
Immunity 
Support 

JOURNEY

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΧΡΉΣΙΜΕΣ 
ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ
για το πώς να διατηρήσετε ισχυρό 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους



Όταν το ανοσοποιητικό σας σύστημα λειτουργεί άριστα, 
σας βοηθά να παραμείνετε υγιείς.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΎΡΓΕΙ ΤΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟ ΣΎΣΤΉΜΑ
Γιατί πρέπει να ενισχύω το ανοσοποιητικό μου σύστημα 
όλο το χρόνο και όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες;
Το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Αποτελείται από τρεις γραμμές 
άμυνας. Και υπάρχουν διαφορετικοί και ποικίλοι τρόποι για να το υποστηρίξετε.

Φυσικός φραγμός
η 1η γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού

Γρήγορη απόκριση
η 2η γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού

Έξυπνη απόκριση
η 3η γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού 

Τι είναι;
Το δέρμα, οι βλεννογόνοι, το σάλιο, 

τα δάκρυα, τα εντερικά τοιχώματα και άλλα 
σημαντικά κύτταρα του ανοσοποιητικού που 

βρίσκονται στο έντερό σας.

Τι είναι;
Τα λευκά αιμοσφαίρια 
και άλλοι εσωτερικοί 

μηχανισμοί. 

Τι είναι;
Αποτελείται από υπερήρωες, των οποίων η 
δουλειά είναι να εστιάζουν στην απόκριση 

του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΎΝΑΣ ΤΟΎ ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ

Αποκτήστε τον έλεγχο του ανοσοποιητικού σας συστήματος – 
όλες τις εποχές του χρόνου – με διατροφή υποστήριξης 

του ανοσοποιητικού, με άσκηση και καλές συνήθειες ύπνου, 
καθώς και με ειδικά επιλεγμένα συμπληρώματα διατροφής.

Πώς λειτουργεί;
Λειτουργεί ως ασπίδα που σας 

προστατεύει από τους εξωτερικούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος.

Πώς λειτουργεί;
Σκεφτείτε πως είναι μια ομάδα 

γρήγορης απόκρισης, πάντα έτοιμη να 
αναλάβει δράση όταν εμφανίζεται μια 

απειλή για την υγεία. 

Πώς λειτουργεί;
Οι υπερήρωες του ανοσοποιητικού σας καθορίζουν 

το σωστό τρόπο υποστήριξης της υγείας σας 
σε οποιαδήποτε απειλητική κατάσταση. Επίσης, 

γνωρίζουν πως θα ενεργήσουν την επόμενη 
φορά που θα την αντιμετωπίσουν, χάρη στην 

«ανοσολογική μνήμη» τους.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνει το Immunity Support 
Journey έχουν επιλεγεί ειδικά σε συνεργασία με 
τον Dr. Francesco Avaldi, Σύμβουλο Διατροφής 
και Γενικό Ιατρό της Nutrilite™, ειδικό στη διατροφή 
αθλητών με δίπλωμα master στη χορτοφαγική 
διατροφή.



Εσπεριδοειδή
Τα εσπεριδοειδή περιέχουν βιταμίνη C. Προσπαθήστε 
να προσθέσετε πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ και λεμόνια 
στη διατροφή σας για να επωφεληθείτε από ποικίλους 
τρόπους πρόσληψης βιταμίνης C.

Συμβουλή: Προσθέστε φέτες λεμονιού σε 
ανθρακούχο ή κανονικό νερό ή καταναλώστε ένα 
πορτοκάλι ως ενδιάμεσο σνακ.

1
Τζίντζερ
Αυτή η πικάντικη ρίζα δίνει ξεχωριστή γεύση 
όταν προστεθεί σε φαγητά με κάρυ, σούπες, 
smoothies, καθώς και σε ζεστά και κρύα 
ροφήματα. Το τζίντζερ βοηθάει συμβάλλει 
στη διατήρηση της φυσικής άμυνας του 
οργανισμού.

2
Ακτινίδιο
Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C που 
υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Γνωρίζατε 
ότι ένα ακτινίδιο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C 
από ένα πορτοκάλι;

Συμβουλή: καταναλώστε τα ως σνακ ή προσθέστε 
τα στο πρωινό σας smoothie.

3
Σπανάκι 
Πλούσιο σε βιταμίνη C και βήτα καροτίνη την οποία 
ο οργανισμός σας μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη 
Α που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό. Όποτε 
μπορείτε, καταναλώστε το σπανάκι φρέσκο (και 
όχι μαγειρεμένο) για να διατηρήσετε τα θρεπτικά 
συστατικά του. Προσθέστε σπανάκι στη σαλάτα ή 
σε ένα πράσινο smoothie με φρέσκα υλικά.

4
Κουρκουμάς
Ο κουρκουμάς συμβάλλει στη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας του ανοσοποιητικού συστήματος και 
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτό το «χρυσό μπαχαρικό» 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση κουρκουμίνης, η οποία του δίνει 
το χαρακτηριστικό του χρώμα. Αν αναμείξετε κουρκουμά 
με γάλα βρώμης, το ρόφημα ονομάζεται «Χρυσό γάλα». 
Αυτό το λαμπερό χρυσό ρόφημα αποτελεί μέρος της 
ινδικής κουλτούρας εδώ και αιώνες. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε βίγκαν υποκατάστατα γάλακτος.

5

ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΕΝΙΣΧΎΣΉΣ 
ΤΟΎ ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ
Παραδείγματα τροφίμων που 
τονώνουν το ανοσοποιητικό:

Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα βότανα και τα μπαχαρικά αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο μιας διατροφής που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς 
παρέχουν βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και φυτοθρεπτικά συστατικά που 
υποστηρίζουν την ανοσολογική άμυνα του οργανισμού μας.

Dr. Francesco Avaldi
Σύμβουλος Διατροφής Nutrilite

Ή άποψη του εμπειρογνώμονα



Smoothie που ενισχύει την ανοσία 

Εύκολες συνταγές που παρέχουν θρεπτικά συστατικά 
για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας

Smoothie που ενισχύει 
την ανοσία
ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ:

+ 3 πορτοκάλια (ή σαγκουίνια), 
ξεφλουδισμένα και κομμένα σε κομμάτια
+ 2,5 cm φρέσκο τζίντζερ, ξεφλουδισμένο 
και κομμένο ή τριμμένο
+ 2,5 cm φρέσκο κουρκουμά, 
ξεφλουδισμένο και κομμένο ή τριμμένο
+ 100 ml νερό
+ 1 φακελάκι Nutrilite™ Balance Within

ΕΚΤΕΛΕΣΉ:
1. Βάλτε τα πορτοκάλια, το τζίντζερ, τον 

κουρκουμά, το νερό και το Balance Within 
στο μπλέντερ. 

2. Αναμείξτε μέχρι να πάρετε ένα λείο πολτό.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΕΝΙΣΧΎΣΉΣ 
ΤΟΎ ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ

Ανακαλύψτε περισσότερα στο 
www.amway.gr

ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Απολαύστε ένα τέλειο 
smoothie με το Μπλέντερ Nutrilite. 

Σαλάτα «Ουράνιο Τόξο»
ΎΛΙΚΑ:

+ 250 g καρότα, ξεφλουδισμένα και 
κομμένα σε κομμάτια 1 cm
+ 370 g κουνουπίδι, κομμένο σε 
μικρά μπουκέτα
+ 285 g μπρόκολο, κομμένο σε 
μικρά μπουκέτα
+ 225 g αχλάδια, ξεφλουδισμένα και 
κομμένα σε κομμάτια 1 cm
+ 250 g παντζάρια, ξεφλουδισμένα 
και κομμένα σε κομμάτια 1 cm
+ 100 ml ελαιόλαδο
+ 30 ml μηλόξυδο
+ 1 ώριμο μάνγκο, ξεφλουδισμένο 
και κομμένο σε φέτες
+ χυμός από 1 λάιμ
+ 1 κρεμμύδι (εσαλότ), 
ξεφλουδισμένο και λεπτοκομμένο
+ 1 κουταλάκι αλάτι
+ ½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
+ 30 g κόλιανδρο, λεπτοκομμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΉ:
1. Αναμείξτε τα καρότα, 

το κουνουπίδι, το μπρόκολο, 
τα αχλάδια και τα παντζάρια στο 
μεγάλο μπολ ανάμειξης.

2. Για το ντρέσινγκ, ανακατέψτε το 
ελαιόλαδο, το μηλόξυδο, το μάνγκο, 
το χυμό λάιμ, το κρεμμύδι, το αλάτι, 
το πιπέρι και τον κόλιανδρο σε 
έναν επεξεργαστή τροφίμων ή στο 
μπλέντερ. Χτυπήστε με διακοπή 
5-6 φορές για να αναμειχθούν τα 
υλικά και στη συνέχεια χτυπήστε τα 
άλλα υλικά του ντρέσινγκ μέχρι να 
ενωθούν.

3. Ρίξτε το ντρέσινγκ πάνω από 
τα λαχανικά, αναμείξτε καλά και 
σερβίρετε.

+ Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα Smoothie «Πράσινη Καλοσύνη»
+ Απολαύστε ένα υπέροχο και θρεπτικό Καλιφορνέζικο Μπολ με Κινόα για 
μεσημεριανό
+ Αναζητάτε κάτι νόστιμο για ένα ενδιάμεσο σνακ; Ανακαλύψτε το Μπολ με 
Ανάμεικτους Ξηρούς Καρπούς

Σαλάτα «Ουράνιο Τόξο»



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΩΝ 
ΓΕΎΜΑΤΩΝ & ΣΎΜΠΛΉΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ
Ένας γρήγορος οδηγός που θα σας βοηθήσει να προσθέσετε 
βιταμίνες στη διατροφή σας και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας.

Το ημερήσιο πρόγραμμα συνιστά 3 κύρια γεύματα και 2 σνακ κάθε μέρα. Αυτό μας βοηθά: 
+ Να παρέχουμε στον οργανισμό μας την ενέργεια που χρειάζεται για να έχουμε έναν δραστήριο 
τρόπο ζωής
+ Να κατανέμουμε ομοιόμορφα την πρόσληψη θερμίδων κατά τη διάρκεια της ημέρας και να 
αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση τροφής το βράδυ
+ Να διατηρούμε την ισορροπία στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μας

ΣΩΣΤΟ ΜΕΣΉΜΕΡΙΑΝΟ
όπως ένα μπολ με υγιεινά υλικά, μία σαλάτα ή ένα ζεστό γεύμα με τη σωστή 
ισορροπία λαχανικών, πρωτεϊνών, σύνθετων υδατανθράκων και καλών λιπαρών

Nutrilite 
Vitamin C Plus

Nutrilite Balance™ 
Within

Smoothie

Ποτήρι 
νερό

Μούσλι

Σούπα 

ΕΛΑΦΡΎ ΔΕΙΠΝΟ
όπως ένα μπολ με υγιεινά υλικά, μία σαλάτα ή ένα ζεστό γεύμα με τη 
σωστή ισορροπία λαχανικών, πρωτεϊνών, σύνθετων υδατανθράκων 
και καλών λιπαρών

Nutrilite All Plant Σκόνη 
Φυτικών Πρωτεϊνών 
(1 κουταλιά)

ΜΕΣΉΜΕΡΙΑΝΟ

ΣΝΑΚ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΕΙΠΝΟ
Ή

Ή

Ξηροί καρποί Γιαούρτι

ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΎΜΑ

Μια πολύ καλή ιδέα είναι να κάνετε 
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης μέρος του 
πρωινού ή του απογευματινού σας σνακ.

ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΠΡΩΙΝΟ

Βάλτε το Balance Within στο κομοδίνο 
σας, ώστε να θυμάστε να το παίρνετε 
όταν ξυπνάτε, πριν το πρωινό.



ΦΎΣΙΚΉ ΑΣΚΉΣΉ

Άσκηση την ώρα 
του τσαγιού
Σας αρέσει το τσάι; Κάντε λίγη 
γυμναστική περιμένοντας το 
βραστήρα να φτάσει στους 100°C. 
Τεντωθείτε, πηδήξτε, κάντε τζόκινγκ ή 
χορέψτε μέχρι να βράσει το νερό!

Στο τέλος κάθε 
εβδομάδας, κοιτάξτε στον 
καθρέφτη, χαμογελάστε 
και πείτε «Μπράβο, 
τα κατάφερες!»

Ή προληπτική δράση για την ενίσχυση της ανοσίας σας είναι ένα από 
τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία σας. 
Δείτε αυτά που πρέπει να γνωρίζετε. Η άσκηση βοηθά το ανοσοποιητικό 
σύστημα να βρίσκει και να εξαλείφει τους παθογόνους παράγοντες 
βραχυπρόθεσμα και να μειώνει τον κίνδυνο των λοιμώξεων μακροπρόθεσμα.

Κινηθείτε 
περισσότερο
Ή τακτική, μέτριας έντασης 
αερόβια άσκηση – όπως περπάτημα, 
τρέξιμο ή ποδηλασία – για 150 λεπτά 
την εβδομάδα μπορεί να προσφέρει 
στο ανοσοποιητικό σας σύστημα 
την ενίσχυση που χρειάζεται. 
Βάλτε λοιπόν την αγαπημένη σας 
λίστα τραγουδιών, πάρτε ένα 
μπουκάλι νερό και βγείτε για ένα 
ζωηρό περίπατο στη γειτονιά σας 
ή κάντε μια βόλτα στο πάρκο.

Ξεκινήστε ήπια
Εάν χρειάζεστε κάτι πιο ήπιο για αρχή, 
ρίξτε ένα μαλακό αντικείμενο - όπως 
μια κάλτσα ή ένα κασκόλ - στον αέρα 
και πιάστε το επαναλαμβάνοντας 
την άσκηση. Περάστε το αντικείμενο 
από το ένα χέρι στο άλλο γύρω 
από τη μέση σας, δεξιόστροφα 
και μετά αριστερόστροφα.

Επαινέστε τον 
εαυτό σας
Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, 
αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
σκεφτείτε πόσο υπέροχα αισθάνεστε. 
Μετά τη δεύτερη εβδομάδα και στη 
συνέχεια, παρατηρήστε τη θετική 
αλλαγή στα επίπεδα της ενέργειας 
και στον μυϊκό σας τόνο - και 
στο νου σας. Προσπαθήστε να 
επαναλαμβάνετε τις μικρο-προπονήσεις 
σας όλη την ημέρα, όποτε σας 
βολεύει ή προσπαθήστε να τις κάνετε 
καθημερινή συνήθεια (π.χ. το πρώτο 
πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνήσετε).

Γυμναστείτε 
με μουσική 
Επιλέξτε μια αισιόδοξη μελωδία 
για να χορέψετε ή για να κάνετε 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
σύμφωνα με το ρυθμό. Εναλλακτικά, 
ξεκινήστε με ήπιες κινήσεις στην αρχή 
και επιταχύνετε όσο περισσότερο 
μπορείτε για τα επόμενα 1-2 λεπτά 
με έντονες και ζωηρές κινήσεις - 
όπως push-ups - και στη συνέχεια, 
επιστρέψτε στην ήπια άσκηση 
προς το τέλος του τραγουδιού.



ΚΑΛΟΣ ΎΠΝΟΣ
Όνειρα γλυκά για ένα καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα
Ο ύπνος είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να διατηρείτε τη δύναμη του μυαλού 
και του σώματός σας. Ένας καλός ύπνος το βράδυ μπορεί να σας δώσει μια άμεση ώθηση 
ενέργειας, αλλά ο αδιατάρακτος ύπνος είναι το σημείο όπου ξεκινούν τα πραγματικά οφέλη 
για την υγεία. Ο ύπνος αποτελεί ζωτικό μέρος της συνολικής υγείας και ευεξίας κάθε 
ατόμου και μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού σας και να σας 
βοηθήσει να διατηρείτε την καρδιά, το σωματικό βάρος και το νου σας υγιή. 

Τηρήστε πιστά ένα πρόγραμμα 
ύπνου
Βρείτε ένα πρόγραμμα που σας ταιριάζει και 
ακολουθήστε τη ρουτίνα σας. Καθημερινά, φροντίστε 
να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε την ίδια ώρα (και 
τα Σαββατοκύριακα!). Η συνέπεια ενισχύει τους κύκλους 
ύπνου/εγρήγορσης και βοηθάει το σώμα σας να γνωρίζει τι 
να περιμένει και πότε.

Δραστηριοποιηθείτε στη διάρκεια της ημέρας
Ή πτώση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πραγματική, 
αλλά αντισταθείτε στην επιθυμία να κοιμηθείτε και φυλάξτε τη διάθεση 
για ύπνο για την κατάλληλη ώρα. Εάν αισθάνεστε εξαντλημένοι και 
χρειάζεστε λίγη τόνωση, επιτρέψτε στον εαυτό σας έναν υπνάκο το πολύ 
20 λεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σταθερή ρουτίνα πριν τον ύπνο
Αποκτήστε μια «ρουτίνα ύπνου» που σας ταιριάζει και απολαύστε 
την ως μέρος της προετοιμασίας για ύπνο. Θα μπορούσε 
να είναι μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα περιποίησης της 
επιδερμίδας, ένα βιβλίο, λίγη μουσική χαλάρωσης ή ένα φλιτζάνι 
χαμομήλι ή λεβάντα, καθώς αυτά τα βότανα είναι γνωστά για τις 
χαλαρωτικές τους ιδιότητες για έναν υγιή ύπνο.

Δημιουργήστε μια αίσθηση ηρεμίας
Ακριβώς όπως κλείνετε το φως, διακόψτε τη διέγερση του 
εγκεφάλου σας το βράδυ και κάντε πράγματα που θα σας 
χαλαρώσουν. Αδειάστε το μυαλό σας από σκέψεις και βελτιώστε 
τον ύπνο σας χρησιμοποιώντας τεχνικές χαλάρωσης, όπως 
διαλογισμό και ασκήσεις αναπνοής ή κάντε ένα ζεστό μπάνιο, 
ντους ή ποδόλουτρο. Φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρονικές συσκευές πριν πάτε για ύπνο.

* Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την κατανάλωση 
1 mg μελατονίνης λίγο πριν τον ύπνο

Ένα πλούσιο δείπνο, τα σνακ αργά το βράδυ, βραδινά κοκτέιλ, ακόμη 
και πάρα πολλά φλιτζάνια τσάι… όλα μπορούν να επηρεάσουν την 
ηρεμία του ύπνου σας. Προσέχετε τι τρώτε και πίνετε τις τελευταίες 
ώρες πριν κοιμηθείτε και βεβαιωθείτε ότι δεν πηγαίνετε για ύπνο 
νιώθοντας πεινασμένοι ή «σκασμένοι» από το φαγητό.

Κλείστε την κουζίνα τις απογευματινές ώρες 



Immunity 
Support 

JOURNEY

ΣΎΜΠΛΉΡΩΣΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Nutrilite Vitamin C 
Plus Σταδιακή 
Απελευθέρωση

• Ένα κορυφαίας ποιότητας 
μείγμα L-ασκορβικού 
οξέος, συμπυκνώματος 
κερασιών acerola καθώς και 
συμπυκνωμάτων γκρέιπφρουτ, 
μανταρινιού και λεμονιού. 

• Είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να απελευθερώνει 
σταδιακά τη βιταμίνη C για 
οκτώ ώρες, συμβάλλοντας 
στη βελτιστοποίηση της 
απορρόφησής της.

Nutrilite All Plant 
Σκόνη Φυτικών 
Πρωτεϊνών

• Παρέχει πρωτεΐνες με ισορροπία 
και των εννέα απαραίτητων 
αμινοξέων, χωρίς ανεπιθύμητα 
πρόσθετα όπως π.χ. αρώματα 
ή χρώματα. 

• Είναι μια φιλική προς τους 
χορτοφάγους, εύπεπτη 
εναλλακτική λύση στις 
παραδοσιακές πηγές πρωτεΐνης, 
όπως το κόκκινο κρέας, το τυρί, 
τα αυγά και το πλήρες γάλα.

Nutrilite Balance 
Within™

• Περιέχει βιταμίνες Β6 και 
Β9 για την υποστήριξη του 
ανοσοποιητικού2 συστήματος και 
της θετικής διάθεσης3. 

• Κάθε φακελάκι αυτής της 
σκόνης που λιώνει γρήγορα 
και έχει ευχάριστη γεύση 
περιέχει 6 δισεκατομμύρια 
βακτήρια γαλακτικού οξέος 
από 2 επιστημονικά ορθώς 
τεκμηριωμένα στελέχη.

Κωδικός 315562

ΣΕΤ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΉΣ ΤΟΎ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ ΣΎΣΤΉΜΑΤΟΣ1 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

1) Η βιταμίνη C, η βιταμίνη Β6 και το φυλλικό οξύ (Β9) συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
2) Η βιταμίνη Β6 και το φυλλικό οξύ (Β9) συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
3) Οι βιταμίνη Β6 και το φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.

Μάθετε περισσότερα στο 
www.amway.gr/DestinationWellbeing/



ΣΕΤ 
Ενίσχυσης του 

Ανοσοποιητικού

 
 

ΣΕΤ  
Ασπίδα 

για τα 
Παιδιά

ΠΡΟΣΘΕΤΉ ΕΝΙΣΧΎΣΉ ΤΟΎ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ ΚΑΤΑ ΤΉΝ 
ΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΣΕΤ ΕΝΙΣΧΎΣΉΣ 
ΤΟΎ ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ

ΣΕΤ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κωδικός 314051

Κωδικός 308133

Ή βιταμίνη C, η βιταμίνη 
D, ο ψευδάργυρος και 
το σελήνιο συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Κάθε ένα από 
τα προϊόντα υποστηρίζει τα 
κύτταρα του οργανισμού με 
διαφορετικό τρόπο.

Nutrilite Kids Ύποστήριξη 
Ανοσοποιητικού Συστήματος* 
Plus για Παιδιά
Νόστιμο προϊόν 4-σε-1 σε μορφή σκόνης 
που λιώνει γρήγορα στο στόμα με βιταμίνη 
D*, βιταμίνη C, ψευδάργυρο και βακτήρια 
γαλακτικού οξέος.

Nutrilite Omega-3 για Παιδιά
Μαλακά, φρουτώδη μασώμενα δισκία με 
βιταμίνη D για υποστήριξη* της φυσιολογικής 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού και την 
ανάπτυξη των οστών** καθώς και απαραίτητα 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ειδικά σχεδιασμένο για 
παιδιά ηλικίας 4+

*Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών.
**Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών και τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών τους.
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Nutrilite™ Daily – Κωδικός 4215
+ Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
+ Η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη Β2, όπως και η 
βιταμίνη C, συμβάλλουν στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Nutrilite Vitamin C Plus Σταδιακή 
Απελευθέρωση – Κωδικός 109741 (60 
ταμπλέτες), 109743 (180 ταμπλέτες)
+ Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος.

Nutrilite Balance Within™ 
– Κωδικός 120571
+ Οι βιταμίνες Β6 και Β9 
(φυλλικό οξύ) συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 
+ Συμβάλλουν επίσης 
στη φυσιολογική 
ψυχολογική 
λειτουργία. Με 
αποτέλεσμα να 
υποστηρίζουν την 
καλή σας διάθεση.

Nutrilite™ Vitamin D Plus – Κωδικός 119797
+ Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος.
+ Συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των οστών, των δοντιών και των μυών.

Επιλέξτε αυτά τα προϊόντα: 
εάν - παρά τη λήψη 
προληπτικών μέτρων - 
θέλετε να ενισχύσετε 
επιπλέον τη διατροφή σας.

XS™ Power Drink + 
Ginger Passion Fruit – 
Κωδικός 298813
+ Με βιταμίνη C & Ψευδάργυρο - που συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος υποστηρίζουν την πνευματική 
ευστροφία και εγρήγορση καθώς περιέχει 
βιταμίνη Β5 (πανθοτενικό οξύ) που συμβάλλει στη 
φυσιολογική πνευματική απόδοση και μαζί με τις 
βιταμίνες Β3, Β6 και Β12 συμβάλλει στη μείωση 
της κούρασης και της κόπωσης.

Επιλέξτε αυτό το προϊόν: εάν θέλετε 
να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα εν κινήσει, όπου κάθε 
υπέροχη γευστική γουλιά θρέφει 
τη φυσική ανοσολογική άμυνα 
του οργανισμού σας. 

Nutrilite™ Garlic – 
Κωδικός 109705
+ Το σκόρδο συμβάλλει στη 
φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 
+ Συμβάλλει επίσης στη 
διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων χοληστερόλης.

Nutrilite Zinc + selenium – Κωδικός 126811 
+ Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη 
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
+ Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των μαλλιών και των νυχιών.

Επιλέξτε αυτά τα προϊόντα: 
εάν αισθάνεστε ότι μπορεί να 
χρειάζεστε πρόσθετη ενίσχυση 
κατά τις εποχές που το 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι 
ευαίσθητο, για να βοηθήσετε τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Επιλέξτε αυτά τα προϊόντα: εάν 
χρειάζεστε μια καλή καθημερινή βάση 
για το ανοσοποιητικό σας σύστημα, 
καθώς γνωρίζετε ότι - παρά τις καλύτερες 
προσπάθειές σας να ακολουθήσετε έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής - μπορεί 
να εξακολουθούν να υπάρχουν 
διατροφικά κενά.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΉ
Πώς να επιλέξετε; Αρχικά, φροντίστε για τις 
«βασικές ανάγκες του ανοσοποιητικού», 
αναζητήστε «εποχιακή ενίσχυση του ‘ευαίσθητου’ 
ανοσοποιητικού» κατά την αλλαγή των εποχών 
και επιλέξτε «ενίσχυση του ανοσοποιητικού για 
ειδικές ανάγκες» όταν το απαιτεί η κατάσταση.



ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΉΤΙΚΟ ΣΑΣ
Ρίξτε μια ματιά στις βασικές ανάγκες της 
καθημερινότητας που ακολουθούν και επιλέξτε τα 
τετράγωνα που ισχύουν στην καθημερινή σας ρουτίνα:

Ύγιεινή διατροφή
Μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή είναι το κλειδί τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική σας ευεξία. Εκτός από 
το να καταναλώνουμε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών (κατά προτίμηση εποχής) την ημέρα, πρέπει επίσης να 
προέρχονται και από 5 διαφορετικά χρώματα. Αυτά τα χρώματα δημιουργούνται από τα φυτοθρεπτικά συστατικά - φυτικά 
συστατικά που προάγουν την ανάπτυξή τους και προστατεύουν τα φυτά από ασθένειες.

Καλός ύπνος
Το ανοσοποιητικό σας σύστημα στηρίζεται στον υγιή ύπνο. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 7 έως 9 ώρες ύπνου 
κάθε νύχτα. Τηρήστε ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου, παραμείνετε δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, παραλείψτε την 
καφεΐνη και το αλκοόλ κοντά στην ώρα του ύπνου, διατηρήστε την κρεβατοκάμαρα δροσερή και δώστε στον εαυτό σας χρόνο 
για να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο. Θυμηθείτε να αποφεύγετε τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν πάτε για ύπνο. 

Διασκέδαση
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Υπάρχουν επίσης αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να κάνει το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα να λειτουργεί καλύτερα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν έχουμε καμιά 
απόδειξη, αλλά ποιος αρνήθηκε ποτέ ένα γέλιο μέσα απ’ την ψυχή του;

Άσκηση
Είτε πρόκειται για ήρεμες βόλτες, τρέξιμο ή κάτι ενδιάμεσο – το να παραμείνετε δραστήριοι βοηθά στην απομάκρυνση 
των βλαβερών βακτηρίων από τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς σας, γεγονός που βοηθά στην πρόληψη ορισμένων 
ασθενειών. Επίσης αυξάνει τη ροή του αίματος, ενισχύει τα αντισώματα και μειώνει τις ορμόνες του στρες.

Πλύσιμο χεριών
Στείλτε τα μικρόβια στην αποχέτευση του νεροχύτη πριν απειλήσουν την υγεία σας. Χρησιμοποιήστε σαπούνι και καθαρό 
τρεχούμενο νερό, πλύνετε για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και ξεπλύνετε. Ένα αποτελεσματικό μέσο είναι η χρήση 
απολυμαντικού χεριών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Χαλάρωση
Λίγο άγχος μπορεί και να κάνει καλό. Βοηθά τον οργανισμό σας να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει μια πρόκληση. Αλλά 
αν έχει μεγάλη διάρκεια, μπορεί να αποδυναμώσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού σας. Αποφύγετε το άγχος όταν είναι 
δυνατόν, αφιερώστε χρόνο για να χαλαρώνετε και να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν.

Θετική σκέψη
Όταν κάνετε χαρούμενες σκέψεις, οι άμυνες του οργανισμού σας λειτουργούν καλύτερα. Απολαύστε τα πράγματα που σας 
αρέσουν και αναζητήστε πάντα την καλή πλευρά της κατάστασης, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.

Εάν έχετε απαντήσει θετικά 
και στα 7, φροντίζετε καλά 
το ανοσοποιητικό σας. 
Ελέγχετε τα παραπάνω τακτικά - ιδανικά 
κάθε μέρα - για να παρακολουθείτε πόσο 
καλά υποστηρίζετε το ανοσοποιητικό σας σε 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικοί είστε, 
περιστασιακά μπορεί να χρειάζεστε πρόσθετη 
διατροφική υποστήριξη, για να διατηρήσετε 
την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού σας 
συστήματος. Ακριβώς σε αυτές τις περιστάσεις τα 
συμπληρώματα διατροφής μπορούν να σας 
βοηθήσουν να καλύψετε τα πιθανά κενά και 
να σας βοηθήσουν να φροντίσετε καλύτερα το 
ανοσοποιητικό σας.



ΣΕΤ για 
Ενέργεια

ΣΕΤ για 
Ενήλικες 
50+

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΎΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Ανακαλύψτε τον κόσμο των σετ με προϊόντα που σας 
βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες 
υγείας, του τρόπου ζωής και της ευεξίας σας.

Ο ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΣ ΑΎΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ 
ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΎ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΩΡΙΜΟΣ ΣΤΉΝ 
ΉΛΙΚΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

• ALL PLANT ΣΚΟΝΉ ΦΎΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Παρέχει 
υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, που εφοδιάζει τον οργανισμό με 
ισορροπημένες ποσότητες από τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα.

• OMEGA-3 COMPLEX: Το EPA και το DHA υποστηρίζουν τη 
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Το DHA συμβάλλει στη 
διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της 
φυσιολογικής όρασης. Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την 
ημερήσια πρόσληψη 250 mg ΕΡΑ και DHA.

• COENZYME Q10: Παρέχει συνένζυμο Q10 καθώς η φυσική του 
συγκέντρωση στον οργανισμό μας μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε.

Κωδικός 305543

Ο ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΣ ΑΎΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΖΩΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

• VITAMIN C PLUS: Περιέχει βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει 
στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που 
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

• VITAMIN B PLUS: Περιέχει βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), Β3 (νιασίνη), 
Β5 (παντοθενικό οξύ), Β6 και Β12 που συμβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.

• OMEGA-3 COMPLEX: Περιέχει τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και 
DHA που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. 

Κωδικός 294545

* Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 250 mg ΕΡΑ και DHA.



ΣΎΓΧΑΡΉΤΉΡΙΑ! 
Ολοκληρώσατε με επιτυχία το 
Immunity Support Journey. 
Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα 
και ένα βήμα στο δρόμο προς το 
Destination Wellbeing.

Μιλήστε στον Ιδιοκτήτη 
Επιχείρησης Amway και 
εξερευνήστε έναν κόσμο ευκαιριών.

Τώρα…
απολαύστε τα οφέλη των 
προσπαθειών σας και ετοιμαστείτε να 
χαρείτε τη ζωή στο έπακρο. 

Στη συνέχεια…
αρχίστε να σκέφτεστε άλλους τομείς 
της ευεξίας και του τρόπου ζωής σας 
που θα θέλατε να βελτιώσετε. 

Ή άποψη του εμπειρογνώμονα
Το πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να επηρεάσει την απόλαυση της ζωής 
και την ικανότητά μας να ζούμε όπως θα θέλαμε. Είναι σημαντικό να το υποστηρίζουμε με κάθε 
τρόπο – από τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε μέχρι τις σωματικές και πνευματικές 
μας δραστηριότητες. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ανοσία για το πώς νιώθουμε και πώς 
αποδίδουμε, σας ενθαρρύνω να βρείτε τη λύση ενίσχυσης του ανοσοποιητικού που είναι κατάλληλη για 
εσάς και να αρχίσετε να απολαμβάνετε τη ζωή στο έπακρο!

Dr. Francesco Avaldi
Σύμβουλος Διατροφής Nutrilite 


