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AVASTAGE KASULIKKE NÄPUNÄITEID,
kuidas hoida oma immuunsüsteemi 
aastaringselt tugevana



Kui teie immuunsüsteem toimib optimaalselt, 
aitab see teid tervena hoida.

KUIDAS IMMUUNSÜSTEEM 
TÖÖTAB
Miks ma peaksin toetama oma immuunsüsteemi 
aastaringselt, mitte ainult talvel?
Teie immuunsüsteem on väga keeruline. See koosneb kolmest kaitseliinist. 
Ning te saate seda mitmel moel toetada.

Füüsiline barjäär
immuunsuse 1. kaitseliin

Kiire reageerimine
immuunsuse 2. kaitseliin

Nutikas reageerimine
immuunsuse 3. kaitseliin 

Mis see on?
Teie nahk, limaskestad, sülg, pisarad, 
soolte seinad ning soolestikus olevad 

olulised immuunrakud.

Mis see on?
Valged verelibled 

ja muud sisemised 
mehhanismid. 

Mis see on?
See koosneb superkangelastest, 

kelle ülesanne on keskenduda teie 
immuunsüsteemi reageerimisele.

IMMUUNSUSE KOLM KAITSELIINI

Hoolitsege enda eest, toetades oma immuunsüsteemi – 
olenemata aastaajast – immuunsust toetava 

toidu, trenni ja uneharjumustega ning spetsiaalselt 
valitud toidulisanditest pärit toitainetega.

Kuidas see toimib?
See toimib kilbina, mis kaitseb teid 

väliskeskkonna eest.

Kuidas see toimib?
See on justkui kiirreageerimisrühm, 
mis on terviseohu ilmnemisel kohe 

valmis tegutsema. 

Kuidas see toimib?
Teie superkangelased määravad õige 
viisi, kuidas teie tervist igas olukorras 
toetada. Lisaks teavad nad tänu oma 
immuunmälule, mida teha, kui sama 

olukord kordub.

Immunity Support Journey tooted on 
spetsiaalselt valitud koostöös dr Francesco 
Avaldiga, kes on Nutrilite™-i toitumiskonsultant 
ja üldarst, spordi toitumise ekspert ja taimetoitlaste 
dietoloogia magister.



Tsitruselised
Tsitruselised sisaldavad C-vitamiini. Proovige lisada 
oma toiduvalikusse apelsine, greipe ja sidruneid, 
et nautida erinevaid C-vitamiini allikaid.

Nõuanne: lisage gaseeritud või tavalisele veele 
sidruniviile või sööge vahepalaks apelsini.

1
Ingver
See pikantse maitsega juur lisab 
karridele, suppidele, smuutidele, aga ka 
kuumadele ja külmadele jookidele 
võimsat maitset. Ingver aitab kaasa 
keha loomulikule kaitsevõimele.

2
Kiivi
Kiivid sisaldavad rohkelt C-vitamiini, mis 
toetab immuunsust. Kas teadsite, et kiivi 
sisaldab rohkem C-vitamiini kui apelsin?

Nõuanne: sööge neid vahepalaks või lisage 
hommikul smuutisse.

3
Spinat
Spinat sisaldab rohkelt C-vitamiini 
ja beetakaroteeni, mida keha suudab muuta 
immuunsüsteemi toetavaks A-vitamiiniks. 
Võimaluse korral tarbige värsket (mitte keedetud) 
spinatit, sest selles on kõik toitained säilinud. 
Lisage salatile või värskesse rohelisse smuutisse.

4
Kurkum
Kurkum aitab hoida immuunsüsteemi tõhusana 
ning omab antioksüdantseid omadusi. See „kuldne 
vürts“ sisaldab kõrges kontsentratsioonis kurkumiini, 
mis annab talle erilise värvi. Segades kurkumit 
kaerapiimaga, saate joogi, mida nimetatakse kuldseks 
piimaks. See säravkuldne jook on olnud juba sajandeid 
osa India kultuurist. Selle tarbimiseks võite kasutada 
ka veganitele sobivaid piimaasendajaid.

5

IMMUUNSUST TOETAV 
TOITUMINE
Näiteid immuunsust tugevdavatest 
toitudest:

Puuviljad, köögiviljad, maitsetaimed ja vürtsid on immuunsüsteemi toetava toidu 
oluline osa, sest need sisaldavad vitamiine, mineraalaineid ja fütotoitaineid, 
mis toetavad meie keha immuunkaitset.

Dr Francesco Avaldi
Nutrilite’i toitumiskonsultant

Eksperdi kokkuvõte



Immuunsust tugevdav smuuti 

Lihtsad retseptid, mis sisaldavad teie 
immuunsust toetavaid toitaineid

Immuunsust tugevdav 
smuuti
KOOSTISOSAD:

+ 3 apelsini (või veriapelsini), kooritud 
ja tükeldatud
+ 2,5 cm tükk värsket ingverit, kooritud 
ja tükeldatud või riivitud
+ 2,5 cm tükk värsket kurkumit, kooritud 
ja tükeldatud või riivitud
+ 100 ml vett
+ 1 kotike toodet Nutrilite™ 
Balance Within

VALMISTAMINE:

1. Pange apelsinid, ingver, kurkum, vesi 
ja Balance Within blenderisse. 

2. Blenderdage smuutiks.

IMMUUNSUST TOETAV 
TOITUMINE

Lisateavet leiate aadressilt 
www.amway-estonia.com

BLENDER
Täiuslikku smuutit aitab 
valmistada Nutrilite’i blender. 

Vikerkaaresalat
KOOSTISOSAD:

+ 250 g porgandit, kooritud ja 1 cm 
tükkideks lõigatud
+ 370 g lillkapsast, väikesteks 
õisikuteks lõigatud
+ 285 g brokolit, väikesteks 
õisikuteks lõigatud
+ 225 g pirni, südamik eemaldatud 
ja 1 cm tükkideks lõigatud
+ 250 g punapeeti, kooritud ja 1 cm 
tükkideks lõigatud
+ 100 ml oliiviõli
+ 30 ml õunaäädikat
+ 1 küps mango, kooritud 
ja viilutatud
+ 1 laimi mahl
+ 1 šalottsibul, kooritud ja peeneks 
viilutatud
+ 1 tl soola
+ ½ tl musta pipart
+ 30 g koriandrit, peeneks hakitud

VALMISTAMINE:

1. Pange porgandi-, lillkapsa-, 
brokoli-, pirni- ja punapeeditükid 
suurde kaussi ning segage läbi.

2. Salatikastme jaoks blenderdage 
köögikombainis või blenderis 
oliiviõli, õunaäädikas, mango, 
laimimahl, šalottsibul, 
sool, pipar ja koriander. 
Blenderdamiseks pulseerige 5–6 
korda, seejärel segage hulka 
teised kastme koostisosad kuni 
ühtlase kastme moodustumiseni.

3. Valage salatikaste 
köögiviljadele, segage hoolikalt 
läbi ning serveerige.

+ Alustage päeva rohelise tervisesmuutiga

+ Nautige lõunaks maitsvat ja toitvat California kinoakaussi

+ Kas otsite vahepalaks midagi maitsvat? Avastage pähklisegu kauss

Vikerkaaresalat



IGAPÄEVASTE TOITUDE 
NÄIDE JA TOIDULISANDID
See lühijuhend aitab teil lisada oma toiduvalikusse 
immuunsust toetavaid vitamiine.

Igapäevaselt on soovitatav tarbida 3 põhitoidukorda ja 2 vahepala. See aitab meil:
+ Varustada keha energiaga, mida vajame aktiivseks eluviisiks
+ Jaotada kalorite tarbimist ühtlaselt kogu päeva peale ja vältida õhtuti ülesöömist
+ Hoida veresuhkru taset tasakaalus

KORRALIK LÕUNASÖÖK
näiteks tervislik kausitoit, salat või soe eine, milles on õiges tasakaalus 
köögivilju, valke ja kompleksseid süsivesikuid ning häid rasvu

C-vitamiin Plus 
Nutrilite™

Nutrilite Balance™ 
Within

Smuuti

Klaas vett

Müsli

Supp 

KERGE ÕHTUSÖÖK
näiteks tervislik kausitoit, salat või soe eine, 
milles on õiges tasakaalus köögivilju, valke ja 
kompleksseid süsivesikuid ning häid rasvu

Nutrilite All Plant 
Protein pulber 
(1 lusikatäis)

LÕUNASÖÖK

HOMMIKUNE 
VAHEPALA

HOMMIKUSÖÖK

ÕHTUSÖÖK
VÕI

VÕI

Pähklid Jogurt

PÄRASTLÕUNANE 
VAHEPALA

Hommikuse või pärastlõunase vahepala 
osana tasub tarbida taimseid valke.

ENNE 
HOMMIKUSÖÖKI

Hoidke Balance Within 
toidulisandit öökapil, et teil oleks 
meeles võtta seda kohe pärast 
ärkamist, enne hommikusööki.



KEHALINE AKTIIVSUS

Teetrenn
Teile meeldib teed juua? Kasutage 
veekeetjal vee 100 °C-ni 
kuumutamiseks kuluvat aega trenni 
tegemiseks. Venitage, hüpake, sörkige 
või tantsige, kuni vesi hakkab keema!

Iga nädala lõpus 
vaadake peeglisse, 
naeratage ja öelge: 
„Hästi tehtud!“

Ennetavalt oma immuunsuse toetamine on üks parimaid 
asju, mida saate oma tervise heaks teha. Selleks peate 
teadma järgmist. Lühemas perspektiivis aitab trenn 
immuunsüsteemil leida ja kõrvaldada patogeene ning pikemas 
perspektiivis vähendab see nakkuste riski.

Liikuge rohkem
150 minutit nädalas tehtav 
regulaarne mõõduka 
intensiivsusega aeroobne treening 
– näiteks kõndimine, jooksmine 
või jalgrattasõit – võib toetada 
teie immuunsüsteemi vajalikul 
määral. Nii et pange mängima oma 
lemmikmuusika, haarake pudel vett 
ja suunduge kiirele jalutuskäigule oma 
naabruskonnas või parki rattasõidule.

Alustage rahulikult
Kui vajate alustuseks midagi lihtsamat, 
visake korduvalt õhku midagi 
pehmet, näiteks sokki või salli, 
ja püüdke see kinni; andke eset ühest 
käest teise ümber vöökoha, esmalt 
päripäeva ja seejärel vastupäeva.

Kiitke end 
edusammude eest
Esimese nädala lõpus võtke aeg maha 
ning mõelge, kui suurepäraselt te 
end tunnete. Alates teisest nädalast 
märkate positiivset muutust oma 
energiatasemes ja lihastoonuses – 
ning meelelaadis. Proovige oma 
mikrotreeninguid kogu päeva jooksul 
korrata, alati kui see teile sobib, 
või proovige muuta see igapäevaseks 
harjumuseks (nt tehes seda esimese 
asjana pärast ärkamist).

Liikuge muusika 
saatel 
Valige tantsimiseks tempokas muusika 
või korrake liigutusi rütmi taktis. 
Võite alustada ka tagasihoidlike 
liigutustega ja anda endast 
järgmise 1-2 minuti jooksul kõik mis 
suudate, tehes näiteks kätekõverdusi, 
ning naasta muusikapala lõpus taas 
tagasihoidlikuma trenni juurde.



HEA UNI
Magus uni tugevdab immuunsüsteemi
Magamine on üks olulisemaid viise, kuidas hoida oma vaimu ja keha 
tugevana. Hea ööuni võib anda teile kohese energialaengu, kuid 
regulaarselt hästi magamine on see, mis on tervisele eriti kasulik. 
Uni on iga inimese üldtervise ja heaolu oluline osa, mis võib aidata 
nii keha immuunsüsteemi kui ka toetada südant, kehakaalu ja vaimu. 

Pidage kinni kindlatest 
magamisaegadest
Leidke magamisajad, mis teile sobivad, ning pidage 
magamamineku- ja ärkamisaegadest iga päev kinni 
(ka nädalavahetustel!). Järjepidevus tugevdab teie 
keha magamis-/ärkveloleku tsüklit ning varsti teie 
keha juba teab, mida ja millal oodata.

Olge päevane tegija
Kuigi energiatase päeva jooksul väheneb, pidage vastu 
soovile tukastada ning magage end välja öösel. Kui 
tunnete end kurnatuna ja peate energiataset taastama, 
tehke päeva jooksul maksimaalselt 20-minutiline uinak.

Looge magamaminekurutiin
Looge magamaminekurutiin, mis teile sobib, 
ning nautige seda osana voodisse heitmisest. 
Selleks võib olla lõõgastav õhtune nahahooldusrutiin, 
raamat, rahustav muusika või tassike kummeli- või 
lavendliteed, sest need ürdid soodustavad lõõgastumist 
ja tervislikku und.

Looge rahustav õhkkond
Lülitage oma aju õhtul rahustavate tegevustega välja, 
justkui vajutaksite valguslülitit. Heitke kõik mõtted kõrvale 
ja soodustage paremat und lõõgastustehnikatega, 
nagu mediteerimine ja hingamisharjutused, soe vann, 
dušš või jalavann. Ärge kasutage enne magamaminekut 
elektroonilisi seadmeid.

* Kasuliku toime saavutamiseks tuleb tarbida enne 
magamaminekut 1 mg melatoniini

Tugev õhtusöök, hilisõhtune snäkk, õhtune kokteil 
ja isegi liiga palju teed... kõik see võib mõjutada 
seda, kui hästi te öösel magate. Pöörake 
tähelepanu sellele, mida te sööte ja joote 
viimastel tundidel enne magamaminekut, et te ei 
läheks magama näljasena ega täis kõhuga.

Sulgege köök õhtutundideks 



Immunity 
Support 

JOURNEY

TEILE MÕELDUD TOIDULISANDID 
Toetage oma immuunsüsteemi 
kogu aasta jooksul.

C-vitamiin Plus 
Nutrilite™

• Kvaliteetne segu 
L-askorbiinhappest, 
acerola-kirsi kontsentraadist 
ning greibi-, mandariini- 
ja sidrunikontsentraatidest. 

• See on spetsiaalselt välja 
töötatud vabastama 
C-vitamiini järjepidevalt 
kaheksa tunni jooksul, aidates 
optimeerida selle imendumist.

All Plant Protein 
Nutrilite™

• Varustab keha valkudega, 
tagades kõigi üheksa 
asendamatu aminohappe 
tasakaalu, sisaldamata 
soovimatuid lisaaineid 
nagu lõhna- ja maitseained 
või värvained. 

• See on vegetaarlastele sobilik 
kergesti seeditav alternatiiv 
traditsioonilistele valguallikatele, 
nagu punane liha, juust, 
munad ja täispiim.

Nutrilite Balance 
Within™

• Sisaldab vitamiine B6 
ja B9, toetades immuunsust2 
ja positiivset meeleolu3. 

• Selle kiiresti sulava, meeldivalt 
maitseva pulbri iga kotike 
sisaldab 6 miljardit 
piimhappebakterit 2-st 
teaduslikult hästi uuritud tüvest.

Tellimisnumber 315562

AASTARINGNE VITAMIINIDEGA 
IMMUUNSUSKOMPLEKT1

1) Vitamiin C, vitamiin B6 ja foolhape (B9) aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
2) Vitamiin B6 ja foolhape (B9) aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
3) Vitamiin B6 ja foolhape (B9) aitavad kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele.

Lisateavet leiate aadressilt 
www.amway-estonia.com/DestinationWellbeing/



Immuunsuse 
toetamise 

KOMPLEKT

 
 

Laste 
immuunsuse 

toetamise 
KOMPLEKT

TÄIENDAV TUGI IMMUUNSUSELE 
AASTAAEGADE VAHELDUMISE 
AJAL

HOOAJALISE TOEGA 
IMMUUNSUSKOMPLEKT

LASTE IMMUUNSUSE 
TOETAMISE KOMPLEKT

Tellimisnumber 314051

Tellimisnumber 308133

Vitamiin C, vitamiin D, 
tsink ja seleen aitavad 
kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele. 
Igaüks neist toodetest 
toetab rakke erineval viisil.

Laste immuunsuse toetaja* 
Plus Nutrilite™ Kids
Maitsev ja kiiresti sulav neli-ühes 
pulber D-vitamiini*, C-vitamiini, tsingi 
ja piimhappebakteritega.

Kids Omega-3 Nutrilite™
Puuviljamaitselised pehmed 
närimiskommid D-vitamiiniga normaalse 
immuunsuse toetamiseks* ja luude 
arenguks** ning asendamatute omega-3 
rasvhapetega.

Spetsiaalselt mõeldud lastele 
vanuses 4+

*Vitamiin D aitab kaasa laste immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
**Vitamiin D on vajalik laste luustiku normaalseks kasvuks ja arenguks.
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Nutrilite™ Daily – tellimisnumber 4504
+ Vitamiin C, mis aitab kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele.
+ Vitamiin E ja B2, mis nagu vitamiin C-gi aitavad 
kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest.

C-vitamiin Plus Nutrilite™ – tellimisnumber 109471
+ Vitamiin C, mis aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele 
talitlusele.

Nutrilite Balance 
Within™ – 
tellimisnumber 120571
+ Vitamiinid B6 ja B9 
(foolhape), mis aitavad 
kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele. 
+ Lisaks aitavad need 
kaasa normaalsetele 
psühholoogilistele 
funktsioonidele. 
Seega 
soodustavad nad 
teie head tuju.

D-vitamiin Plus Nutrilite™ – 
tellimisnumber 119797
+ Vitamiin D, mis aitab kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele.
+ Samuti aitab see hoida luid, hambaid ja lihaste 
talitlust normaalsena.

Valige need tooted: kui 
vaatamata ennetusmeetmetele 
soovite oma toiduvalikut 
veelgi täiustada.

XS™ Energiajook + 
Ingver Granadill – 
tellimisnumber 298813
+ Vitamiin C ja tsingiga, mis aitavad kaasa 
immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. 
Soodustab mõtteerksust ja reipust, sest sisaldab 
vitamiini B5 (pantoteenhapet), mis aitab kaasa 
normaalsele vaimsele jõudlusele ning koos 
vitamiinidega B3, B6 ja B12 aitab vähendada 
väsimust ja kurnatust.

Valige see toode: kui te soovite 
toetada oma immuunsüsteemi 
liikvel olles, mil iga hästi maitsev 
lonks soodustab teie keha 
loomulikku immuunkaitset. 

Küüslauk Nutrilite™ – 
tellimisnumber 109705
+ Küüslauk soodustab 
immuunsüsteemi tõhusat 
toimimist. 
+ Lisaks aitab see hoida 
normaalset kolesteroolitaset.

Nutrilite Tsink + seleen – 
tellimisnumber 126811 
+ Tsink ja seleen aitavad kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele.
+ Lisaks aitavad need hoida juukseid ja küüsi 
normaalsetena.

Valige need tooted: kui 
tunnete, et võite vajada 
lisatuge aastaaegadel, mis 
panevad immuunsüsteemi 

proovile, et aidata oma 
immuunsust.

Valige need tooted: kui vajate oma 
immuunsüsteemi jaoks head 
igapäevast vundamenti, sest nagu 
te teate, võivad meil vaatamata 
püüdlustest viljeleda tervislikku 
eluviisi ikkagi mõningaid 
toitaineid puudu jääda.

ÕIGE TOODE VASTAVALT 
VAJADUSELE
Kuidas valida? Esmalt hoolitsege oma „immuunsuse 
vundamendi“ eest, kasutage aastaaegade 
vaheldumisel „immuunsuse tuge „tundlikkuse“ 
aegadel“ ning valige vajaduse korral „immuunsuse 
tugi eritingimustes“.
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TESTIGE OMA 
IMMUUNSUST
Lugege järgnevalt nimetatud igapäevaseid 
põhitegevusi ja märgistage kastikesed, 
mis kehtivad teie igapäevaelu kohta:

Tervislikult toitumine
Tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine on teie vaimse ja füüsilise heaolu võtmeks. Lisaks päevas vähemalt 5 portsjoni 
(eelistatavalt hooajaliste) puu- ja köögiviljade söömisele peaksid need olema ka 5 erinevat värvi. Need värvid tulenevad 
fütotoitainetest – taimsetest komponentidest, mis soodustavad taimede kasvu ja kaitsevad neid haiguste eest.

Hea uni
Teie immuunsüsteem sõltub kosutavast unest. Enamik täiskasvanuid vajab umbes 7–9 tundi ööund. Pidage kinni 
regulaarsetest magamisaegadest, olge päeva jooksul aktiivne, ärge tarbige enne magamaminekut kofeiini ega alkoholi, 
hoidke magamistuba jahedana ning võimaldage endal enne magamaminekut lõõgastuda. Ärge kasutage enne 
magamaminekut elektroonikaseadmeid. 

Lõbutsemine
Naer on parim ravim. On isegi tõendeid selle kohta, et see võib muuta teie immuunsüsteemi tõhusamaks nii lühi- kui ka 
pikaajalises perspektiivis. See pole küll midagi kindlat, kuid siiski – kellele ei meeldiks aeg-ajalt veidi itsitada?

Treening
Olgu selleks rahulikud jalutuskäigud, jooksmine või midagi vahepealset – aktiivne olemine aitab eemaldada kopsudest 
ja hingamisteedest kahjulikke baktereid, aidates vältida teatud haiguseid. Lisaks suurendab see verevoolu, tugevdab 
antikehi ja vähendab stressihormooni taset.

Käte pesemine
Saatke pisikud kanalisatsiooni, enne kui nad teie tervist ohustada jõuavad. Kasutage seepi ja puhast jooksvat vett, 
peske käsi vähemalt 20 sekundit ja loputage. Tõhusa lisakaitsena kasutage päeva jooksul käte desinfitseerimisvahendit.

Lõõgastumine
Mõningane stress võib olla kasulik. See aitab teie kehal probleemideks valmistuda. Kuid kui see kestab liiga kaua, võib see 
nõrgendada keha kaitsesüsteemi. Võimaluse korral vältige stressi, lõõgastudes ning tehes asju, mida naudite.

Positiivne mõtlemine
Kui te mõtlete õnnelikke mõtteid, töötavad teie keha kaitsemehhanismid paremini. Nautige asju, mis teile meeldivad, 
ning vaadake olukordi alati positiivsest küljest – isegi rasketel aegadel.

Kui olete märgistanud kõik 7 
„jah“-kastikest, hoolitsete oma 
immuunsuse eest hästi. 

Kontrollige ülaltoodut regulaarselt, kõige parem 
kui teete seda iga päev, et näha, kui hästi toetate 
oma immuunsust lühiajalises perspektiivis.

Kuid olenemata sellest, kui ettevaatlik te 
olete, võite aeg-ajalt vajada täiendavat 
toitumisalast tuge, et teie immuunsüsteem 
toimiks tõhusalt. Toidulisandid võivad aidata 
teil neid potentsiaalseid lünki täita ning 
oma immuunsuse eest paremini hoolitseda.



In Charge 
KOMPLEKT

Mama 
To be 
KOMPLEKT

Parim 
iga 
KOMPLEKT

AVASTAGE ROHKEM 
ISIKUPÄRASTATUD LAHENDUSI
Avastage komplektid, mis aitavad teil rahuldada teie 
konkreetseid tervise-, elustiili- ja heaoluvajadusi.

NENDE TOODETE KOMBINATSIOON ANNAB TOITAINEID, 
MIDA KÜPSEMAS VANUSES KEHA VÕIB VAJADA.

• ALL PLANT PROTEIN: Pakub kvaliteetset valku, varustades 
keha tasakaalustatud koguses üheksa asendamatu 
aminohappega.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA ja DHA aitavad kaasa 
normaalsele südametalitlusele. DHA aitab säilitada 
normaalset ajutalitlust ja aitab hoida normaalset nägemist. 
Kasulik mõju saavutatakse EPA ja DHA 250 mg päevadoosiga.

• KOENZYME Q10: Varustab keha koensüümiga Q10, mille 
loomulik kontsentratsioon meie kehas vananedes väheneb.

Tellimisnumber 305543

NENDE TOODETE KOMBINATSIOON ANNAB TEIE KEHALE 
ELUJÕUDU JA ENERGIAT.

• C-VITAMIIN PLUS: Sisaldab C-vitamiini, mis aitab kaasa 
normaalsele energiavahetusele ja immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele.

• VITAMIIN B PLUSS NUTRILITE™: Sisaldab vitamiini B2 
(riboflaviini), B3 (niatsiini), B5 (pantoteenhapet), B6 ja B12, 
mis aitavad kaasa normaalsele energiavahetusele ning 
vähendavad väsimust ja kurnatust.

• OMEGA-3 COMPLEX NUTRILITE™: Sisaldab omega-3 
rasvhappeid EPA ja DHA, mis aitavad kaasa normaalsele 
südametalitlusele.* 

Tellimisnumber 294545

NENDE TOODETE KOMBINATSIOON TOETAB 
TEIE TOIDUVALIKUT RASEDUSE AJAL**

• IRON FOLIC PLUS: sisaldab folaati, 
mis aitab kaasa kudede kasvule naise 
organismis raseduse ajal.

• CALMAGD PLUS: sisaldab kaltsiumit, 
mis on vajalik, et hoida luid 
normaalsetena.

Tellimisnumber 294852

* Kasulik mõju saavutatakse EPA ja DHA 250 mg päevadoosiga.
** Beebiootel ja imetavad emad peaksid enne toidulisandite tarbimist konsulteerima oma perearstiga



PALJU ÕNNE! 
Olete Immunity Support 
Journey edukalt läbinud. See on 
suur saavutus ja samm edasi, 
et saavutada „Destination 
Wellbeing“.

Rääkige oma Amway 
äriomanikuga ning avastage 
heaoluvõimaluste maailma.

Nüüd…
nautige oma jõupingutuste 
tulemusi ning olge valmis elu 
täiel rinnal elama. 

Seejärel…
hakake mõtlema oma heaolu 
ja elustiili muudele valdkondadele, 
mida soovite parandada. 

Eksperdi kokkuvõte
See, kuidas meie immuunsüsteem toimib, võib mõjutada meie eluga rahulolu ning meie 
võimet elada sellist elu, nagu soovime. Oluline on seda igal võimalikul viisil toetada – alates 
toidust ja joogist, mida tarbime, kuni meie füüsiliste ja vaimsete tegevusteni. Teades, kui 
olulist rolli mängib immuunsus selles, kuidas me end tunneme ja teostame, soovitan teil leida 
immuunsuse toetamise lahendus, mis sobib teie jaoks kõige paremini, et saaksite hakata elu 
täiel rinnal nautima!

Dr Francesco Avaldi
Nutrilite’i toitumiskonsultant 


