bevitele esetén tapasztalható. 
**A hatékonyság 250 mg EPA és DHA bevitele esetén tapasztalható.

HALZSELATIN KAPSZULA

• Az étrendből hiányzó zsírsavakat biztosít a szervezet számára

• Nem tartalmaz tartósítószert, mesterséges színezőanyagokat  
és ízesítőket

• Csak halzselatint tartalmaz
• Nem tartalmaz marhából vagy sertésből nyert zselatint

• Eltávolít minden lehetséges szennyeződést

• Fenntartható forrásból származik, amelyet a Friend of the Sea 
(FOS) igazolt

• Gyártása az  Európai Unión (EU) belül érvényes előírásoknak 
megfelelően történik.  

• Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási Gyakorlat)

JELLEMZŐK HATÁS

FENNTARTHATÓ

EU SZABVÁNYOK

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
OMEGA 3-ZSÍRSAVAK

TERMÉSZETES 
ÖSSZETEVŐK

5-LÉPÉSES TISZTÍTÁSI 
FOLYAMAT

EPA (Eikozapentaénsav)

DHA (Dokozahexaénsav)

Mennyiség / 2 kapszula (1386 mg)TÁPANYAG TÁBLÁZAT

TÁJÉKOZTATÓ

Gluténmentes GMO-mentes Nem tartalmaz  
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat és ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

SzójamentesTejmentes

60 
kapszula egy 
tégelyben

Étrend- 
kiegészítés  

30 
napra

26 27
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K. Miért szükséges Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő szedése naponta? 
V. Az Omega 3 hosszú láncú EPA és DHA zsírsavakat biztosít a szervezet számára.  
Az Omega 3-zsírsavak fontos szerepet játszanak számos szerv és szövet, például  
a szív**, a látás* és az agy* normál működésének fenntartásában.  
Az Omega 3-zsírsavak a szervezet minden membránjának részét képezik,  
beleértve a bőrt is.

K. Terhesség esetén lehet Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt szedni? 
V. Dokozahexaénsav (DHA) szedése terhesség alatt hozzájárul a magzat  
és a szoptatott csecsemő agyának és szemének normál fejlődéséhez. 

K. Gyermekek is szedhetnek Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt? 
V. Igen, ha elég idősek ahhoz, hogy egy kapszulát egészben lenyeljenek. 

K. Halallergia esetén szedhető a hajolajat tartalmazó Wellness by Oriflame  
Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő? 
V. A halallergia a szervezet reakciója a halban található fehérjére. Ugyan a halolaj  
csak nyomokban tartalmaz fehérjét, ez elegendő lehet ahhoz, hogy allergiás  
reakciót váltson ki. Ezért nem ajánlott halolaj tartalmú étrend-kiegészítő szedése.

K. Az Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő miért halolajat és nem növényi 
olajat tartalmaz? 
V. Omega 3-zsírsavak mindkét olajban megtalálhatóak. A halolajak hosszabb Omega 
3-zsírsavakat, EPA-t és DHA-t tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a szív**, a látás*  
és az agy* normál működésének fenntartásához.

*A hatékonyság 250 mg EPA és DHA bevitele esetén tapasztalható. 
**A hatékonyság 250 mg EPA és DHA bevitele esetén tapasztalható.

GYAKORI KÉRDÉSEK.

A termékeinkben felhasznált 
halolajok fenntartható 

minősítést kaptak a Friend  
of the Sea-től

28
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3mg

50mg

12mg (15%*)

1.8mg (15%*)

30 31

Az Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő formulája 
Svédország szigetvilágában gyakran előforduló mikroalgából nyert, antioxidáns 

hatású Astaxanthin és Svédország erdeiben található fekete áfonya kombinációja. 
 

Az antioxidánsok csökkenik a szabadgyökök  
negatív hatásait. A szabadgyökökkel életmódunkból adódóan kerülünk kapcsolatba. 
Ide tartozik a dohányzás, a napsugárzás, a légszennyeződés, zsíros ételek fogyasztása, 

de akár az oxigén is, amit belélegzünk.  Szükségünk van az oxigénre, ugyanakkor 
károsítja a sejteinket és nagy mértékben hozzájárul az öregedéshez.  A szervezet 
mechanizmusa kontroll alatt tartja az oxidatív stressz káros hatását. A védekező 

képesség mértéke nagy mértékben függ bizonyos táplálkozási tényezőktől.  
Ide tartoznak az antioxidánsok.

Astaxanthin és feketeáfonya-kivonat

FEKETEÁFONYA-KIVONAT

C-VITAMIN

ASTAXANTHIN

E-VITAMIN

Mennyiség / 1 kapszula (728 mg)  
*NRV= napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára

TÁPANYAG TÁBLÁZAT

• Csak halzselatint tartalmaz
• Nem tartalmaz marhából vagy sertésből nyert zseatint

HALZSELATIN KAPSZULA

• Számos különböző típusú antioxidánst tartalmaz, többek között 
antocianinokat, amelyek a flavonoidokhoz tartozó polifenolok 
tagjai

FEKETEÁFONYA-KIVONAT

• Antioxidáns
• Hozzájárul a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez
• Elősegíti az E-vitamin felszívódását 

C-VITAMIN

• Természetes forrásból.
• Egy antioxidáns, amely teljesen felszívódik és a szervezet  

minden szövetéhez eljut.
ASTAXANTHIN

• Hozzájárul a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhezE-VITAMIN

• Nem tartalmaz mesterséges színezőanyagokat, ízesítőket  
és tartósítószert

TERMÉSZETES 
ÖSSZETEVŐK

EU SZABVÁNYOK
• Gyártása az  Európai Unión (EU) belül érvényes előírásoknak 

megfelelően történik.  
• Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási Gyakorlat)

JELLEMZŐK HATÁS

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

TÁJÉKOZTATÓ

Gluténmentes Nem tartalmaz tartósítószert, 
mesterséges színezőanyagokat  

és ízesítőket

Tejmentes

30 
kapszula egy 
tégelyben

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Naponta 1 kapszula étkezés közben

Étrend-
kiegészítés  

30  
napra

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 



K. Mi az astaxanthin és miben rejlik a hatékonysága? 
V. Az astaxanthin egy karotenoid, vörös, zsírban oldódó pigment. Megtalálható az 
algában, az élesztőben, a lazacban, a pisztrángban, a garnélarákban, rákfélékben és néhány 
szárnyasban. Az astaxanthin, a karotenoidokkal ellentétben, nem alakul A-vitaminná  
a szervezetben. A túl sok A-vitamin mérgező lehet az emberi szervezet számára,  
az astaxanthin nem.  

K. Hogyan nyerik az astaxanthint? 
V. Az astaxanthint algából nyerik. Természetes állapotában zöld színű, napsugárzás 
hatására saját védelmére vörösre változik. Az astaxanthin ellenőrzött környezetben  
nő, a fejlődésének csúcsán szedik le tisztaságának és stabilitásának megőrzésére.

K. Miben rejlik a hatékonysága? 
V. Az astaxanthin, a karotenoidokkal ellentétben, nem alakul A-vitaminná a szervezetben.   
A túl sok A-vitamin mérgező lehet az emberi szervezet számára, az astaxanthin nem. Az 
astaxanthin egyedülálló szerkezete lehetővé teszi, hogy teljesen mértékben felszívódjon 
és a test összes szövetéhez eljusson.

K. Szedhetem az Astaxhantint és feketeáfonya-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítőt 
terhesség vagy szoptatás alatt? 
V. Terhesség és szoptatás esetén konzultáljon orvosával étrend-kiegészítők szedése előtt, 
az astaxanthin szedésével kapcsolatban is. Nem végeztek tanulmányokat az astaxanthin 
terhes, illetve szoptatós nőkre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

K. Miért változott a termék neve Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítőre? 
V. Nagyon sok vásárlóval, Szépségtanácsadóval és vezetővel folytattunk beszélgetéseket 
szerte a világon, és két fontos tényt fedeztünk fel. Sokan úgy érezték, hogy a korábbi 
elnevezés túlságosan bonyolult volt, nehezen jegyezték meg az emberek.  Gyakran 
csak „Asta"-ként emlegették a benne található összetevőre, az astaxanthinra utalva. A 
visszajelzések figyelembevételével gondoltuk át a termék nevét, és neveztük át, utalva a 
benne található fő összetevőkre. Az új név – az Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő.

K. Milyen növény a fekete áfonya? 
V. A fekete áfonya egy cserje, amelyet gyakran összekevernek a magasabb, bokros 
kék áfonyával a hasonló megjelenésük következtében. A fekete áfonya mérete kisebb, 
sötétebb a színe, puhább a textúrája, édesebb az íze, kissé kesernyés, savas aromával. 
Kétszer több antocianint tartalmaz, ezért kezdettől fogva használjuk termékeinkben.  
A fekete áfonya jól tűri a hűvösebb éghajlatot, Svédországban gyakori növény. Úgy  
tartják, Svédország területének 17%-át borítják fekete áfonya cserjék.

GYAKORI KÉRDÉSEK.
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Stig Steen professzor fejlesztette ki az Ízesített italporok formuláját, a szív- és 
tüdőtranszplantáció terén folytatott, több évig tartó kutatómunka eredményeképpen.  
 
A Svédország déli részén található Igelösa Táplálkozás-tudományi Központ alapítója, 
Stig Steen professzor és csapata 8 évig dolgozott a legnagyobb kihíváson - pácienseik 
táplálkozásán javítani, amely alapjaiban határozza meg és javítja egészségi állapotukat. 
Kifejlesztették a tökéletesen kiegyensúlyozott, természetes összetevők kombinációját 
tartalmazó, ma Ízesített italporként ismert terméket - a természet és a tudomány 
zseniális fúzióját.   
 
Amikor Stig Steen professzor elkezdte a formula alkalmazását, nagyszerű eredményeket 
tapasztalt betegeinél. A kutatás azonban itt nem ért véget. A professzor és csapata 
elkezdte a formula hatásainak tanulmányozását egészséges emberekre. Megfigyelték, hogy 
a súlyfelesleggel rendelkezők veszítettek súlyukból. A normál súlyú emberek egészségére 
is pozitív hatást gyakorolt - fokozódott az energiájuk és a koncentráló-képességük.  
 
Napjainkban a Stig Steen professzor által megalkotott termékeket több mint  
40 országban értékesítik Wellness by Oriflame Törzsvásárlók és Szépségtanácsadók.

Az Ízesített  
italporok története

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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Ízesített italporok

Az Ízesített italporok kiegyensúlyozott összetevői kiváló minőségű tápanyagokat 
biztosítanak alacsony kalóriával.  

 
Az Ízesített italporok magas fehérje- és rosttartalommal rendelkeznek, elkészítésük 

egyszerű,  
nagyon finomak.  Másodpercek alatt elkészül a gazdag, laktató shake. 

 
Formulájuk fejlesztése a világhírű szívsebész, Stig Steen professzor nevéhez fűződik.

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

295kJ/71kcal 296kJ/71kcal 293kJ/70kcal

7.1g 7.0g 6.7g

1.5g
0.4g

1.5g
0.4g

1.7g
0.4g

6.3g
3.6g

6.4g
3.8g

6.1g
3.5g

1.6g 1.6g 1.8g

0.26g 0.25g 0.23g

TÁPANYAG TÁBLÁZAT Mennyiség /adag (18 g)

EPERVANÍLIA CSOKOLÁDÉ

ENERGIA

FEHÉRJE

ROST

SÓ

ZSÍR  
      -EBBŐL TELÍTETT

SZÉNHIDRÁTOK  
      -EBBŐL CUKROK

Gluténmentes

TÁJÉKOZTATÓ

GMO-mentes Nem tartalmaz tartósítószert, 
mesterséges színezőanyagokat 

és ízesítőket

Halal minősítéssel

Keverj össze egy adagolókanál (18 g) Ízesített italport 150 ml hideg vízzel, majd alaposan rázd össze. 

JELLEMZŐK HATÁS

3 FEHÉRJEFORRÁS

LASSAN FELSZÍVÓDÓ 
SZÉNHIDRÁTOK

ROST

HÁROM FANTASZTIKUS ÍZ

KALÓRIA

• Lassan emésztődik, nem okoz magas inzulin reakciót

• Borsó, tojás, tejsavó
• Körülbelül 7 g kiváló minőségű fehérjét tartalmaz egy adag
• Mind a 9 esszenciális aminosavat biztosítja a szervezet számára

• Cukorrépa, csipkebogyó és alma 
• Adagonként 1,6 - 1,8 g oldódó és nem oldódó rostot biztosít

• Vanília
• Eper
• Csokoládé

• 70 kcal/adag

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GYÁRTVA • HACCP minőségi szabályozások

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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K: Fogyaszthatom az Ízesített italporokból készült shake-et étkezések helyett? 
V. A shake nem helyettesíti a főétkezéseket. Fogyasztása az étrend kiegészítéseként 
ajánlott. Minőségi fehérjét és rostot biztosít a szervezet számára. 

K. Hány éves kortól lehet az Ízesített italporokból készült shake-et fogyasztani? 
V. A shake-eket 3 éves kortól biztonsággal fogyaszthatják a gyermekek (kivéve, ha a helyi 
szabályok másként rendelkeznek)  Szükség esetén az adag mennyisége csökkenthető.

K. Rendszeresen mozgok, edzőterembe járok - Fogyaszthatom a shake-et más fehérje- és 
szénhidráttartalmú formulák helyett? 
V. Az Ízesített italporokból készült shake-ek formulája fehérjét és szénhidrátot tartalmaz, 
edzés előtt és után is fogyaszthatóak. Energiával látja el a szervezetet az edzések alatt, 
segíti az izmok regenerálódását. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a formula lassan 
felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, amelyek az inzulin által kiváltott anabolikus hatással 
rendelkeznek.  Ha több fehérje- és szénhidrátbevitelre van szükséged, 2 adagolókanálnyi 
shake-et készíts.  Ha tejjel vagy szójatejel kevered össze az italport, növelheted  
a fehérjebevitelt, a szénhidrátot és a kalóriát.

K. Van felső határa a naponta elfogyasztható, Ízesített italporokból készült shake 
mennyiségének? 
V. Olyan alacsony a shake szukralóztartalma, hogy több adag is biztonsággal fogyasztható 
belőle naponta. Ugyanakkor a magas fehérjetartalom miatt napi 1-3 adag fogyasztása a 
megfelelő a legtöbb ember számára. 

GYAKORI KÉRDÉSEK.

ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

Vanília: Borsófehérje (Pisum sativum L.) (30.2%), almapor (alma, kukorica keményítő) (Malus pumila 
L.), egész tojásból nyert tojáspor (14.2%), édes tejsavó (tej) (12%), csipkebogyópor (Rosa canina L.), 
tejsavóból nyert fehérje-koncentrátum (tej) (5%), tyúktojásból nyert fehérjepor (4%), cukorrépa rost, 
természetes ízesítők, antioxidáns: L-ascorbinsav (C-vitamin), édesítőszer : szukralóz. 
 
Eper: Borsófehérje (Pisum sativum L.) (29.7%), almapor (alma, kukorica keményítő) (Malus pumila L.), 
egész tojásból nyert tojáspor (14%), édes tejsavó (tej) 11.4%), csipkebogyópor (Rosa canina L.), 
tejsavóból nyert fehérje-koncentrátum (tej) (5%), tyúktojásból nyert fehérjepor (4%), természetes 
ízesítők, cukorrépa rost, céklalé por (vörös céklalé koncentrátum, maltodextrin) (Beta vulgaris L.), 
antioxidáns: L-aszkorbinsav (C-vitamin), édesítőszer : szukralóz. 
 
Csokoládé: Borsófehérje (Pisum sativum L.) (25,1%), almapor (alma, kukorica keményítő) (Malus 
pumila L.), egész tojásból nyert tojáspor (14,6%), édes tejsavó (tej) (10,7%), alacsony zsírtartalmú 
kakaópor, csipkebogyópor (Rosa canina L.), tejsavóból nyert fehérje-koncentrátum (tej) (5%), 
tyúktojásból nyert fehérjepor (3,8%), természetes ízesítők, cukorrépa rost, antioxidáns: 
 L-ascorbinsav (C-vitamin), édesítőszer : szukralóz.

K. Az Ízesített italporból készült shake-et cukorbetegek fogyaszthatják? 
V. Az Ízesített italporok csak természetesen előforduló cukrokat tartalmaznak. Egy adag 
szénhidráttartalma körülbelül 6 g, amelyből körülbelül 3,5 g cukor. Cukorbetegség esetén 
a termék fogyasztása előtt konzultálj orvosoddal.

K. Ételallergiám/élelmiszer-intoleranciám van. Fogyaszthatom az Ízesített italporból készült 
shake-et? 
V. Kérjük, olvasd el figyelmesen az összetevők listáját. Ha bármely összetevőre allergiás 
vagy, kerüld a termék fogyasztását.  A shake-ek nem tartalmaznak glutént és csak kis 
mennyiségben laktózt, amelyet a legtöbb laktózérzékenységgel rendelkező ember 
fogyaszthat. A természetes eperaroma nem allergizál.

K. Fogyaszthatóak az Ízesített italporok terhesség vagy szoptatás alatt? 
V. Az Ízesített italporokból készült shake élelmiszernek minősül (kivéve, ha a helyi 
szabályok erről másként rendelkeznek), ezért terhesség és szoptatás alatt is biztonsággal 
fogyasztható. 

39
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293kJ/70kcal

7.7g

1.7g
0.5g

5.2g
3.7g

1.6g

0.3g

40 41

Wellness Protein Blend fehérjepor

A Wellness Protein Blen fehérjepor Professor Stig Steen eredeti formulája.  
Magas a fehérje- és a rosttartalma, nem tartalmaz hozzáadott ízesítő anyagokat, 

cukrot és édesítőszereket. 
 

A Protein Blend fehérjepornak semleges az íze, egyszerűen és gyorsan 
összekeverhető kedvenc ételeiddel és italaiddal.  

 
A tökéletes megoldás a mindennapi tápanyagellátás biztosítására.

TÁPANYAG TÁBLÁZAT Mennyiség /adag (18 g)

ENERGIA

FEHÉRJE

ROST

SÓ

ZSÍR - EBBŐL TELÍTETT

SZÉNHIDRÁTOK - EBBŐL 
CUKROK

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz. 

Gluténmentes

TÁJÉKOZTATÓ

GMO-mentes Nem tartalmaz tartósítószert, 
mesterséges színezőanyagokat  

és ízesítőket

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Add ételedhez vagy italodhoz a Wellness Protein Blend fehérjeport a kívánt mennyiségben,  
majd alaposan keverd össze.

JELLEMZŐK HATÁS

3 FEHÉRJEFORRÁS

• Borsó, tojás, tejsavó
• 8 g kiváló minőségű fehérjét tartalmaz egy adagolókanálnyi (18 g) 

mennyiség
• Mind a 9 esszenciális aminosavat biztosítja a szervezet számára

LASSAN FELSZÍVÓDÓ 
SZÉNHIDRÁTOK • Lassan emésztődik, nem okoz magas inzulin reakciót

ROST • Cukorrépa, csipkebogyó és alma  
• Adagonként 1,7 g oldódó és nem oldódó rostot biztosít

ÍZESÍTETLEN
• Nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy édesítőszereket
• Kiváló, többféle módon felhasználható termék, amelyet 

hozzáadhatsz kedvenc ételedhez és italodhoz

KALÓRIA • 72 kcal/adagolókanál (18 g)

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GYÁRTVA • HACCP minőségi szabályozások

ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

Borsófehérje (Pisum sativum L.) (31,4%), almapor (Malus pumila L.) (alma 65%), kukorica keményítő), 
egész tojásból nyert tojáspor (14,5%), csipkebogyópor (Rosa canina L.), édes tejsavópor (tej (9,3%), 
tejsavóból nyert fehérje-koncentrátum (tej) (8,3%), tyúktojásból nyert tojásfehérjepor, cukorrépa 
rost, antioxidáns: L-ascorbinsav (C-vitamin). 

21 
adag/doboz

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 



42

K. Miért fontos a fehérje a szervezet számára? 
V. A fehérjék a szervezetünk által naponta előállított sejtek millióinak fontos részei.   
A szervezet fontos elemét képező aminosavakból épülnek fel, részt vesznek számos 
funkciójában, a kötőszövetek regenerálódásán át az enzimek termelődéséig. A Protein 
Blend fehérjepor az étkezés tökéletes kiegészítője. 8 g kiváló minőségű fehérjét biztosít 
adagonként, amely mind a 9, a szervezet számára szükséges esszenciális aminosavat 
tartalmazza, így biztosítva a teljes fehérje-ellátást. 

K. Miben különbözik a Protein Blend fehérjepor az Ízesített italporoktól?  
V. Mindkét termék formuláját Stig Steen professzor alkotta meg. Ugyanazokat a fehérjéket 
és élelmi rostokat tartalmazzák. Az Ízesített italporokat hideg vízben kell felkeverni, ízletes 
shake készíthető belőlük. A Protein Blend fehérjepor Steen professzor eredeti formulája. 
Nem tartalmaz hozzáadott ízesítő anyagokat, cukrot vagy édesítőszereket. Ételek és 
italok széles választékához adható. 

K. Mihez keverhetem?  
V. Mivel a Protein Blend fehérjepor formulája ízesítetlen és nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot vagy édesítőszereket számos módon felhasználható és tapasztalható kiváló 
hatékonysága, miközben kedvelt ízeidet élvezed.  A Protein Blend fehérjeport számos 
ételhez és italhoz keverheted főzés/sütés közben, vagy akár az asztalnál étkezés 
közben.  Próbáld ki italokhoz, szószokhoz, levesekhez, sült ételekhez, gabonapelyhekhez, 
joghurtokhoz keverve, és élvezd az ízeket.

K. Hány éves kortól fogyasztható a Protein Blend fehérjepor?  
V. 3 éves kortól biztonsággal fogyasztható (kivéve, ha a helyi szabályok erről másként 
rendelkeznek). Számos ételhez és italhoz keverhető, ideális az egész család számára.

K. Rendszeresen mozgok, edzőterembe járok - Fogyaszthatom a Protein Blend fehérjeport 
más fehérje- és szénhidráttartalmú formulák helyett?  
V. Egy adagolókanálnyi Protein Blend formula 8 g fehérjét és 5.3 g szénhidrátot tartalmaz, 
edzés előtt és után is fogyasztható. Energiával látja el a szervezetet az edzések alatt, 
segíti az izmok regenerálódását.  Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a formula lassan 
felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, amelyek az inzulin által kiváltott anabolikus hatással 
rendelkeznek.  Ha több fehérje- és szénhidrátbevitelre van szükséged, 2 adagolókanálnyit 
adj az ételhez vagy az italhoz. Ha tejjel vagy szójatejjel kevered össze az italport, 
növelheted a fehérjebevitelt, a szénhidrátot és a kalóriát. 

K. A Protein Blend fehérjeport cukorbetegek is fogyaszthatják? 
V. A Protein Blend fehérjepor csak természetesen előforduló cukrokat tartalmaz.  
Egy adagolókanálnyi (18 g) szénhidráttartalma körülbelül 5,3 g, amelyből körülbelül  
3,7 g cukor. Cukorbetegség esetén a termék fogyasztása előtt konzultálj orvosoddal. 

K. Ételallergiám/élelmiszer-intoleranciám van. 
Fogyaszthatom a Wellness Protein Blend fehérjeport? 
V. Kérjük, olvasd el figyelmesen az összetevők listáját. Ha bármely összetevőre allergiás 
vagy, kerüld a termék fogyasztását. A Protein Blend fehérjepor nem tartalmaz glutént,  
és csak kis mennyiségben laktózt, amelyet a legtöbb laktózérzékenységgel rendelkező 
ember fogyaszthat.

K. Fogyaszthatom a Protein Blend fehérjeport terhesség és szoptatás alatt? 
V. Igen, biztonsággal fogyasztható terhesség és szoptatás alatt is.

GYAKORI KÉRDÉSEK.
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Wellness-levesporok

A Wellness-levesporok természetes összetevők kiegyensúlyozott kombinációját 
tartalmazzák, amelyek kiváló minőségű, növényi forrásból származó tápanyagokat 

biztosítanak a szervezet számára. 
 

A magas fehérjetartalmú Wellness-levesporok  
felhasználása egyszerű, finom leves készíthető belőlük.   

Másodpercek alatt elkészül a gazdag, laktató leves. 
 

Egészséges uzsonnaként is fogyasztható.

JELLEMZŐK HATÁS

3 FEHÉRJEFORRÁS

VEGÁN

LASSAN FELSZÍVÓDÓ 
SZÉNHIDRÁTOK

ROST

KÉT NAGYSZERŰ ÍZ

KALÓRIA

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GYÁRTVA

• A Vegan Society által minősítve.

• Borsó, szója és burgonya
• Körülbelül 7 g kiváló minőségű fehérjét tartalmaz egy adag
• Mind a 9 esszenciális aminosavat biztosítja a szervezet számára

• Lassan emésztődik, nem okoz magas inzulin reakciót

• Növényi rostok és inzulin

• Spárga – spenótporral és spárgavéggel.
• Paradicsom és bazsalikom – paradicsomporral és szárított 

bazsalikommal.

• Körülbelül 70 kcal / adag

• HACCP minőségi szabályozások

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Keverj össze egy adagolókanálnyi (20 g) Wellness-levesport 150-200 ml forró vízben.

321 kJ/76 kcal 293 kJ/69 kcal

7.1g 7.3g

1.3g
0.4g

0.9g
0.2g

8.8g
2.8g 

7.6g
4.6g

0.6g 0.7g

1.45g 1.36g

SPÁRGA PARADICSOM  
ÉS BAZSALIKOM

ENERGIA

FEHÉRJE

ZSÍR - EBBŐL TELÍTETT

SZÉNHIDRÁTOK  
 - EBBŐL CUKROK

ROST

SÓ

TÁPANYAG TÁBLÁZAT Mennyiség / adag (20 g)

TÁJÉKOZTATÓ

Vegán Gluténmentes GMO-mentes Nem tartalmaz 
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat  
és ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

21  
adag /  
doboz



ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

Spárga: Borsófehérje (Pisum sativum L.) (18,2%), szójafehérje (18.0%), maltodextrin, 
kukoricakeményítő, fruktóz, só, ízesítők, tejterméknek nem minősülő krémpor, spenótpor, spárgavég 
(2.9%), burgonyafehérje (Solanum tuberosum L.) (2.5%), inulin (cikóriagyökérből)  
(1.7%), repcemagolaj (1.4%), hagymapor. 
 
Paradicsom és bazsalikom: Borsófehérje (Pisum sativum L.)(18,1%), szójafehérje (17,9%), 
paradicsompor (17,9%), fruktóz, kukoricakeményítő, só, ízesítő, burgonyafehérje (Solanum 
tuberosum L.) (2,5%), inulin (cikóriagyökérből) (1,7%), repcemagolaj (1,4%), bazsalikom (0,4%),  
sav (citromsav), paprikakivonat (Capsicum annum L.) (napraforgóolaj), feketebors (Piper nigrum L.).

GYAKORI KÉRDÉSEK.

K. Fogyaszthatom a Wellness-levesporokból készült levest hagyományos ételek helyett? 
V. A levesporok formulája nem főétkezések helyett történő fogyasztásra lett fejlesztve, 
sokkal inkább étkezések közötti fogyasztásra.

K. Hány éves kortól fogyaszthatóak a Wellness-levesporokból készült levesek? 
V. A leveseket 3 éves kortól biztonsággal fogyaszthatják a gyermekek (kivéve, ha  
a helyi szabályok erről másként rendelkeznek) Szükség esetén az adag mennyisége 
csökkenthető.

K. A Wellness-levesporokból készült levesek cukorbetegek által is fogyaszthatóak?  
V. A Wellness-levesporokból készült leveseket cukorbetegek is fogyaszthatják. Egy adag 
szénhidráttartalma körülbelül 10-12 g, amelyből körülbelül 4-6 g cukor. A levesporból 
készült leves fogyasztása előtt fordulj orvosodhoz.

K. Magas a vérnyomásom. Fogyaszthatom a Wellness-levesporokból készült leveseket? 
V. Egy adag leves 1,3 g sót tartalmaz (ebből 0,5 g nátrium).  Ha sószegény diétán 
vagy, ellenőrizd, hogy a leves fogyasztásával nem léped-e túl a megengedett napi 
sómennyiséget. Abban az esetben, ha nem kell korlátoznod a só mennyiségét, 
fogyaszthatod a levesporokból készült leveseket.

K. Élelmiszer-intoleranciám/ételallergiám van. Fogyaszthatom a Wellness-levesporból 
készült leveseket? 
V. Kérjük, olvasd el figyelmesen az összetevők listáját. Ha bármely összetevőre allergiás 
vagy, kerüld a termék fogyasztását.  

K. Fogyaszthatom a Wellness-levesporból készült leveseket terhesség és szoptatás esetén? 
V. A Wellness-levesporok ételnek minősülnek (kivéve ellenkező helyi rendelkezések 
esetén), ezátal terhesség és szoptatás esetén is biztonsággal fogyaszthatóak a belőlük 
készült levesek.
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645 kJ/153 kcal cal 629 kJ/149 kcal

7.9g 7.5g

4.5g
1.7g

4.0g
1.2g

18.2g
11.2g

18.8g
11.3g

4.3g 4.2g

0.22g 0.18g

CSOKOLÁDÉ BOGYÓS GYÜMÖLCS

ENERGIA

FEHÉRJE

ZSÍR - EBBŐL TELÍTETT

SZÉNHIDRÁTOK  
 - EBBŐL CUKROK

ROST

SÓ

TÁPANYAG TÁBLÁZAT Mennyiség / szelet (40 g)

Wellness-szeletek

A Wellness-szeletek magas tápanyagértékű, természetesen kiegyensúlyozott 
összetevőket tartalmaznak.  

 
Mindenki számára ajánlott, aki egészséges nassolnivalóra vágyik.

• Borsó, tejsavó és szója
• 7,5 g / szelet - teljes körű aminosav profil
• Mind a 9 esszenciális aminosavat biztosítja a szervezet számára

• Lassan emésztődik, nem okoz magas inzulin reakciót

• Árpa, zab, búza és rizs

• 4 g / adag
• Oldódó és nem oldódó rostokat biztosít

• Csokoládés – valódi kakaóporral és természetes csokoládé-ízesítővel.
• Bogyós gyümölcsös – valódi bogyós és más gyümölcsökkel.  

Csak természetes ízesítővel. 

• 150 kcal / szelet

• BRC minőségi szabályozások

7  
adag /  
doboz

Fogyaszd tízóraira vagy uzsonnára.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

TÁJÉKOZTATÓ

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

JELLEMZŐK HATÁS

3 FEHÉRJEFORRÁS

LASSAN FELSZÍVÓDÓ 
SZÉNHIDRÁTOK

ROST

KÉT NAGYSZERŰ ÍZ

KALÓRIA

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GYÁRTVA

4 FÉLE GABONA

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 

GMO-mentes Nem tartalmaz tartósítószert, 
mesterséges színezőanyagokat  

és ízesítőket
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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. 

Wellness-szelet bogyós gyümölcsökkel: szójaliszt (18,7%), fruktóz szirup, malátázott árpakivonat 
(14,6%), zabpehely (9%), búzakeményítő (7,3%), szójachips (szójafehérje, tápióka keményítő, só), 
maltodextrin, fruktóz, pálmazsír, gyümölcsdarabok (4,3%) (fruktóz-glükóz szirup, gyümölcs (bogyós 
gyümölcsökből készült püré, acai-püré, gránátalmalé), glükóz szirup, nedvesítőszer (glicerin), cukor, 
búzarost, zselésítő anyag (pektin), pálmazsír, savasság-szabályozó (almasav, citromsav), ízesítő anyag 
(tejet tartalmaz, tejsavófehérje-koncentrátum (tej) (3,0%), borsófehérje (3,0%), rizs chips (2,2 %) 
(rizsliszt, búzaglutén, cukor, búzamaláta, dextróz, só), cékla koncentrátum (Beta vulgaris L.).

K. Fogyaszthatom a Wellness-szeleteket főétkezések helyett? 
V. A Wellness-szeletek formulája nem főétkezések helyett történő fogyasztásra  
lett fejlesztve, sokkal inkább étkezések közötti fogyasztásra.  

K. Hány éves kortól fogyaszthatóak a Wellness-szeletek? 
V. A Wellness-szeleteket 3 éves kortól biztonsággal fogyaszthatják a gyermekek.  
Szükség esetén az adag mennyisége csökkenthető.

K. Élelmiszer-intoleranciám/ételallergiám van. Fogyaszthatom a Wellness-szeleteket? 
V. Kérjük, olvasd el figyelmesen az összetevők listáját. Ha bármely összetevőre allergiás 
vagy, kerüld a termék fogyasztását.  

K. Betegségem miatt gyógyszereket kell szednem. Fogyaszthatom a Wellness-szeleteket? 
V. A Wellness-szeleteket normál ételként kell kezelni, és a csomagoláson feltüntetett 
módon fogyasztani.  Ha a használatával kapcsolatban bármilyen kérdésed lenne, fordulj 
orvoshoz a szeletek fogyasztása előtt. 

K. Cukorbetegek is fogyaszthatják a Wellness-szeleteket?  
V. A Wellness-szeletek szénhidrátot tartalmaznak. Ha szeretnéd a szeleteket  
fogyasztani, konzultálj orvosoddal.

K. Fogyaszthatom a Wellness-szeleteket terhesség vagy szoptatás alatt? 
V. Igen, mindkét esetben biztonságos a fogyasztásuk. Fogyaszd a Wellness-szeleteket  
a főétkezés részeként, vagy étkezések között egészséges nassolnivalóként.

ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

GYAKORI KÉRDÉSEK.
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Az Étrend-kiegészítőt L-cisztein-tartalommal olyan nőknek és férfiaknak ajánljuk, 
akik szeretnék fokozni és megőrizni hajuk és körmük természetes szépségét. 

Összetevői segítenek a hajszálak és a körmök normál állapotának megtartásában.

Étrend-kiegészítő  
L-cisztein-tartalommal

 Tarts 3 hét szünetet  
a kúrák között

2 tabletta szedése naponta 
étkezés közben 12-hetes kúra

42 
tabletta / 

doboz

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

200mg

140mg

50mg

30mg (37.5%*)

7mg (50%*)

8.3µg (15%*)

1.5mg (15%*)

Hatóanyag-tartalom / 2 tabletta (1400 mg)  
*NRV= Napi beviteli refernciaérték egy átlagos felnőtt számára

ALMAKIVONAT 

VAS

C-VITAMIN

L-LIZIN

L-CISZTEIN

SZELÉN

CINK

TÁPANYAG TÁBLÁZAT

TÁJÉKOZTATÓ

Gluténmentes GMO-mentes Nem tartalmaz 
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat és 
ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

L-LIZIN ÉS L-CISZTEIN

CINK ÉS SZELÉN

ALMAKIVONAT 

VAS

C-VITAMIN

JELLEMZŐK HATÁS

SzójamentesTejmentes

• A keratin egyik fő aminosava, a keratin pedig a haj és a körmök 
kulcsfontosságú szerkezeti eleme 

• B-2 procianidin-forrás – szerepe van a haj ciklusában

• Esszenciális ásványi anyagok
• Hozzájárulnak a haj és a köröm megfelelő állapotának 

fenntartásához

• Esszenciális ásványi anyagok a haj és a köröm számára

• Antioxidáns
• Elősegíti a vas felszívódását

Étrend-kiegészítés 

21 napra

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 
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K. Szedhetem együtt az Étrend-kiegészítőt L-cisztein-tartalommal a Wellness-csomaggal, 
illetve más Wellness termékkel kombináltan? 
V. Az Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal, a Wellness-csomag és más Wellness 
termék egyszerre is szedhető. 

K. Mlyen gyorsan tapasztalhatom az eredményt? 
V. Mivel a haj havonta körülbelül 1 centimétert, a köröm pedig 3 millimétert nő, ezért 
türelmesnek kell lennünk, amíg látható lesz az eredmény.  Ne felejtsd el mindennap 
bevenni a tablettákat, és szedd azokat rendszeresen kúraszerűen, legalább három 
hónapon keresztül. Fontos, hogy naponta két tabletta szedése biztosítja a hatékonyságot. 

K. Terhesség és szoptatás esetén is szedhető a készítmény? 
V. Javasoljuk, hogy a szoptatás befejezését követően kezdd el a termék szedését. 

K. Kopaszodó férfi vagyok. Segíthet nekem az Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal? 
V. A termék szedésétől ugyan nem fog visszanőni a haj, de rendszeres szedéssel 
megakadályozható a további hajhullás.  

K. Három hónapnál hosszabb ideig is szedhetem a tablettákat? 
V.Három hónap után tarts 3 hét szünetet, majd újra elkezdheted a készítmény szedését.

K. Miért ajánlott szünetet tartanom három hónap után?  
Szedhetem az Étrend-kiegészítőt L-cisztein-tartalommal szünet nélkül is? 
V. A Wellness-csomagtól eltérően, az Étrend-kiegészítő  L-cisztein-tartalommal 
kúraként alkalmazandó, amelyet kifejezetten a haj és a köröm problémáinak kezelésére 
fejlesztettünk. Amennyiben egyszer elfelejtettél szünetet tartani, nem kell aggódnod, a 
tabletta szedése még ekkor is biztonságos. Mivel a termék hosszú távú hatásait még nem 
vizsgálták, így nem szedhető huzamosabb időszakon keresztül, szünetek tartása nélkül.

K. A készítmény előidézhet szőrnövekedést a test más részén is? 
V. Nem. Erre kizárólag a hormonok képesek.

GYAKORI KÉRDÉSEK.



21  
adag /  
tégely
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KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
OMEGA 3-ZSÍRSAVAK

FOLYÉKONY FORMULA

ÍZLETES

TERMÉSZETES 
ÖSSZETEVŐK

5-LÉPÉSES TISZTÍTÁSI 
FOLYAMAT

FENNTARTHATÓ

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GYÁRTVA

JELLEMZŐK HATÁSWellnessKids Omega 3

A WellnessKids Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő citromízesítéssel egy,  
a gyermekek számára könnyen bevehető készítmény, amely Omega 3-zsírsavakat 

(EPA és DHA) tartalmaz.

• Az étrendből hiányző zsírsavakat biztosít a szervezet számára

• Könnyen lenyelhető

• Természetes citromízesítés

• Nem tartalmaz mesterséges színezőanyagokat,  
ízesítőket és tartósítószert

• Eltávolít minden lehetséges szennyeződést

• Fenntartható forrásból származik, amelyet a Friend of the Sea 
(FOS) igazolt

• GMP minőségi szabályozások

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

3 éves kortól: 1 teáskanál (5 ml) naponta, önmagában vagy ételhez adva.

TÁJÉKOZTATÓ

Gluténmentes GMO-mentes Nem tartalmaz 
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat  
és ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

SzójamentesTejmentes

5.5 mg (46%*)

0.7 g

0.5 g

E-VITAMIN

EIKOZAPENTAÉNSAV (EPA)

DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA)

TÁPANYAG TÁBLÁZAT Hatóanyag-tartalom / 5 ml (4,6 mg)  
*NRV= napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára

Étrend-kiegészítés 

21 napra

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 



K. Miért fontos gyermekek számára az Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő 
szedése naponta? 
V. Az Omega 3-zsírsavak hosszú láncú EPA és DHA zsírsavakat biztosítanak,  
amelyek a szervezet minden sejtjének nélkülözhetetlen részei. 

K. Gyermekem nem szereti az ízét. Mit tehetek? 
V. A gyermekeknek körülbelül három hétre van szükségük ahhoz, hogy elfogadják az olaj 
állagát és ízét. Már az első alkalomtól kezdve tedd izgalmassá a készítmény szedését,  
és legyen az a napi étkezés része.

K. Folyamatosan adhatom gyermekemnek a WellnessKids Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítőt? 
V. Igen.  

K. A gyermekem beteg, gyógyszert kell szednie. Adhatom neki a WellnessKids  
Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt?  
V. A készítmény szedése előtt konzultálj gyermeked orvosával.

K. Gyermekem allergiás a halra.  Adhatom neki a WellnessKids Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítőt? 
V. A halallergia a szervezet reakciója a halban található fehérjére. Ugyan a halolaj csak 
nyomokban tartalmaz fehérjét, ez elegendő lehet ahhoz, hogy allergiás reakciót váltson  
ki. Ezért nem ajánlott halolajat tartalmazó étrend-kiegészítő szedése.

GYAKORI KÉRDÉSEK.
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JELLEMZŐK HATÁS

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

3 - 9 év: 1 tabletta naponta, 10 év fölött: 2 tabletta naponta

WellnessKids Multivitamin  
és ásványi  anyagok

A WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő egy  
narancs-ízesítésű rágótabletta gyermekeknek édesítőszerrel, amely kiváló minőségű 

vitaminokat és ásványi anyagokat biztosít a gyermekek számára, mindennap.

13 VITAMIN ÉS 8 ÁSVÁNYI 
ANYAG

RÁGHATÓ

ÍZLETES

EU SZABVÁNYOK

300µg (38%*) 600µg (76%*)

2.5µg (50%*) 5µg (100%*)

0.5mg (45%*) 1mg (90%*)

0.5mg (36%*) 1mg (72%*)

0.5mg (36%*) 1mg (72%*)

0.9µg (36%*) 1.8µg (72%*)

30mg (38%*) 60mg (76%*)

5mg (42%*) 10mg (84%*)

6mg (38%*) 12mg (76%*)

2mg (33%) 4mg (66%)

8µg (16%*) 16µg (32%*)

100µg (50%*) 200µg (100%*)

120mg (15%*) 240mg (30%*)

750µg (50%*) 150µg (100%*)

1000µg (100%*) 1000µg (100%*)

3mg (21%*) 6mg (42%*)

60mg (16%*) 120mg (32%*)

13µg (24%*) 26µg (48%*)

4mg (40%*) 8mg (80%*)

2mg (100%*) 2mg (100%*)

15µg (38%*) 30µg (76%*)

20µg (40%*) 40µg (80%*)

MUTIVITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAG 1 TABLETTA 2 TABLETTA

*NRV= Napi beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számáraTÁPANYAG TÁBLÁZAT

BIOTIN

KALCIUM

KRÓM

RÉZ

FOLSAV

JÓD

VAS

MAGNÉZIUM

NIACIN

PANTOTÉNSAV

SZELÉN

TIAMIN

B12-VITAMIN

C-VITAMIN

D-VITAMIN

CINK

RIBOFLAVIN

B6-VITAMIN

E-VITAMIN

MANGÁN

MOLIBDÉN

A-VITAMIN

• Formula a WHO gyermekek számára tett ajánlásainak 
megfelelően

• Gyermekek számára egyszerű a szedése

• Természetes narancs-ízesítés

• Gyártása az  Európai Unión (EU) belül érvényes előírásoknak 
megfelelően történik.  

• GMP - Good Manufacturing Practice (Helyes Gyártási 
Gyakorlat).

21 
 rágható 
tabletta / 

doboz

TÁJÉKOZTATÓ

Gluténmentes GMO-mentes Nem tartalmaz 
tartósítószert, mesterséges 

színezőanyagokat  
és ízesítőket

Használat előtt konzultálj orvosoddal az egészségi állapotoddal kapcsolatban vagy ha orvosi kezelés alatt állsz.

SzójamentesTejmentes

WELLNESS BY ORIFLAME | TERMÉKKALAUZ 



K. Biztonságos a gyermekek számára étrend-kiegészítők szedése? 
V. Igen. A WellnessKids étrend-kiegészítők az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 
a gyermekek számára naponta ajánlott tápanyagmennyiséget tartalmazzák, összetevőik 
biztonságosak, és szintjük jóval a meghatározott felső toleranciahatárok alatt van. 

K. Folyamatosan adhatom a gyermekemnek az étrend-kiegészítőket? 
V. Igen. Minden, bennük található tápanyag mennyisége a biztonsági napi szint alatt van. 

K. A gyermekem beteg, gyógyszert kell szednie.  Adhatom neki a WellnessKids  
étrend-kiegészítőket? 
V. A készítmények szedése előtt konzultálj gyermeked orvosával. 

K. A gyermekem más vitamint (vitaminonak) és/vagy ásványi anyagot (ásványi anyagokat) 
is szed. Azzal/azokkal együtt adhatom neki a WellnessKids étrend-kiegészítőket is? 
V. Nem tanácsos keverni a különböző készítményeket, hiszen azok ugyanazokat a 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat tartalmazzák, így nőhet bizonyos ásványi anyagok  
és vitaminok túladagolásának veszélye.

GYAKORI KÉRDÉSEK.
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A mai mozgalmas világunkban különösen 
fontos testünk és lelkünk számára a jó 
közérzet és a minőségi életvitel elérése 
és megtartása.  Ehhez számos tényező 
is hozzájárul, például az elfogyasztott 
táplálékok.  Másik meghatározó tényező  
az egészséges életmód:  
 
Mozgás – A szervezetnek szüksége  
van a mindennapi mozgásra az egészség 
megőrzéséhez. A mindennapi mozgással 
megtarthatjuk a csontok sűrűségét és 
az izomtömeget, megőrizhetjük a test 
rugalmasságát, a szív- és érrendszer 
egészségét, a szervezet egyensúlyát és 
koordinációját. A mozgás hatással van  
a hangulatunkra és a stressz kezelésére.  
 
Stressz kezelése – Sokan tapasztalták már 
a stressz hatásait a szervezetükre - szapora 
szívverést, a vállak feszülését. A test ezen 
reakciói stressz hatásaira figyelmeztetnek 
bennünket, hogy változásra van szükség  
az életünkben és csökkenteni kell a stressz 
szintjét. Íme, néhány technika a stressz 
hatásainak enyhítésére. 
Bárhol és bármikor elvégezhetőek:  
Többször lélegezz mélyeket. 
Végezz vállkörzést. 
Döntsd a nyakad egyik oldalról a másikra 
(közelítsd a füledet a vállhoz, tartsd így  
10 másodpercig, majd hagyd pihenni.  
Ezután ismételd meg a másik oldalon is). 
Mosolyogj! Amikor mosolygunk, az izmok 

jelet adnak az agynak. Ennek következtében 
olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, 
amelyek nyugalommal töltenek  
el bennünket. 

Rendszeres alvás – 6-8 óra alvás javasolt 
minden este. Alvás közben a test szinte 
megújul, önmagát regenerálja. Fontos,  
hogy a rendszeres alvás szokássá váljon,  
ez hozzájárul a jó közérzethez.  
 
A káros környezeti tényezők csökkentése 
– A testi és lelki egyensúly, valamint a jó 
közérzet megtartása érdekében kerüld a 
légszennyezet területeket, a rovarirtók és 
permetszerek használatát, a túlzott napozást.  
 
Társasági kapcsolatok – A jó közérzet 
fontos része egy közösséghez való  
tartozás. Jótékonyan hat a testre és  
a lélekre egyaránt. Lépj kapcsolatba a 
téged körülvevő emberekkel, vegyél részt 
lakóhelyed közösségének életében, csevegj 
ismerőseiddel, barátkozz másokkal, és 
tapasztald meg mindezek egészségedre 
gyakorolt pozitív hatását.  
 
Fontos megérteni, miként hat az életmódunk 
szervezetünk egészségi állapotára és 
közérzetünkre. A pozitív változások és 
a mindennapi, egészséget fokozó rutin 
létrehozása jótékonyan hat életünkre,  
életünk végéig!

Egészséges életmód



Egészséges táplálkozás
Táplálkozási modell 
Zöldségek fogyasztásával számos vitamint, ásványi anyagot, antioxidánst és élelmi rostot 
juttatunk a szervezetbe felesleges kalóriák nélkül. Adj alacsony zsírtartalmú fehérjét, teljes 
kiőrlésű gabonát és egy kevés növényi olajat a salátádhoz, és már kész is az egészséges étel! 
A képek segítséget nyújtanak az adagok megfelelő kiválasztásában: 
 
 
1/2 tányér gyümölcs, bogyós gyümölcs és zöldség 
1/4 tányér alacsony zsírtartalmú fehérje 
1/4 tányér lassan felszívódó szénhidrát

Biztosan hallottad már a mondást, hogy „Mindennap egy alma az orvost távol tartja", és hogy 
„Az vagy, amit megeszel". Az optimális egészség elérése érdekében a szervezet számára 
megfelelő tápanyagokat kell biztosítani: Fehérjét, zsírokat és szénhidrátokat, amelyeket 
makrotápanyagoknak nevezünk. Ezen tápanyagok energiával látják el a szervezetet, elősegítik  
a sejtek megújulását és regenerálását. Táplálkozással vitaminokat, ásványi anyagokat, zsírokat  
és aminosavakat is juttatunk a szervezetbe  
 
Fehérje 
A fehérje különböző aminosavakból áll, amelyek a szervezet kötőszöveteinek, a 
hormonjainak és az enzimjeinek fontos építőelemei. Néhány szükséges aminosavat a 
szervezet nem képes előállítani, ezért azokat táplálkozással kell pótolni. Ételek, amelyek 
kiváló minőségű fehérjét tartalmaznak: hal, baromfi, hüvelyesek, tojás, tejtermékek és 
húsfélék. Ugyanakkor vörös és feldolgozott húsok túlzott fogyasztása növelheti bizonyos 
rákos megbetegedések kialakulását, ezért azokat csak korlátozott mennyiségben ajánlott 
fogyasztani. A növényi fehérjék, például a hüvelyesek, egyaránt fontosak az egészség és  
a környezet számára, mivel sok rostot tartalmaznak és hatékony erőforrások.  
 
Zsírok 
A zsírok különböző típusú zsírsavakból állnak. A különböző zsírok eltérő tulajdonságokkal 
rendelkeznek az azokat felépítő zsírsavaktól függően. Általános szabály, hogy a 
szobahőmérsékleten folyékony zsírok, mint a halolaj és a legtöbb növényi olaj, kedvezőbb 
egészségünk szempontjából, mint a szobahőmérsékleten szilárd zsírok, például a vaj.  
A diófélék, a magvak és az olíva szintén az egészséges zsírtípusok közé tartoznak. 
 
Szénhidrátok 
A szénhidrátok közé tartoznak a gyümölcsökben, a gabonafélékben, zöldségekben és a 
tejtermékekben található cukrok, keményítők és rostok. A cukroknak magas a kalóriatartalma, 
de nem tartalmaznak vitaminokat vagy ásványi anyagokat. Az élelmi rostok jótékonyan hatnak 
az emésztőrendszer működésére és a telítettség érzését keltik felesleges kalóriák nélkül.  
A teljes kiőrlésű gabonák nagyszerű élelmirost-források, számos különböző vitamint és 
ásványi anyagot tartalmaznak. 
 
Vitaminok és ásványi anyagok 
Néhánytól eltekintve, a vitaminok és az ásványi anyagok olyan anyagok, amelyeket az emberi 
szervezet nem képes előállítani, ezért azokat táplálkozás útján kell pótolni. A vitaminok és 
az ásványi anyagok a szervezet számos működésének fontos elemei, amelyek nélkül nem 
tudunk élni. A gyümölcsök, a bogyós gyümölcsök és a zöldségek gazdagon tartalmaznak 
vitaminokat, ásványi anyagokat és élelmi rostokat, valamint antioxidánsokat, amelyek védik 
a szervezet sejtjeit. A különböző élelmiszerek eltérő vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmaznak, a különböző színű gyümölcsök, bogyós gyümölcsök és zöldségek eltérő 
antioxidánsokat. Ezért fontos a változatos, színes élelmiszerek kiegyensúlyozott fogyasztása.

ELLENŐRZŐ LISTA AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSHOZ 
•  Étkezz rendszeresen: reggelizz, ebédelj, vacsorázz, és iktass be 1-2 étkezést a főétkezések  

között (tízórai, uzsonna).  
• Kövesd a Táplálkozási Modell útmutatóit az egészséges ételek elkészítéséhez.  
•  Szedd a Wellness-csomag egy tasakjának tartalmát mindennap, hogy biztosítsd a szükséges 

vitaminokat, ásványi anyagokat, zsírsavakat és antioxidánsokat a szervezet számára.
•  Fogyassz el egy Ízesített italporból készült shake-et, hogy biztosítsd a fehérje- és  

élelmirost-bevitelt. 
• Kerüld a magas cukor- és/vagy zsírtartalmú ételek fogyasztását. 
• Olajban történő sütés helyett párold, főzd vagy sütőben süsd az ételeket.
• Igyál vizet az ételekhez édesített üdítőitalok, gyümölcslevek és alkohol helyett.
•  Fogyassz teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszereket finomított gabonák helyett  

(például fehér rizs).
• Válassz növényi olajokat, dióféléket és magvakat vaj és krémek helyett.
• Fogyassz halat, tojást, baromfit vagy növényi fehérjét vörös vagy feldolgozott húsok helyett.
• Étkezés közben az ételekre koncentrálj. Ne dolgozz és ne nézd a tévét evés közben. 
•  Egyél lassan és rágd meg alaposan az ételt – a telítettséget az étkezés után körülbelül  

20 perccel érzed.
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ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK
 
Leggyakrabban olajos magvakban, növényi olajokban, zöld színű zöldségekben, halakban  
és állati termékekben találhatóak. Ezeket a vitaminokat a májunk raktározza.  

A-vitamin

Feladata: Fontos hatással van a bőrre, a szemre és a látásra, az immunrendszerre. 
Hozzájárul az egészséges fejlődéshez és a növekedéshez. A növényvilág az A-vitamint  
béta-karotin formájában bocsájtja a rendelkezésünkre. A szervezetünk annyi A-vitamint  
állít elő a béta-karotinból, amennyire szüksége van.
Források: Zöld leveles zöldségek, sárgarépa, szárított sárgabarack, tejtermékek, tojás és halak. 

D-vitamin

Feladata: Lehetővé teszi 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-hiány 
csontproblémákat okozhat, például csontlágyulást és angolkórt. A D-vitamin legfontosabb 
forrása a napfény. Egy 30 perces séta a napfényben olyan jótékony hatással van  
a szervezetre, mintha meginnánk 10 pohár tejet. 
Források: Olajos halak, a tojássárgája és a D-vitaminnal dúsított ételek.  

E-vitamin

Feladata: 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.  
Források: Olajos magvak, mandula, bab, tojás, zöld leveles zöldségek, növényi olajok és 
számos gabonaféle. 

K-vitamin

Feladata: A véralvadás szabályozásának egyik fontos tényezője, 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. 
Források: Sötétzöld leveles növények, mint például a brokkoli, a spenót és a kelbimbó, 
valamint néhány növényi olaj (pl. repceolaj és szójaolaj).

Vitaminok

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK

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 szükséges 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 

Feladata: 8 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. 
Források: Zöldségek, gyümölcsök, gyökérzöldségek, olajos 
magvak, teljes kiőrlésű gabonából készült termékek, tojás,  
húsok és halak. 

C-vitamin

Feladata: 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. 
Források: Gyümölcsök, bogyós gyümölcsök, csírák,  
zöldségek és gyökérzöldségek.
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Ásványi anyagok
Az ásványi anyagokat két csoportra oszthatjuk - makro- és nyomelemekre,  

attól függően, milyen mennyiségben van szüksége az ásványi anyagra a szervezetnek.

MAKROELEMEK
Olyan ásványi anyagok, amelyekre meglehetősen 
nagy mennyiségben van szükségünk  
(milligramm-gramm). 

Kalcium

Feladata: 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.  
Források: Zöld leveles zöldségek (ezek a 
tehenek kalciumforrásai!),szezámmag,  
mandula, bab, gyümölcsök és tejtermékek. 

Magnézium

Feladata: Több mint 300 lényeges anyagcsere-
folyamatban vesz részt, például az 
energiatermelésben, az idegi impulzusok 
irányításában, az izmok összehúzódásában 
és a normális szívritmusban. Az emberek 
többségének magnéziumhiánya van, mivel 
nerm viszik be szervezetükbe az ajánlott 
mennyiséget. A magnéziumhiány legvalószínűbb 
következményei a szív- és érrendszer 
megbetegedései. 
Források: Minden zöld leveles zöldség és olajos 
magvak (elsősorban a kesudió és a mandula), 
különböző magvak és teljes  
kiőrlésű gabonák. 
 
 

NYOMELEMEK
Olyan ásványi anyagok, amelyekre csak kis 
mennyiségben van szüksége a szervezetnek 
(mikrogramm-milligramm).

Szelén

Feladata: A szelén megtalálható szervezetünk 
minden sejtjében. Különböző enzimek része, 
amelyek védelmet nyújtanak a szabadgyökök 
káros hatásaival szemben, és segítenek a 
betegségek kialakulásának és az öregedés 
mértékének csökkentésében. A szelénhiány 
hozzájárulhat a szívműködés romlásához, 
a pajzsmirigy alulműködéséhez és az 
immunrendszer gyengüléséhez.  
Források: Gabonafélék, olajos magvak, 
különböző magok, gombák, hüvelyesek és halak.  

Cink

Feladata: Elengedhetetlen az immunrendszer 
megfelelő működéséhez, a sebgyógyuláshoz,  
a szénhidrátok lebontásához, a látáshoz, a bőr 
és haj egészségéhez, valamint a szagláshoz és az 
ízleléshez.  
Források: Szezámmag, napraforgómag, tökmag, 
diófélék, húsok, lencse, földimogyoró, gombák 
és zöldborsó.

Jód 

Feladata: A pajzsmirigyhormonok, a 
trijód-tironin (T3) és a tiroxin (T4) fontos 
alkotóeleme. Ezek a hormonok szabályozzák 
az anyagcserét, a növekedést és a 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.  
Források: Tengeri moszatok, jódozott só, 
tenger gyümölcsei, bab, burgonya,  
tejtermékek és tojás. 

Réz

Feladata: Fontos szerepe van az energiatermelődésben, 
 a kötőszövetek képződésében (a bőr, a szív, a vérerek és 
a csontok szöveteiben megtalálható kollagén és elasztin), 
 a melanin termelődésében és az antioxidációban.  
Források: Babfélék, diófélék, különböző magvak,  
gabonafélék és gombák. 

Vas

Feladata: A vas a vörösvérsejtekben található hemoglobin fontos 
alkotóeleme, amely az oxigént szállítja a tüdőből a test többi 
részébe. 
Források: 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. 
 

Króm  

Feladata: Fokozza az inzulinműködést és javítja a glükóz-toleranciát. 
A krómhiány tünetei a diabétesz jeleiben mutatkozhatnak meg,  
mint például a csökkent glükóz-tolerancia, az inzulinrezisztencia  
és a neuropátia.  
Források: Teljes kiőrlésű gabonák, zöldpaprika, alma, banán  
és spenót.

Mangán   

Feladata: Fontos a csontok és a porcok egészségének 
megőrzéséhez, a sebgyógyuláshoz, a kollagéntermelődéshez és 
az egészséges artériákhoz. A mangán azon enzimek alkotóeleme, 
amelyek részt vesznek a koleszterin, szénhidrát, aminosavak és 
neurotranszmitterek anyagcseréjében. Védi a szövetek és a sejtek 
alkotóelemeit a szabadgyökök okozta károsodásoktól.  
Források: Finomítatlan gabonák, olajos magvak, leveles zöldségek  
és tea.

Molibdén    

Feladata: Esszenciális nyomelem, amely a szervezetben fejti  
ki a hatását - a fehérje és más elemek lebontásában vesz részt. 
A molibdénhiány tünetei gyors szívverésben és magasabb 
légzésszámban (respirációs ráta), fejfájásban és bódultságban 
nyilvánulnak meg.  
Források: Hüvelyesek, mint például a bab, a lencse és a borsó.
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