
Immunity 
Support 

JOURNEY

HASZNOS TANÁCSOK AHHOZ, HOGY
egész évben erős maradjon az 
immunrendszered



Az optimálisan működő immunrendszer 
gondoskodik az egészség megőrzéséről.

AZ IMMUNRENDSZER 
MŰKÖDÉSE
Miért érdemes támogatnom az immunrendszeremet 
egész évben, és nem csak a téli hónapokban?
Az immunrendszer különösen összetett. Három védelmi vonalból áll. 
És többféleképpen támogathatod.

Fizikai védőgát
az immunvédelem első vonala

Gyors válasz
az immunvédelem második vonala

Okos válasz
az immunvédelem harmadik vonala 

Mi ez?
A bőr, a nyálkahártyák, a nyál, a könny, 
a bélfalak és a bélrendszerben található 

fontos immunsejtek.

Mi ez?
A fehérvérsejtek és más 
belső mechanizmusok. 

Mi ez?
Szuperhősök, akik az immunrendszer 

által adott választ irányítják.

AZ IMMUNVÉDELEM HÁROM VONALA

Gondoskodj immunrendszeredről minden évszakban 
immunitást támogató táplálkozással, testmozgással, 

helyes alvási szokásokkal és célzottan válogatott 
étrend-kiegészítőkből származó tápanyagokkal.

Hogyan működik?
Védőpajzsként szolgál a külső 

környezeti hatásokkal szemben.

Hogyan működik?
Olyan, mint egy gyors reagálású 
hadtest, amely mindig készen áll 
a bevetésre, ha a szervezetet az 

egészséget fenyegető hatások érik. 

Hogyan működik?
A szuperhősök bármilyen helyzetben 

képesek eldönteni, hogyan védjék 
meg az egészségedet. Ezen kívül az 

„immunmemóriának” köszönhetően azt 
is tudják, mi a teendő, ha legközelebb 

ilyen fenyegetés éri a szervezetet.

Az Immunity Support Journey termékeinek 
összeállításában Dr. Francesco Avaldi, 
a Nutrilite™ táplálkozási tanácsadója volt 
segítségünkre, aki háziorvos, a sportolói 
táplálkozás szakértője és vegetáriánus 
étrendi szakértő is egyben.



Citrusfélék
A citrusfélék sok C-vitamint tartalmaznak. Gazdagítsd 
étrendedet naranccsal, grépfrúttal és citrommal, 
hogy minél változatosabban tudj gondoskodni a 
C-vitamin pótlásáról.

Tipp: Tegyél pár szelet citromot szénsavas 
vagy szénsavmentes vízbe, vagy fogyassz 
narancsot az étkezések között.

1
Gyömbér
Ez az izgalmas gyökérféleség markáns ízt 
ad a curry szószoknak, leveseknek, smoothie-
knak, valamint meleg és hideg italoknak 
egyaránt. A gyömbér hozzájárul a szervezet 
természetes védekezőképességéhez.

2
Kivi
A kivi immunerősítő C-vitaminban gazdag 
gyümölcs. Tudtad, hogy egy kivi több 
C-vitamint tartalmaz, mint egy narancs?

Tipp: A kivi tökéletes nassolnivaló, 
de smoothie-ba is tehető.

3
Spenót
A spenót rengetet C-vitamint és béta-karotint 
tartalmaz, melyet a szervezet immunerősítő 
A-vitaminná tud alakítani. A tápanyagtartalom 
megőrzése érdekében a spenótot lehetőség szerint 
érdemes frissen (nem főzve) fogyasztani. Beleteheted 
például salátákba vagy egy friss, zöld hozzávalókból 
készült smoothie-ba.

4
Kurkuma
Az antioxidáns hatású kurkuma segít fenntartani az 
immunrendszer hatékonyságát. Ez az „arany fűszer” 
nagy koncentrációban tartalmaz kurkumint, melynek 
különleges színét is köszönheti. Ha a kurkumát 
zabtejbe keverjük, „aranytejet” kapunk. Ezt a világos, 
aranyszínű italt évszázadok óta fogyasztják Indiában. 
Elkészítéséhez vegán tejpótló italok is használhatók.

5

IMMUNITÁST TÁMOGATÓ 
TÁPLÁLKOZÁS
Néhány példa immunerősítő 
élelmiszerekre:

A zöldségek, gyümölcsök, zöldfűszerek és egyéb fűszerek fontos részét 
képezik az immunrendszer erősítését szolgáló diétának, hiszen számos 
olyan vitamint, ásványi anyagot és fitotápanyagot biztosítanak, melyek 
támogatják a szervezet immunvédelmét.

Dr. Francesco Avaldi
A Nutrilite™ táplálkozási tanácsadója

A szakértő véleménye



Immunerősítő smoothie 

Egyszerűen elkészíthető ételek az immunitás erősítéséhez

Immunerősítő smoothie
HOZZÁVALÓK:

+ 3 narancs (vagy vérnarancs) 
meghámozva és apróra vágva
+ Egy 2,5 cm-es friss gyömbérdarab 
meghámozva, apróra vágva vagy 
finomra reszelve
+ Egy 2,5 cm-es friss kurkumadarab 
meghámozva, apróra vágva vagy 
finomra reszelve
+ 1 dl víz
+ 1 tasak Nutrilite™ Balance Within™

ELKÉSZÍTÉS:

1. Tedd a narancsot, a gyömbért, 
a kurkumát, a vizet és a Balance 
Within™-t egy turmixgépbe. 

2. Turmixold sima, pépes állagúra.

IMMUNITÁST TÁMOGATÓ 
TÁPLÁLKOZÁS

További információk: 
www.amway.hu

TURMIXGÉP
A Nutrilite™ Turmixgéppel 
tökéletes smoothie-t készíthetsz. 

Szivárvány saláta
HOZZÁVALÓK:

+ 250 g sárgarépa meghámozva 
és 1 cm-es darabokra vágva
+ 370 g karfiol kis rózsákra vágva
+ 285 g brokkoli kis rózsákra 
vágva
+ 225 g körte kimagozva és 
1 cm-es darabokra vágva
+ 250 g cékla meghámozva és 
1 cm-es darabokra vágva
+ 100 ml olívaolaj
+ 30 ml almaborecet
+ 1 érett mangó meghámozva és 
felszeletelve
+ 1 zöld citrom leve
+ 1 mogyoróhagyma 
meghámozva és apróra vágva
+ 1 teáskanál só
+ ½ teáskanál feketebors
+ 30 g koriander apróra vágva

ELKÉSZÍTÉS:

1. Tedd az előkészített sárgarépát, 
karfiolt, brokkolit, körtét és 
céklát egy nagy keverőtálba.

2. Az öntet elkészítéséhez tedd 
az olívaolajat, almaborecetet, 
mangót, zöld citrom levét, 
mogyoróhagymát, sót, borsot 
és koriandert egy turmixgépbe. 
Turmixold össze 5-6 alkalommal, 
majd add hozzá az öntet többi 
hozzávalóját, és keverd el 
alaposan.

3. Öntsd az öntetet az előkészített 
zöldségekre, keverd el 
alaposan, és tálald.

+ Indítsd a napot egy zöld finomságokból készült smoothie-val.

+ Ebédre fogyassz el egy finom és tápláló Kaliforniai quinoa tálat. 

+ Jólesne valami finom harapnivaló a főétkezések között? A vegyes tál 
magvakkal kitűnő ötlet lehet.

Szivárvány saláta



NÉHÁNY PÉLDA A NAPI 
ÉTRENDEKRE ÉS ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐKRE
Íme, egy rövid útmutató ahhoz, hogyan gazdagítsd 
étrendedet az immunitást támogató vitaminokkal.

A napi étrend naponta 3 főétkezést és 2 kisebb étkezést javasol. Ez segít abban, hogy:
+ Biztosítsd az aktív életmódhoz szükséges energiát a szervezeted számára
+ Egyenletesen el tudd osztani a kalória-bevitelt a nap során, és ne egyél túl sokat a nap 
későbbi részében
+ Kiegyensúlyozott maradjon a vércukorszinted

MEGFELELŐ EBÉD
például egy egészséges tál, saláta vagy meleg étel, 
mely megfelelő arányban tartalmaz zöldségeket, 
fehérjéket komplex szénhidrátokat és jó zsírokat

Nutrilite C-vitamin 
Plusz étrend-kiegészítő

Nutrilite™ Balance 
Within™

Smoothie

Egy 
pohár víz

Müzli

Leves 

KÖNNYŰ VACSORA
például egy egészséges tál, saláta vagy meleg étel, 
mely megfelelő arányban tartalmaz zöldségeket, 
fehérjéket komplex szénhidrátokat és jó zsírokat

Nutrilite™ Szója-, búza- 
és borsófehérje alapú 
porkeverék (1 kanál)

EBÉD

TÍZÓRAI

REGGELI

VACSORA
VAGY

VAGY

Csonthéjas magvak Joghurt

UZSONNA

Tízóraira vagy uzsonnára érdemes 
növényi alapú fehérjét fogyasztani.

REGGELI 
ELŐTT

Tartsd a Balance Within™ terméket 
az éjjeliszekrényeden, és vedd be 
ébredéskor, még a reggeli előtt.



TESTMOZGÁS

Gyakorlatok az 
ötórai teához
Szeretsz teázni? Használd ki 
a vízforralás idejét egy kis 
testmozgásra. Nyújts, ugrálj, kocogj 
vagy táncolj, amíg a víz el nem éri a 
100 °C-ot!

Mindegyik hét végén 
nézz a tükörbe, 
mosolyogj magadra, 
és mondd azt: 
„Gratulálok!”

Az immunrendszerünk támogatását szolgáló, megelőző lépések 
a leghatékonyabb eszközök lehetnek egészségünk megőrzésében. 
Íme, a legfontosabb tudnivalók. A testmozgás már rövid távon segít 
az immunrendszernek a kórokozók felismerésében és elpusztításában, 
hosszú távon pedig csökkenti a fertőzések kockázatát.

Mozogj többet!
Heti 150 perc közepes 
intenzitású, rendszeres aerob 
testmozgás (mint például a séta, 
a futás vagy a kerékpározás) 
biztosítja az immunrendszer 
számára szükséges támogatást. 
Szóval indítsd el a kedvenc 
zenéidet, ragadj magadhoz 
egy kulacsot, és irány egy 
frissítő séta a környéken, 
vagy pattanj fel a kerékpárodra, 
és tekerj egy jót a parkban.

Láss hozzá 
fokozatosan!
Ha óvatosabb mozdulatokkal szeretnél 
kezdeni, dobj fel egy könnyű tárgyat, 
például egy zoknit vagy sálat a 
levegőbe, és kapd el, majd ismételd 
ezt meg többször; tedd át a tárgyat 
egyik kezedből a másikba a csípőd 
körül először az óramutató járásával 
megegyező, majd ellentétes irányba.

Ünnepeld meg az 
eredményeidet!
Az első hét végén gondold végig, 
mennyivel jobban érzed magad. 
A második héttől kezdődően figyeld 
meg az energiaszintedben és 
az izomtónusodon (és persze 
a gondolataidban) jelentkező, 
pozitív változást. Próbáld meg a nap 
folyamán minél többször ismételni a 
mikroedzéseket, vagy tedd ezeket a napi 
rutinod részévé (például ébredés után 
rögtön mozgással kezdd a napot).

Mozogj zenére! 
Tegyél be egy lelkesítő zenét, 
amire szívesen táncolsz, vagy 
szívesen mozogsz ütemesen a 
ritmusára. Érdemes óvatosabb 
mozdulatokkal kezdeni, majd a 
következő 1-2 percben jöhetnek 
nagy intenzitású gyakorlatok, 
például a fekvőtámasz, és végül 
a dal lezárásaként térj vissza 
a lassabb mozgáshoz.



JÓ ALVÁS
Pihentető alvás a jó immunrendszerért
Az alvás az egyik legfontosabb tényező a testi és szellemi erőnlétünk megőrzésében. 
Egy pihentető éjszakai alvás már önmagában azonnali energialöketet ad, de a 
rendszeres jó alvás az, ami egészségünk szempontjából igazán nagy jelentőséggel 
bír. Az alvás mindenki számára létfontosságú az általános egészség és a jóllét 
megőrzésében, és segíti a szervezet immunrendszerét, a szív működését, a testsúly 
kontrollálását és a szellemi egészség megőrzését. 

Tartsd Magad az alvási 
rutinodhoz
Alakíts ki egy Számodra megfelelő alvási rutint, 
és törekedj arra, hogy minden nap (hétvégén is!) 
azonos időpontban aludj el és kelj fel. A következetesség 
megerősíti alvási/ébredési ciklusaidat, így a szervezeted 
tudni fogja, mikor mire számítson.

Ne engedj a napközbeni 
szundi csábításának.
Napközben gyakran előfordul, hogy kifogyunk az energiából, 
ám ilyenkor is érdemes ellenállni a szundi csábításának, 
és csak az alvásidőre korlátozni az alvást. Ha kimerültnek 
érzed magad, és feltöltődésre van szükséged, akkor egy 
legfeljebb 20 perces szundit iktass be a napodba.

Alakíts ki egy esti rutint
Alakíts ki egy számodra megfelelő esti rutint, 
és kövesd mindig ennek a lépéseit a lefekvés 
előtt. Lehet ez egy könyv, egy nyugtató zene, 
esetleg egy bögre kamillatea vagy levendulatea, 
hiszen ezek a gyógynövények közismerten segítik 
az ellazulást és az egészséges alvást.

Sleep Easy 
Nutrilite™
zamatos, 
cseresznye ízű 
gumitabletta, mely 
B6-vitamint és a 
gyorsabb elalvást 
segítő* melatonint 
tartalmaz. Kamillát 
és komlót tartalmaz.

Teremts nyugalmat Magad körül.
Éjszakára „kapcsold ki az agyad” valamilyen ellazító 
tevékenységgel. A relaxációs technikák, például a 
meditáció és a légzésgyakorlatok, vagy egy meleg 
fürdő, zuhany vagy lábfürdő segít megszabadulni a 
gondolatoktól, és hozzájárul a jobb alváshoz. Elalvás 
előtt kerüld az elektronikus készülékek használatát.

* A kedvező hatást a lefekvés előtt elfogyasztott 1 mg melatonin 
biztosítja.

Egy kiadós vacsora, egy késő esti nassolás, egy éjszakai 
koktél, de akár a túlzásba vitt tea is hatással lehet az 
alvás mélységére. Figyelj oda arra, mit eszel és iszol 
a lefekvés előtti néhány órában, és se éhesen, se tele 
hassal ne feküdj le aludni.

Kerüld a konyhát az esti órákban. 
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK A TE 
IGÉNYEIDRE SZABVA 
Támogasd immunrendszeredet 
egész évben.

Nutrilite™ C-vitamin 
Plus - elnyújtott 
felszívódású

• L-aszkorbinsav, acerola 
cseresznye koncentrátum, 
grépfrút-, mandarin- és 
citromkoncentrátum minőségi 
keverékét tartalmazó étrend-
kiegészítő. 

• Különleges összetételének 
köszönhetően a C-vitamin 
nyolc órán át egyenletesen 
szívódik fel a szervezetben, 
így optimális hatást biztosít.

Nutrilite Szója-, 
búza- és borsófehérje 
alapú porkeverék

• Fehérjepótló termék, mely mind 
a kilenc esszenciális aminosav 
kiegyensúlyozott keverékét 
tartalmazza szükségtelen 
összetevők, például 
színezékek és aromák nélkül. 

• Vegetáriánusbarát, 
könnyen emészthető 
alternatívája a hagyományos 
fehérjeforrásoknak, mint a vörös 
húsok, a sajt, a tojás és a teljes 
értékű tej.

Nutrilite™ Balance 
Within™

• B6- és B9-vitaminokat 
tartalmaz, melyek támogatják 
az immunitást2 és a jó 
hangulat elérését3. 

• Egy tasak gyorsan feloldódó, 
ízletes por 6 milliárd 
tejsavképző baktériumot 
tartalmaz két különböző, 
tudományosan jól dokumentált 
baktériumcsaládból.

Rendelési szám: 315562

ÉVES VITAMIN IMMUNITÁS1 
TERMÉKCSOMAG

1) A C-vitamin, a B6-vitamin és a folsav (B9) hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2) A B6-vitamin és a folsav (B9) hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
3) A B6-vitamin és a folsav (B9) hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

További információk:  
www.amway.hu/DestinationWellbeing/
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Immunitást 
támogató 

termékcsomag 
GYERMEKEKNEK

EXTRA TÁMOGATÁS AZ 
ÁTMENETI IDŐSZAKOKBAN

SZEZONÁLIS IMMUNITÁS 
KÉSZLET

IMMUNITÁST TÁMOGATÓ 
TERMÉKCSOMAG 
GYERMEKEKNEK

Rendelési szám: 314051

Rendelési szám: 308133

A C-vitamin, 
a D-vitamin, a cink és 
a szelén hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez. Mindegyik 
termék különböző módon 
támogatja a sejteket.

Nutrilite™ Immunitástámogató 
készítmény* Plus 
Gyermekeknek
Ízletes, gyorsan feloldódó, 4 az 1-ben termék 
D-vitaminnal, C-vitaminnal, cinkkel és 
tejsavbaktériumokkal.

Nutrilite™ Omega-3 
Gyermekeknek
A normál immuntámogatáshoz* és a csontok 
fejlődéséhez** szükséges D-vitamint és 
esszenciális omega-3 zsírsavakat tartalmazó, 
gyümölcsízű gumitabletta.

Kifejezetten 4 évnél idősebb gyermekeknek

*A D-vitamin a gyermekek szervezetében hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
** A D-vitamin szükséges a gyermekek csontjainak normál növekedéséhez és fejlődéséhez.
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Nutrilite™ Naponta – Rendelési szám: 4215
+ C-vitamin, mely hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
+ E-vitamin és C-vitamin, melyek a C-vitaminhoz 
hasonlóan hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Nutrilite™ C-vitamin Plus - elnyújtott 
felszívódású – Rendelési szám: 109741
+ C-vitamin, mely hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.

Nutrilite™ Balance 
Within™ – Rendelési 
szám: 120571
+ B6-és B9-vitamint 
(folsavat) tartalmaz, 
melyek hozzájárulnak az 
immunrendszer normál 
működéséhez. 
+ Emellett a normál 
pszichológiai 
folyamatokhoz is 
hozzájárulnak. 
Ezáltal támogatják 
jó hangulat 
elérését.

Immuno Nutrilite™ – 
Rendelési szám: 126149
+ Bodzakivonat, mely támogatja 
a szervezet természetes 
védekezőképességét.

Nutrilite™ D-vitamin Plus étrend-
kiegészítő – Rendelési szám: 119797
+ D-vitamin, mely hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.
+ Hozzájárul a csontok és fogak épségének 
megőrzéséhez és a normál izomműködéshez

Mikor válaszd ezt a 
terméket? Ha a megelőzés 
mellett plusz támogatást 
szeretnél nyújtani 
immunrendszerednek.

XS™ Power Drink + Ginger 
Passion Fruit – Rendelési 
szám: 298813
+ C-vitaminnal és cinkkel, melyek hozzájárulnak 
az immunrendszer normál működéséhez, 
valamint támogatják a szellemi frissességet és az 
éberséget, mivel a termék B5-vitamint tartalmaz, 
mely elősegíti a normál szellemi teljesítményt, 
emellett B3-, B6- és B12-vitaminnal hozzájárul a 
fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez.

Mikor válaszd ezt a terméket? 
Ha gyorsan és kötetlenül, egy 
ízletes ital formájában szeretnéd 
támogatni a szervezeted természetes 
immunvédelmét. 

Nutrilite™ Fokhagyma 
étrend-kiegészítő – 
Rendelési szám: 109705
+ A fokhagyma hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez, 
+ valamint a szív egészségének 
megőrzéséhez és a normális 
koleszterinszint fenntartásához.

Nutrilite™ Zinc + selenium – Rendelési szám: 126811 
+ A cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
+ Hozzájárulnak a haj és a köröm normál állapotának fenntartásához.

Mikor válaszd ezeket a termékeket? 
Ezek a termékek nagyszerű 
segítséget jelentenek azokban 
az időszakokban, amikor 

immunrendszerednek hathatós 
támogatásra van szüksége.

Mikor válaszd ezeket a termékeket? Akkor, 
ha hatékony alaptermékekkel szeretnéd 
támogatni immunrendszeredet, 
mert tudod, hogy az egészséges 
életmód érdekében tett erőfeszítések 
ellenére is kialakulhat 
valamilyen tápanyaghiány a 
szervezetedben.

A MEGFELELŐ TERMÉK 
MINDEN IGÉNYRE
Hogyan válaszd ki a megfelelő terméket? Először nézz szét 
az „Immunitástámogató alaptermékek” között, majd az 
évszakok változásakor használd az „ Immunitástámogatás 
a „nehéz” időszakban” negyedben felsorolt termékeket, 
ha pedig kiemelt támogatásra van szükséged, válassz az 
„Immunitástámogatás, amikor igazán nagy szükség 
van rá” negyedben lévő termékek közül.
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ELLENŐRIZD 
IMMUNITÁSOD!
Olvasd végig az alábbi napi szokásokat 
tartalmazó listát, és jelöld be azokat a négyzeteket, 
amelyek jellemzőek a Te napi rutinodra:

Egészséges étkezés
A kiegyensúlyozott és változatos étrend kulcsfontosságú a jó szellemi és fizikai közérzet érdekében. Azon kívül, hogy 
legalább 5 adag (lehetőleg szezonális) gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk naponta, 5 különböző színű ételt is kellene 
fogyasztanunk. Ezek a színek a fitotápanyagokhoz köthetők, melyek elősegítik a növények növekedését, és megvédik őket a 
betegségektől.

Törekedj a jó alvásra.
Az egészséges alvás kiemelt szerepet tölt be az immunrendszerének normál működésében. A felnőttek többségének napi 
7-9 óra alvásra van szüksége. Próbálj meg minden nap nagyjából ugyanakkor lefeküdni, töltsd aktívan a napot, lefekvés 
előtt kerüld a koffein és alkohol fogyasztását, hűvös helyiségben aludj, és lefekvés előtt szánj kellő időt az ellazulásra. 
Ne feledd: elalvás előtt kerüld az elektronikus készülékek használatát. 

Vidámság
A nevetés a legjobb orvosság. Tudományosan is igazolt tény, hogy a nevetés rövid és hosszú távon is hozzájárul az 
immunrendszer jobb működéséhez. És valóban: egy felhőtlen kacagás igazán jól tud esni!

Testmozgás
Akár a csendes sétákat kedveled, akár a futásra vagy a súlyzózásra esküszöl, az aktív életmód segít kimosni a káros 
baktériumokat a tüdődből és a légutakból, ezáltal megelőzi bizonyos betegségek kialakulását. A testmozgás fokozza a 
vérkeringést, erősíti az antitesteket, és csökkenti a stresszhormonok mennyiségét is.

Kézmosás
Mosd le magadról a kórokozókat, mielőtt veszélyeztethetnék az egészségedet! Legalább 20 másodpercig moss kezet szappannal 
és folyó vízzel, majd öblítsd le a kezed. Kézfertőtlenítő használatával még hatékonyabbá teheted higiéniai rutinodat.

Pihenés
Valamennyi stressz akár jó hatással is lehet, hiszen segít felkészíteni a szervezetet egy-egy feladat teljesítésére. A tartós 
stressz azonban meggyengítheti a szervezet védekező rendszerét. Lehetőség szerint kerüld a stresszt, szánj kellő időt a 
kikapcsolódásra, és olyan dolgokkal foglalkozz, amiket szeretsz.

Pozitív gondolkodás
Ha jó dolgokra gondolsz, a szervezet védekezése is jobban működik. Azzal foglalkozz, amit szeretsz, és nézd mindig a 
dolgok jó oldalát – még akkor is, amikor nehéz időszakon mész keresztül.

Ha mind a hét pontra igennel 
válaszoltál, akkor valóban sokat 
teszel immunrendszeredért. 

Gondold végig rendszeresen (lehetőleg naponta) 
a fentieket, és ügyelj arra, hogy rövid és hosszú 
távon egyaránt támogasd az immunitásodat.

Ám a legnagyobb elővigyázatosság mellett 
is előfordulhat, hogy immunrendszerednek 
időnként plusz tápanyagokra van szüksége 
a megfelelő működéshez. Ilyenkor kerülnek 
képbe az étrend-kiegészítők, melyekkel 
nagyszerűen pótolhatod a hiányosságokat, 
és ügyelhetsz immunrendszered egészségére.



Erős kézben 
TERMÉKCSOMAG

Kismama 
TERMÉKCSOMAG

MÉG TÖBB MEGOLDÁS 
AZ IGÉNYEIDRE SZABVA
Termékcsomagjaink megfelelő megoldást kínálnak 
az egészséggel, életmóddal és jólléttel kapcsolatos 
konkrét igényekre.

EZEK A TERMÉKEK BIZTOSÍTJÁK AZ IDŐSEBB SZERVEZET 
SZÁMÁRA SZÜKSÉGES TÁPANYAGOKAT.

• SZÓJA-, BÚZA- ÉS BORSÓFEHÉRJE ALAPÚ PORKEVERÉK: 
Minőségi fehérjét tartalmaz, amely mind a kilencféle aminosavat 
kiegyensúlyozott mennyiségben biztosítja.

• OMEGA-3 KOMPLEX ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ: Az EPA és a DHA 
támogatják a normál szívműködést. A DHA hozzájárul a normál 
agyműködés fenntartásához és a normál látás fenntartásához. 
A kedvező hatás napi 250 mg EPA és DHA bevitelével érhető el.

• Q10 KOENZIM ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ: Q10 koenzimet biztosít, 
melynek természetes koncentrációja a kor előrehaladtával 
csökken a szervezetünkben.

Rendelési szám: 305543

EZEK A TERMÉKEK VITALITÁST ÉS ENERGIÁT BIZTOSÍTANAK A 
SZERVEZET SZÁMÁRA.

• C-VITAMIN PLUS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ: C-vitamint 
tartalmaz, mely hozzájárul a normális energiatermelő 
anyagcseréhez és az immunrendszer normál működéséhez.

• B-VITAMIN PLUS: B2-vitamint (riboflavint), B3-vitamint 
(niacint), B5-vitamint (pantoténsavat), B6-vitamint 
és B12-vitamint tartalmaz, melyek részt vesznek a 
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, 
és hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

• OMEGA-3 KOMPLEX ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ: EPA és a DHA 
omega-3 zsírsavakat tartalmaz, melyek hozzájárulnak a 
normál szívműködéshez.* 

Rendelési szám: 294545

EZEK A TERMÉKEK MEGFELELŐEN KIEGÉSZÍTIK 
AZ ÉTRENDET A VÁRANDÓSSÁG IDEJE ALATT.**

• VAS + FOLSAV: folátot tartalmaz, mely a 
várandós nőknél hozzájárul a magzati szövet 
megfelelő növekedéséhez.

• KALCIUM-MAGNÉZIUM D- VITAMIN PLUS: 
Kalciumot tartalmaz, melyre szükség van a 
csontok és fogak épségének megőrzéséhez.

Rendelési szám: 294852

* A kedvező hatás napi 250 mg EPA és DHA bevitelével érhető el.
** A terhes és szoptató nők kérjék ki háziorvosuk véleményét az étrend-kiegészítők szedésével kapcsolatban.

Ezüstkor 
TERMÉKCSOMAG



GRATULÁLUNK! 
Sikeresen teljesítetted az 
Immunity Support Journey-t. 
Jelentős lépést tettél a 
Destination Wellbeing 
célkitűzés eléréséhez.

Keresd fel Amway Üzleti 
Vállalkozódat, és ismerd meg 
vele a jóllét javítására szolgáló 
lehetőségek egész sorát.

Most...
élvezd a munkád gyümölcsét, és 
készülj fel arra, hogy éld az életet a 
maga teljességében! 

Később pedig...
gondold végig, hogy a jólléted 
és életmódod mely területein 
szeretnél még javítani. 

A szakértő véleménye
Immunrendszerünk működése hatással van arra, hogyan éljük meg az élet örömeit, és mennyire tudunk 
úgy élni, ahogyan szeretnénk. Éppen ezért fontos, hogy minden lehetséges módon – az elfogyasztott 
ételektől és italoktól a testmozgáson át a szellemi tevékenységekig – támogassuk a működését. 
Figyelembe véve, hogy milyen fontos szerepet tölt be az immunitás a hangulatunk és teljesítményünk 
alakulásában, mindenkit arra bíztatok, hogy találja meg a számára megfelelő immuntámogató 
megoldást, és kezdje el élvezni az életet a maga teljességében!

Dr. Francesco Avaldi
A Nutrilite™ táplálkozási tanácsadója 


