
Immunity 
Support 

JOURNEY

ZAPOZNAJ SIĘ Z POMOCNYMI 
WSKAZÓWKAMI
na temat wzmacniania układu odpornościowego 
przez cały rok



Optymalnie działający układ odpornościowy pomaga 
zachować dobre zdrowie.

JAK DZIAŁA UKŁAD 
ODPORNOŚCIOWY
Dlaczego układ odpornościowy należy wspomagać 
przez cały rok, a nie tylko w miesiącach zimowych?
Układ odpornościowy jest bardzo złożony. Składa się z trzech linii obrony. 
Można go wspomagać na kilka sposobów.

Bariera fizyczna
1. linia obrony immunologicznej

Szybkie reagowanie
2. linia obrony immunologicznej

Inteligentne reagowanie
3. linia obrony immunologicznej 

Co ją tworzy?
Skóra, błony śluzowe, ślina, łzy, ściany 

jelita oraz ważne komórki odpornościowe 
znajdujące się w jelitach.

Co ją tworzy?
Krwinki białe i inne 

mechanizmy wewnętrzne. 

Co ją tworzy?
Superbohaterowie, których zadaniem 

jest koncentracja na reakcjach 
układu odpornościowego.

TRZY LINIE OBRONY IMMUNOLOGICZNEJ

Przejmij kontrolę, wspomagając swój układ 
odpornościowy – bez względu na porę roku – stosując 

dietę wspomagającą odporność, ćwicząc oraz 
wysypiając się, a także przyjmując składniki odżywcze 

zawarte w wyselekcjonowanych suplementach.

Jak to działa?
Jest to tarcza, która chroni przed 

środowiskiem zewnętrznym.

Jak to działa?
Wyobraź sobie, że jest to zespół 
szybkiego reagowania, zawsze 

gotowy do podjęcia działań, gdy 
występuje zagrożenie dla zdrowia. 

Jak to działa?
Superbohaterowie ustalają odpowiedni 
sposób wspomagania zdrowia w każdej 

sytuacji. Ponadto będą wiedzieli, co zrobić, 
gdy ten sam problem wystąpi ponownie, 

dzięki „pamięci immunologicznej”.

Produkty w ramach Immunity Support 
Journey zostały wybrane we współpracy 
z dr. Francesco Avaldi, konsultantem Nutrilite™ 
ds. odżywiania, lekarzem ogólnym i specjalistą ds. 
żywienia sportowego.



Owoce cytrusowe
Owoce cytrusowe zawierają witaminę C. Postaraj się 
włączyć pomarańcze, grejpfruty i cytryny do swojej 
diety, aby dostarczać witaminę C z różnych źródeł.

Wskazówka: Dodaj plastry cytryny do 
wody gazowanej lub niegazowanej, lub zjedz 
pomarańczę w formie przekąski.

1
Imbir
Wyrazisty w smaku korzeń, który dodaje 
mocnego aromatu zupom, koktajlom 
oraz gorącym i zimnym napojom. Imbir 
wspomaga naturalne mechanizmy 
obronne organizmu.

2
Kiwi
Owoce kiwi są bogate we wspomagającą 
odporność witaminę C. Czy wiesz, 
że w jednym owocu kiwi jest więcej 
witaminy C niż w jednej pomarańczy?

Wskazówka: jedz w formie przekąski lub 
dodaj do porannego koktajlu.

3
Szpinak
Jest bogaty w witaminę C i beta-karoten, który 
organizm może przekształcić we wspomagającą 
odporność witaminę A. W miarę możliwości szpinak 
należy spożywać bez obróbki termicznej, tak aby 
zachował swoje właściwości odżywcze. Dodaj do 
sałatki lub zielonego koktajlu.

4
Kurkuma
Kurkuma pomaga zachować skuteczność układu 
odpornościowego oraz ma właściwości antyoksydacyjne. 
Ta „złota przyprawa” zawiera wysokie stężenie 
kurkuminy, która odpowiada za jej charakterystyczny 
kolor. Kurkuma połączona z mlekiem owsianym 
nazywana jest „złotym mlekiem”. Ten jasnozłoty napój 
jest stosowany w kulturze indyjskiej od wielu wieków. 
Możesz także użyć wegańskich substytutów mleka.

5

DIETA WSPOMAGAJĄCA 
ODPORNOŚĆ
Przykłady produktów żywnościowych, 
które poprawiają odporność:

Owoce, warzywa, zioła i przyprawy to ważne elementy diety wspomagającej 
układ odpornościowy, ponieważ są źródłem witamin, minerałów i fitoskładników, 
które wspomagają mechanizmy obronne organizmu.

Dr Francesco Avaldi
Konsultant Nutrilite ds. odżywiania

Słowami eksperta



Koktajl wspomagający odporność 

Proste przepisy zawierające składniki odżywcze 
wspomagające odporność

Koktajl wspomagający 
odporność
SKŁADNIKI:

+ 3 pomarańcze (lub czerwone 
pomarańcze), obrane i pokrojone
+ 2,5 cm świeżego imbiru, obranego 
i pokrojonego lub posiekanego
+ 2,5 cm świeżej kurkumy, obranej 
i pokrojonej lub posiekanej
+ 100 ml wody
+ 1 saszetka Nutrilite™ Balance Within™

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Umieść pomarańcze, imbir, kurkumę, 
wodę oraz Balance Within w blenderze. 

2. Miksuj do uzyskania gładkiej 
konsystencji.

DIETA WSPOMAGAJĄCA 
ODPORNOŚĆ

Więcej na stronie 
www.amway.pl

BLENDER
Z blenderem Nutrilite 
przygotujesz idealny koktajl. 

Sałatka tęczowa
SKŁADNIKI:

+ 250 g marchwi, obranej 
i pokrojonej w kostkę 1 cm
+ 370 g kalafiora, pokrojonego na 
małe różyczki
+ 285 g brokuła, pokrojonego na 
małe różyczki
+ 225 g gruszki, z usuniętym 
gniazdem nasiennym, pokrojonej 
w kostkę 1 cm
+ 250 g buraka, obranego 
i pokrojonego w kostkę 1 cm
+ 100 ml oliwy z oliwek
+ 30 ml octu jabłkowego
+ 1 dojrzałe mango, obrane 
i pokrojone w plastry
+ sok z 1 limonki
+ 1 szalotka, obrana i pokrojona 
w cienkie plastry
+ 1 łyżeczka soli
+ ½ łyżeczki czarnego pieprzu
+ 30 g kolendry, drobno posiekanej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Wymieszaj przygotowaną 
marchew, kalafior, brokuł, gruszkę 
i buraka w dużej misce.

2. Aby przygotować dressing, 
zmiksuj oliwę z oliwek, ocet 
jabłkowy, mango, sok z limonki, 
szalotkę, sól, pieprz i kolendrę za 
pomocą robota kuchennego lub 
blendera. Uruchom urządzenie 
w trybie pulsacyjnym na 5–6 
obrotów, a następnie wymieszaj 
pozostałe składniki trzepaczką.

3. Wylej dressing na przygotowane 
warzywa, dokładnie wymieszaj 
i podawaj.

+ Zacznij dzień od zielonego koktajlu

+ Delektuj się pyszną i pożywną miską z komosą ryżową w stylu 
kalifornijskim na lunch

+ Masz ochotę na pyszną przekąskę? Odkryj miskę orzechów

Sałatka tęczowa



PRZYKŁAD JADŁOSPISU 
I SUPLEMENTÓW NA JEDEN DZIEŃ
Krótki przewodnik, który pomoże Ci dodać witaminy 
wspomagające odporność do swojego jadłospisu.

Zgodnie z dziennym planem posiłków zalecane są 3 główne posiłki i 2 przekąski dziennie. 
Dzięki temu będziemy mogli:
+ Zapewnić naszym organizmom energię, jakiej potrzebujemy do prowadzenia aktywnego 
stylu życia.
+ Rozłożyć przyjmowanie kalorii równomiernie w ciągu dnia, zapobiegając objadaniu się 
wieczorami.
+ Utrzymać zrównoważony poziom cukru we krwi.

WŁAŚCIWY LUNCH
na przykład miska pełna pożywnych składników, sałatka lub ciepły 
posiłek o odpowiednio zbilansowanej zawartości warzyw, źródeł białka 
i węglowodanów złożonych oraz zdrowych tłuszczów

NUTRILITE 
Witamina C Plus

Nutrilite  
Balance Within™

Koktajl

Szklanka 
wody

Muesli

Zupa 

LEKKA KOLACJA
na przykład miska pełna pożywnych składników, sałatka lub ciepły 
posiłek o odpowiednio zbilansowanej zawartości warzyw, źródeł 
białka i węglowodanów złożonych oraz zdrowych tłuszczów

Nutrilite All Plant 
Protein (1 łyżka)

LUNCH

PORANNA 
PRZEKĄSKA

ŚNIADANIE

KOLACJA
LUB

LUB

Orzechy Jogurt

POPOŁUDNIOWA 
PRZEKĄSKA

Dobrym pomysłem jest włączenie 
roślinnego źródła białka do porannej 
lub popołudniowej przekąski.

PRZED 
ŚNIADANIEM

Przechowuj preparat Balance 
Within na stoliku nocnym, aby 
pamiętać o jego przyjęciu po 
przebudzeniu, przed śniadaniem.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Trening podczas 
przygotowywania 
herbaty
Lubisz herbatę? Wykorzystaj czas, 
zanim woda zagotuje się w czajniku, 
i wykonaj kilka ćwiczeń. Rozciągaj się, 
podskakuj, biegaj lub tańcz, czekając 
na wodę.

Pod koniec każdego 
tygodnia spójrz 
w lustro, uśmiechnij 
się i powiedz: 
„Dobra robota!”

Aktywna troska o układ odpornościowy to jedna 
z najlepszych inwestycji w swoje zdrowie. Aktywność 
fizyczna pomaga układowi odpornościowemu w wykrywaniu 
i eliminowaniu patogenów w krótkim okresie oraz zmniejszaniu 
ryzyka infekcji w dłuższej perspektywie.

Więcej ruchu
Regularne, średnio intensywne 
ćwiczenia aerobowe – takie 
jak spacerowanie, bieganie czy 
jazda na rowerze – wykonywane 
przez 150 minut tygodniowo 
mogą zapewnić układowi 
odpornościowemu wsparcie, 
jakiego potrzebuje. Dlatego też 
włącz ulubioną playlistę, chwyć 
butelkę wody i wybierz się na spacer 
żwawym krokiem po sąsiedztwie lub 
przejedź się na rowerze po parku.

Łagodny początek
Jeśli na początek potrzebujesz 
czegoś łagodniejszego, podrzuć coś 
miękkiego, na przykład skarpetę lub 
szalik, w górę, łap ten przedmiot, 
podawaj z ręki do ręki wokół talii 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
a następnie w przeciwnym kierunku.

Świętuj postępy
Pod koniec pierwszego tygodnia 
poświęć chwilę na zastanowienie 
się nad swoim samopoczuciem. 
Po drugim tygodniu zaobserwujesz 
pozytywną zmianę w poziomie 
energii i umięśnieniu – poprawi 
się też Twoje samopoczucie. Staraj 
się powtarzać mikrotreningi w ciągu 
dnia, w dogodnej dla siebie porze, 
lub spraw, aby stały się codziennym 
nawykiem (np. czymś, co robisz zaraz 
po przebudzeniu)

Ruch w takt muzyki 
Wybierz rytmiczną melodię, 
przy której możesz tańczyć 
lub powtarzać ruchy zgodnie 
z rytmem. Możesz także zacząć od 
łagodnych ruchów, a następnie 
zwiększyć intensywność 
przez 1–2 minuty, na przykład 
wykonując pompki, aby następnie 
powrócić do mniej intensywnego 
ruchu pod koniec utworu.



ZDROWY SEN
Zdrowy sen wspomaga układ odpornościowy
Sen stanowi jeden z najważniejszych filarów dbania o prawidłowy stan 
zdrowia i umysłu. Zdrowy sen może być natychmiastowym zastrzykiem 
energii, a dobre nawyki w tym zakresie mogą przynieść namacalne 
korzyści dla zdrowia. Sen jest kluczowy dla ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia, a także może pomóc w utrzymaniu dobrego 
stanu układu odpornościowego, serca, wagi i umysłu. 

Przestrzegaj stałych godzin snu
Ustal stałe godziny wstawania i chodzenia spać 
dostosowane do Twojego stylu życia i ich przestrzegaj 
(także w weekendy!). Regularny rytm dobowy 
sprawia, że organizm dostraja się do Twojego poziomu 
aktywności i wie, czego może się spodziewać o różnych 
porach dnia. 

Aktywnie spędzaj dzień

Spadek energii w ciągu dnia dotyczy każdego z nas, 
staraj się jednak oprzeć pokusie drzemki i wytrzymać 
do pójścia spać. Jeśli czujesz, że zmęczenie bierze górę 
i musisz naładować akumulatory, pozwól sobie na 
maksymalnie 20 minut drzemki w ciągu dnia.

Stwórz wieczorny rytuał
Stwórz wieczorny rytuał dostosowany do swoich 
potrzeb, aby z przyjemnością wykonywać go przed 
pójściem spać. Może to być stosowanie kojących 
kosmetyków, czytanie książki, słuchanie spokojnej 
muzyki czy wypicie filiżanki rumianku lub herbatki 
lawendowej, ponieważ te zioła sprzyjają odprężeniu 
i lepszemu zasypianiu.

Nutrilite™ 
Sleep Easy 
żelki o pysznym 
wiśniowym 
smaku zawierają 
melatoninę, która 
pomaga szybciej 
zasnąć*, oraz 
witaminę B6. Formuła 
wzbogacona 
wyciągami 
z rumianku i chmielu.

Wycisz się
Ogranicz aktywność przed zaśnięciem, wykonując 
czynności, które wyciszają umysł. Uwolnij się od trosk 
i zadbaj o lepszy sen, stosując techniki relaksacji, 
np. medytację i ćwiczenia oddechowe, albo biorąc 
ciepłą kąpiel, prysznic lub fundując sobie kąpiel stóp. 
Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzeń elektronicznych 
przed pójściem spać.

* Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg 
melatoniny krótko przed pójściem spać

Obfita kolacja, spożywane wieczorem przekąski lub 
drinki, a nawet o jedna filiżanka herbaty za dużo mogą 
mieć niekorzystny wpływ na jakość snu. Zwracaj uwagę 
na to, co jesz i pijesz w ostatnich godzinach przed 
pójściem spać, tak aby kładąc się do łóżka, nie czuć 
głodu ani przejedzenia.

Zamknij kuchnię na godziny wieczorne 



Immunity 
Support 

JOURNEY

SUPLEMENTY DLA CIEBIE 
Wspomagaj układ 
odpornościowy przez cały rok.

Nutrilite Witamina C 
Plus o przedłużonym 
działaniu

• Najwyższej klasy mieszanka 
kwasu L-askorbinowego, 
koncentratu z owoców aceroli 
oraz koncentratów z grejpfruta, 
mandarynki i cytryny. 

• Specjalna formuła pozwala 
uwalniać stałą dawkę 
witaminy C przez osiem 
godzin, co pomaga 
zoptymalizować jej skuteczność.

Nutrilite All 
Plant Protein

• Źródło białka o zbilansowanej 
zawartości wszystkich dziewięciu 
niezbędnych aminokwasów, 
bez niechcianych dodatków, 
takich jak aromaty 
czy barwniki. 

• Jest to odpowiednia dla 
wegetarian, lekkostrawna 
alternatywa dla tradycyjnych 
źródeł białka, takich jak czerwone 
mięso, ser, jaja i pełne mleko.

Nutrilite™ Balance 
Within™

• Zawiera witaminy B6 i B9 
dla wsparcia odporności2 
i pozytywnego nastroju3. 

• Każda saszetka tego szybko 
rozpuszczającego się proszku 
o przyjemnym smaku zawiera 
6 miliardów bakterii kwasu 
mlekowego z 2 dokładnie 
przebadanych szczepów.

Nr kat. 315562

ZESTAW WITAMINY NA 
ODPORNOŚĆ PRZEZ 
CAŁY ROK1

1) Witamina C, witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2) Witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3) Witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) wspomagają prawidłowe funkcje psychologiczne.

Więcej na stronie 
https://www.amway.pl/destination-wellbeing



ZESTAW 
Wsparcie 

odporności

 
 

ZESTAW 
Wsparcie 

odporności 
dla dzieci

DODATKOWE WSPARCIE 
ODPORNOŚCI PRZY ZMIANIE 
PÓR ROKU

ZESTAW SEZONOWE 
WSPARCIE ODPORNOŚCI

ZESTAW OCHRONA 
NUTRILITE™ PLUS

Nr kat. 314051

Nr kat. 308133

Witamina C, witamina D, 
cynk oraz selen mają wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. 
Każdy z produktów wspomaga 
komórki organizmu 
w inny sposób.

Nutrilite™ Kids Wsparcie 
odporności* Plus
Pyszny szybko rozpuszczający się 
proszek typu 4 w 1, który łączy 
witaminę D* z witaminą C, cynkiem 
i bakteriami kwasu mlekowego.

Nutrilite Kids Omega-3
Owocowe, miękkie żelki 
z witaminą D wspomagające 
odporność* i rozwój kości** oraz 
dostarczające niezbędnych kwasów 
tłuszczowych omega-3.

Przygotowany z myślą o dzieciach 
w wieku lat 4 i starszych.

* Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci.
** Witamina D jest niezbędna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
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Nutrilite™ Daily – nr kat. 4504
+ Witamina C, która wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego
+ Witaminy E i B2 wspólnie 
z witaminą C pomagają w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

Nutrilite Witamina C Plus o przedłużonym 
działaniu – nr kat. 109741
+ Witamina C, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

Nutrilite™ Balance 
Within™ – nr kat. 120571
+ Witaminy B6 i B9 (kwas 
foliowy), które wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. 
+ Pomagają również 
w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji 
psychologicznych. 
Czyli pozytywnie 
wpływają na 
dobry nastrój.

Nutrilite™ Immuno – 
nr kat. 126149
+ Wyciąg z czarnego bzu, 
który wspomaga naturalne 
mechanizmy obronne 
organizmu.

Nutrilite™ Witamina D Plus – nr kat. 119797
+ Witamina D, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.
+ Ponadto wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości, 
zębów i mięśni

Wybierz te produkty, jeśli 
pomimo stosowanej profilaktyki 
chcesz dodatkowo poprawić 
swoją dietę.

XS™ Power Drink + Ginger 
Passion Fruit – nr kat. 298813
+ Z witaminą C i cynkiem, które pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Wspomaga sprawność 
umysłu dzięki zawartości witaminy B5 (kwasu 
pantotenowego), która pomaga w utrzymaniu 
sprawności umysłowej na prawidłowym 
poziomie, a w połączeniu z witaminami B3, 
B6 i B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

Wybierz ten produkt, jeśli 
chcesz wspomagać układ 
odpornościowy w ciągu 
dnia, tak aby każdy pyszny 
łyk wspomagał naturalne 
mechanizmy obronne 
organizmu. 

Nutrilite™ Czosnek 
– nr kat. 109705
+ Czosnek wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. 
+ Pomaga też utrzymać 
prawidłowy poziom 
cholesterolu.

Nutrilite Cynk + selen – nr kat. 126811 
+ Cynk i selen pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego.
+ Pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Wybierz te produkty, 
jeśli czujesz, że możesz 
potrzebować dodatkowego 
wsparcia w porach 

roku, które stanowią 
wyzwanie dla układu 
odpornościowego.

Wybierz te produkty, jeśli potrzebujesz 
solidnej podstawy dla układu 
odpornościowego na co dzień, 
ponieważ jak wiadomo, mimo starań, 
nadal mogą występować 
u Ciebie niedobory 
składników odżywczych.

PRODUKT NA 
MIARĘ POTRZEB
Zajmij się swoją odpornością sięgając po 
„Witaminy na odporność przez cały 
rok”, a przy zmianie pór roku wybierz 
„Sezonowe wsparcie odporności”.
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SPRAWDŹ STAN SWOJEJ 
ODPORNOŚCI
Zapoznaj się z poniższymi podstawowymi 
elementami i zaznacz odpowiednie pola, 
zgodnie ze swoją codzienną rutyną:

Zdrowe odżywianie
Zbilansowana i zróżnicowana dieta to klucz do dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Poza spożywaniem 
przynajmniej 5 porcji (najlepiej sezonowych) owoców i warzyw dziennie należy również pamiętać, aby były to produkty 
w różnych kolorach. Za kolory te odpowiadają fitoskładniki – elementy, które wspomagają wzrost roślin i chronią je 
przed chorobami.

Wysypiaj się
Zdrowy sen jest ważny dla układu odpornościowego. Większość dorosłych potrzebuje od 7 do 9 godzin snu na dobę. 
Przestrzegaj pory pójścia spać, aktywnie spędzaj każdy dzień, unikaj spożywania kofeiny i alkoholu przed snem, zadbaj 
o niższą temperaturę w sypialni i pozwól sobie na relaks przed pójściem spać. Pamiętaj, aby unikać korzystania z urządzeń 
elektronicznych przed snem. 

Radość
Śmiech jest najlepszym lekarstwem. Istnieją nawet pewne dowody na to, że śmiech może wspomagać działanie układu 
odpornościowego, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Nie jest to nic potwierdzonego, ale mimo wszystko – kto nie 
lubi zdrowo się pośmiać?

Aktywność fizyczna
Spokojne spacery, bieganie czy coś pomiędzy – aktywność fizyczna pomaga usuwać szkodliwe bakterie z płuc i dróg 
oddechowych, co z kolei zapobiega niektórym chorobom. Poza tym zwiększa przepływ krwi, wzmacnia przeciwciała 
i zmniejsza poziom hormonów stresu.

Mycie rąk
Pozbądź się zarazków, zanim staną się groźne dla zdrowia. Myj ręce mydłem i czystą, bieżącą wodą, przez przynajmniej 
20 sekund, a następnie spłucz. W ciągu dnia dodatkowo używaj środków do dezynfekcji.

Odprężenie
Niewielka ilość stresu może działać pozytywnie. Pomaga organizmowi przygotować się do wyzwań. Jednak zbyt długotrwały 
stres może osłabiać mechanizmy obronne organizmu. W miarę możliwości unikaj stresu oraz znajduj czas na relaks i robienie 
tego, co Cię cieszy.

Pozytywne myślenie
Gdy myślisz pozytywnie, mechanizmy obronne Twojego organizmu działają lepiej. Delektuj się tym, co lubisz, i zawsze 
szukaj pozytywnych stron – nawet, gdy jest Ci ciężko.

Jeśli Twoja odpowiedź przy 
wszystkich punktach brzmi 
„Tak”, to znaczy, że prawidłowo 
dbasz o odporność. 

Sprawdzaj się regularnie, najlepiej codziennie, 
aby wiedzieć, czy odpowiednio dbasz o odporność 
w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Mimo zachowania ostrożności od czasu do 
czasu możesz potrzebować dodatkowego 
wsparcia odżywczego, dzięki któremu układ 
odpornościowy będzie funkcjonował prawidłowo. 
Tutaj pomocne w uzupełnieniu ewentualnych 
niedoborów mogą być suplementy diety, 
które ułatwią Ci wspomaganie odporności.



ZESTAW  

Siła

ZESTAW Dla 
przyszłej 
mamy

ODKRYJ WIĘCEJ 
SPERSONALIZOWANYCH ROZWIĄZAŃ
Odkryj świat zestawów, które pomagają reagować na 
konkretne potrzeby w zakresie zdrowia, stylu życia 
i dobrego samopoczucia.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW, KTÓRE DOSTARCZAJĄ SKŁADNIKI 
ODŻYWCZE POTRZEBNE DOROSŁEMU ORGANIZMOWI.

• ALL PLANT PROTEIN: Dostarcza organizmowi wysokiej jakości 
białka oraz zbilansowaną mieszankę dziewięciu aminokwasów 
egzogennych.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA i DHA wspomagają prawidłowe 
funkcjonowanie mięśnia sercowego. DHA sprzyja prawidłowej 
pracy mózgu i ma korzystny wpływ na wzrok. Korzystny wpływ 
na zdrowie zapewnia dzienna dawka 250 mg EPA i DHA.

• KOENZYM Q10: Źródło koenzymu Q10, którego poziom 
w organizmie spada z wiekiem.

Nr kat. 305543

POŁĄCZENIE WYSELEKCJONOWANYCH PRODUKTÓW ZAPEWNIA 
ORGANIZMOWI WITALNOŚĆ I ENERGIĘ.

• WITAMINA C PLUS: Zawiera witaminę C, która przyczynia się 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

• WITAMINA B PLUS: Zawiera witaminę B2 (ryboflawinę), 
B3 (niacynę), B5 (kwas pantotenowy), B6 oraz B12, które 
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

• OMEGA-3 COMPLEX: Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 EPA 
i DHA, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśnia 
sercowego*. 

Nr kat. 294545

POŁĄCZENIE WYSELEKCJONOWANYCH 
PRODUKTÓW WSPOMAGA DIETĘ 
PODCZAS CIĄŻY**

• IRON FOLIC PLUS: zawiera folian, który 
bierze udział w procesie wzrostu komórek 
w okresie ciąży.

• CAL MAG D ADVANCED: zawiera wapń 
potrzebny do utrzymania zdrowych kości.

Nr kat. 294852

* Korzystny wpływ na zdrowie zapewnia dzienna dawka 250 mg EPA i DHA.
** Kobiety w ciąży i okresie laktacji przed rozpoczęciem przyjmowania suplementów diety powinny skonsultować się ze swoim 
lekarzem rodzinnym

ZESTAW 
Dojrzały 
wiek



GRATULACJE! 
Immunity Support Journey 
dobiegła końca. To duże 
osiągnięcie i kolejny krok 
na drodze do Destination 
Wellbeing.

Porozmawiaj ze swoim 
Przedsiębiorcą Amway i poznaj 
świat możliwości związanych 
z dobrym samopoczuciem.

Teraz...
zbieraj owoce swoich 
wysiłków i żyj pełnią życia. 

Następnie...
zastanów się nad innymi aspektami 
Twojego samopoczucia i stylu życia, 
w których można coś ulepszyć. 

Słowami eksperta

Sprawność układu odpornościowego wpływa na radość z życia i możliwość przeżywania 
go tak, jak chcemy. Ważne jest, aby wspomagać go na wszelkie możliwe sposoby – od 
spożywanych produktów spożywczych i napojów, aż po aktywność fizyczną i umysłową. 
Wiedząc, jak ważna jest odporność dla naszego samopoczucia i wydajności, warto szukać 
odpowiednich dla siebie sposobów jej wspomagania i zacząć żyć pełnią życia!

Dr Francesco Avaldi
Konsultant Nutrilite ds. odżywiania 


