
Immunity 
Support 

JOURNEY

LÖYDÄ HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ SIITÄ,
miten pidät immuunijärjestelmäsi vahvana 
ympäri vuoden



Kun immuunijärjestelmäsi toimii optimaalisesti, 
se auttaa pitämään sinut terveenä.

MITEN IMMUUNIJÄRJESTELMÄ 
TOIMII
Miksi immuunijärjestelmää pitäisi tukea ympäri 
vuoden eikä vain talvikuukausien aikana?
Immuunijärjestelmä on hyvin monimutkainen. Se muodostuu kolmesta puolustuslinjasta. 
Ja voit tukea sitä useilla tavoilla.

Fysiologinen suojakerros
Immuunipuolustuksen ensimmäinen linja

Nopea reagointi
Immuunipuolustuksen toinen linja

Älykäs reagointi
Immuunipuolustuksen kolmas linja 

Mikä se on?
Iho, limakalvot, sylki, kyynelet, 

suolen seinämät ja tärkeät suoliston 
immuunisolut.

Mikä se on?
Valkosolut ja muut 

sisäiset mekanismit. 

Mikä se on?
Se koostuu supersankareista, 
joiden tehtävänä on keskittyä 

immuunijärjestelmäsi reagointiin.

KOLME IMMUUNIPUOLUSTUKSEN LINJAA

Ota immuunijärjestelmän tukeminen haltuun – 
vuodenajasta riippumatta – vastustuskykyä tukevilla 

ravinto-, liikunta- ja nukkumistottumuksilla sekä 
tarkkaan valittujen ravintolisien ravintoaineilla.

Miten se toimii?
Se toimii kilpenä, joka suojaa sinua 

ulkopuoliselta ympäristöltä.

Miten se toimii?
Se on kuin nopean toiminnan 

joukko, joka on aina valmis 
ryhtymään toimiin, kun 
terveysuhka havaitaan. 

Miten se toimii?
Supersankarit määrittävät oikean tavan 

tukea terveyttäsi kaikissa tilanteissa. 
Lisäksi ne tietävät immunologisen 
muistinsa ansiosta, miten toimia, 

kun näin tapahtuu seuraavan kerran.

 Immunity Support -matkan tuotteet on 
valittu tarkkaan yhdessä tri Francesco 
Avaldin kanssa. Hän on Nutriwayn™ 
ravitsemuskonsultti ja yleislääkäri, joka on 
erikoistunut urheiluravitsemukseen ja jolla 
on maisterintutkinto kasvisruokavaliosta.



Sitrushedelmät
Sitrushedelmät sisältävät C-vitamiinia. Kokeile 
lisätä ruokavalioosi appelsiineja, greippejä 
ja sitruunoita, niin saat C-vitamiinia eri tavoilla.

Vinkki: Lisää sitruunaviipaleita kuplivaan tai 
tavalliseen veteen tai syö appelsiini välipalana.

1
Inkivääri
Tämä pikantti juuri lisää voimakasta 
makua curryihin, keittoihin, smoothieihin 
sekä kuumiin ja kylmiin juomiin. Inkivääri 
auttaa tukemaan elimistön luonnollista 
puolustusjärjestelmää.

2
Kiivi
Kiiveissä on runsaasti vastustuskykyä 
tukevaa C-vitamiinia. Tiesitkö, että yhdessä 
kiivissä on enemmän C-vitamiinia kuin 
appelsiinissa?

Vinkki: syö niitä välipalana tai lisää niitä 
aamusmoothieen.

3
Pinaatti
Runsaasti C-vitamiinia ja beta-karoteenia, 
jotka elimistösi voi muuntaa vastustuskykyä 
tukevaksi A-vitamiiniksi. Nauti pinaatti tuoreena 
(ei keitettynä) aina, kun se on mahdollista, 
ravintosisällön säilyttämiseksi. Lisää salaattiin tai 
sekoita mukaan raikkaaseen vihreään smoothieen.

4
Maustekurkuma
Maustekurkuma auttaa pitämään yllä 
immuunijärjestelmän tehokkuutta, ja sillä on 
antioksidanttisia ominaisuuksia. Tämä kultainen 
mauste sisältää runsaasti kurkumiinia, joka antaa sille 
sen ominaisvärin. Jos maustekurkumaa sekoitetaan 
kauramaitoon, juomaa kutsutaan kultaiseksi maidoksi. 
Tämä kirkkaan kullanvärinen juoma on ollut osa 
intialaista kulttuuria vuosisatojen ajan. Voit käyttää 
myös vegaanisia maidonkorvikkeita.

5

VASTUSTUSKYKYÄ 
TUKEVA RAVINTO
Esimerkkejä vastustuskykyä 
parantavista ruoista:

Hedelmät, vihannekset, yrtit ja mausteet ovat tärkeä osa immuunijärjestelmää 
tukevaa ruokavaliota, sillä ne antavat vitamiineja, kivennäisaineita 
ja kasviperäisiä ravintoaineita, jotka tukevat elimistömme immuunipuolustusta.

Tri Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant

Asiantuntijan näkemys



Immunity Booster -smoothie 

Helppoja reseptejä, jota tarjoavat ravintoaineita 
vastustuskyvyn tueksi

Immunity Booster -smoothie
AINESOSAT:

+ 3 appelsiinia (tai veriappelsiinia) 
kuorittuna ja pilkottuna
+ 2,5 cm:n pala tuoretta inkivääriä 
kuorittuna ja pilkottuna tai hienoksi 
raastettuna
+ 2,5 cm:n pala tuoretta 
maustekurkumaa kuorittuna ja pilkottuna 
tai hienoksi raastettuna
+ 100 ml vettä
+ 1 Nutriway™ Balance Within 
-annospussi

VALMISTUS:

1. Laita appelsiinit, inkivääri, 
maustekurkuma, vesi ja Balance Within 
tehosekoittimeen. 

2. Sekoita tasaiseksi.

VASTUSTUSKYKYÄ 
TUKEVA RAVINTO

Lue lisää osoitteessa 
www.amway.fi

Tee täydellinen smoothie 
tehosekoittimella. 

Sateenkaarisalaatti
AINESOSAT:

+ 250 g porkkanaa kuorittuna 
ja 1 cm:n paloiksi leikattuna
+ 370 g kukkakaalia leikattuna 
pieniksi puketeiksi
+ 285 g parsakaalia leikattuna 
pieniksi puketeiksi
+ 225 g päärynää siemenkota 
poistettuna ja 1 cm:n paloiksi 
leikattuna
+ 250 g punajuurta kuorittuna 
ja 1 cm:n paloiksi leikattuna
+ reilu 1 dl oliiviöljyä
+ 1/4 dl omenasiiderietikkaa
+ 1 kypsä mango kuorittuna 
ja viipaloituna
+ 1 limetin mehu
+ 1 salottisipuli kuorittuna ja ohueksi 
viipaloituna
+ 1 tl suolaa
+ ½ tl mustapippuria
+ 30 g korianteria hienoksi 
pilkottuna

VALMISTUS:

1. Laita valmistellut porkkanat, 
kukkakaali, parsakaali, 
päärynä ja punajuuri suureen 
sekoituskulhoon.

2. Tee kastike sekoittamalla oliiviöljy, 
omenasiiderietikka, mango, 
limettimehu, salottisipuli, suola, 
pippuri ja korianteri yleiskoneessa 
tai tehosekoittimessa. Sekoita 
pyöräyttämällä 5–6 kertaa 
ja vatkaa sitten muut kastikkeen 
ainesosat yhteen.

3. Kaada kastike valmisteltujen 
vihannesten päälle, sekoita hyvin 
ja tarjoile.

+ Aloita päiväsi vihreän terveellisyyden smoothiella

+ Nauti herkullinen ja ravitseva kalifornialainen kvinoakulho lounaaksi

+ Etsitkö maukasta välipalaa? Tutustu pähkinäsekoituskulhoon

Sateenkaarisalaatti



PÄIVÄN ATERIAESIMERKKI 
JA RAVINTOLISÄT
Pikaopas, joka auttaa lisäämään vastustuskykyä 
tukevia vitamiineja ruokavalioon.

Päivittäinen ateriasuunnitelma suosittelee kolmea pääateriaa 
ja kahta välipalaa joka päivä. Sen avulla voimme:
+ antaa elimistölle aktiiviseen elämään tarvittavaa energiaa
+ jakaa kalorisaannin tasaisesti pitkin päivää ja estää ylensyöntiä myöhään
+ pitää verensokeritasot tasapainossa

KUNNON LOUNAS
kuten terveellinen kulho, salaatti tai lämmin ateria, jossa on 
vihanneksia, proteiineja sekä monimutkaisia hiilihydraatteja ja hyviä 
rasvoja oikeassa suhteessa

Nutriway 
Vitamin C Plus

Nutriway Balance™ 
Within

Smoothie

Lasillinen 
vettä

Mysliä

Keittoa 

KEVYT PÄIVÄLLINEN
kuten terveellinen kulho, salaatti tai lämmin ateria, 
jossa on vihanneksia, proteiineja sekä monimutkaisia 
hiilihydraatteja ja hyviä rasvoja oikeassa suhteessa

Nutriway All Plant 
Protein Powder 
(1 lusikallinen)

LOUNAS

AAMUN 
VÄLIPALA

AAMIAINEN

PÄIVÄLLINEN
TAI

TAI

Pähkinöitä Jogurttia

ILTAPÄIVÄN 
VÄLIPALA

On hyvä idea lisätä kasvipohjaisia 
proteiineja osaksi aamun tai 
iltapäivän välipalaa.

ENNEN 
AAMIAISTA

Pidä Balance Within -tuotetta 
yöpöydällä, niin muistat ottaa sitä 
herättyäsi ennen aamiaista.



LIIKUNTA

Iltapäivätreeni
Pidätkö teestä? Käytä veden 
kiehumiseen kuluva aika kuntoiluun. 
Venyttele, hyppele, hölkkää tai tanssi, 
kunnes vesi kiehuu!

Katso jokaisen viikon 
lopuksi peiliin, hymyile 
ja sano: ”Hyvin tehty!”

Vastustuskyvyn tukeminen proaktiivisesti on yksi parhaista 
asioista, jonka voit terveydellesi tehdä. Tämä sinun on 
hyvä tietää. Liikunta auttaa immuunijärjestelmää etsimään 
ja eliminoimaan patogeeneja lyhyellä aikavälillä ja vähentämään 
infektioriskiä pitkällä aikavälillä.

Liiku enemmän
Säännöllinen, kohtalaisen 
intensiivinen aerobinen liikunta – 
kuten kävely, juoksu tai pyöräily – 
150 minuuttia viikossa auttaa 
antamaan immuunijärjestelmälle 
tukea, jota se tarvitsee. Laita 
suosikkisoittolistasi soimaan, ota 
vesipullo mukaan ja lähde reippaalle 
kävelylle lähistölle tai pyöräile 
puiston läpi.

Aloita kevyesti
Jos tarvitset alkuun jotain kevyempää, 
heittele pehmeää esinettä, 
kuten sukkaa tai huivia, ilmaan ja ota 
se kiinni; siirrä sitä kädestä toiseen 
vyötärösi ympäri myötäpäivään 
ja sitten vastapäivään.

Kehu edistymistäsi
Mieti ensimmäisen viikon päätteeksi, 
miten hyvältä sinusta tuntuu. 
Tarkkaile toisesta viikosta 
alkaen positiivista muutosta 
energiatasoissasi, lihasjänteydessä – 
ja mielessäsi. Pyri toistamaan 
mikrotreenejä pitkin päivää aina, 
kun sinulle sopii, tai pyri tekemään siitä 
jokapäiväinen tapa (esim. ensimmäinen 
asia heräämisen jälkeen)

Liiku musiikin 
tahdissa 
Valitse nopea kappale, jonka 
tahdissa tanssit, tai toista liikkeitä 
rytmin mukana. Vaihtoehtoisesti 
aloita kevyillä liikkeillä, tee 
sitten seuraavat 1–2 minuuttia 
tehokkaita liikkeitä, kuten 
punnerruksia, ja palaa sitten kevyisiin 
liikkeisiin kappaleen päätteeksi.



HYVÄ UNI
Kauniita unia hyvää immuunijärjestelmää varten
Uni on yksi tärkeimmistä tavoista pitää mielesi ja elimistösi vahvoina. 
Hyvä yöuni voi antaa välittömän energianlisäyksen, mutta säännöllisistä 
nokosista on todellisia terveyshyötyjä. Uni on elintärkeä osa 
jokaisen kokonaisterveyttä ja -hyvinvointia: se voi auttaa elimistön 
immuunijärjestelmää ja pitää sydämen, painon ja mielen kunnossa. 

Pidä kiinni 
nukkumisaikataulusta
Löydä aikataulu, joka sopii sinulle, ja tee rutiini 
ajoista, jolloin nukahdat ja heräät joka päivä (myös 
viikonloppuisin!). Johdonmukaisuus vahvistaa kehon 
nukahtamis-/heräämisjaksoja ja auttaa kehoasi 
tietämään, mitä milloinkin on odotettavissa.

Toimi päiväaikaan
Energiatason lasku päivällä on totta, mutta 
vastusta kiusausta ottaa nokoset ja säästä unesi 
nukkumaanmenoaikaan. Jos tunnet olevasi uupunut ja 
latauksen tarpeessa, salli itsellesi enintään 20 minuutin 
nokoset päivällä.

Muodosta 
nukkumaanmenorutiini
Muodosta itsellesi sopiva nukkumaanmenorutiini ja 
nauti siitä osana nukkumaan valmistautumista. Se voi 
olla rauhoittava illan ihonhoitorutiini, kirja, rauhoittava 
musiikki tai kupillinen kamomilla- tai laventeliteetä, 
sillä näiden yrttien tiedetään tukevan rentoutumista ja 
terveellistä unta.

Muodosta rauhan tunne
Sammuta aivosi kuin valot illalla rauhoittavilla 
toimilla. Tyhjennä mielesi ja tue parempaa 
unta käyttämällä rentoutumismenetelmiä, kuten 
meditaatio- ja hengitysharjoituksia tai lämmintä 
kylpyä, suihkua tai jalkakylpyä. Älä käytä 
elektronisia laitteita ennen nukkumaanmenoa.

Iso päivällinen, myöhäinen iltapala, yömyssy ja jopa 
yksi kuppi kahvia liikaa… ne kaikki vaikuttavat siihen, 
miten hyvin nukut. Kiinnitä huomiota siihen, mitä 
syöt ja juot nukkumaanmenoa edeltävinä tunteina, 
jotta et mene nukkumaan nälissäsi tai ylensyöneenä.

Sulje keittiö illan tunneiksi 



Immunity 
Support 

JOURNEY

RAVINTOLISIÄ SINULLE 
Tue immuunijärjestelmääsi 
ympäri vuoden.

Nutriway 
Vitamin C Plus 
Extended Release

• Ensiluokkainen yhdiste 
L-askorbiinihappoa, 
acerola-kirsikkatiivistettä 
sekä greippi-, mandariini- 
ja sitruunatiivisteitä. 

• Se on kehitetty 
vapauttamaan C-vitamiinia 
tasaisesti kahdeksan 
tunnin ajan sen 
imeytymisen optimoimiseksi.

Nutriway All 
Plant Protein

• Antaa jokaisen yhdeksän 
välttämättömän 
aminohapon proteiineja 
ilman ei-toivottuja lisiä, 
kuten maku- ja väriaineita. 

• Se on kasvissyöjille sopiva, 
helposti sulava vaihtoehto 
perinteisille proteiininlähteille, 
kuten punaiselle lihalle, 
juustolle, kananmunille 
ja täysmaidolle.

Nutriway Balance 
Within™

• Sisältää B6- ja B9-
vitamiineja, jotka tukevat 
vastustuskykyä2 ja 
positiivista mielialaa3. 

• Jokainen annospussi 
tätä nopeasti sulavaa, 
hyvänmakuista jauhetta 
sisältää 6 miljardia 
maitohappobakteeria 
kahdesta tieteellisesti hyvin 
dokumentoidusta kannasta.

Tuotenumero 315562

YEAR-ROUND VITAMIN 
IMMUNITY1 -SETTI

1) C-vitamiini, B6-vitamiini ja foolihappo (B9) edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
2) B6-vitamiini ja foolihappo (B9) edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
3) B6-vitamiini ja foolihappo (B9) edistävät normaalia henkistä suorituskykyä.

Lue lisää osoitteessa 
www.amway.fi/DestinationWellbeing/



Immunity 
Support 

-SETTI

 
 

Kids 
Immunity 

Support 
-SETTI

LISÄÄ VASTUSTUSKYVYN TUKEA 
VUODENAIKOJEN VAIHTUESSA

SEASONAL IMMUNITY 
SUPPORT -SETTI

KIDS IMMUNITY 
SUPPORT -SETTI

Tuotenumero 314051

Tuotenumero 308133

C-vitamiini, D-vitamiini, 
sinkki ja seleeni edistävät 
immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. 
Jokainen tuote tukee soluja 
eri tavoin.

Nutriway Kids Immunity 
Support* Plus
Maukas, nopeasti sulava 4-in-1-jauhe 
sisältää D-vitamiinia*, C-vitamiinia, 
sinkkiä ja maitohappobakteereja.

Nutriway Kids Omega-3
Hedelmänmakuiset purutabletit 
sisältävät D-vitamiinia normaalin 
vastustuskyvyn* ja luuston 
kehittymisen** tueksi sekä 
välttämättömiä omega-3-
rasvahappoja.

Suunniteltu erityisesti 
vähintään 4-vuotiaille lapsille

* D-vitamiini auttaa tukemaan lasten immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
**D-vitamiinia tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja luuston kehitykseen.
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Nutriway™ Daily – tuotenro 9799
+ C-vitamiini, joka edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
+ E-vitamiini ja B2, jotka C-vitamiinin 
tavoin edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Nutriway Vitamin C Plus Extended 
Release – tuotenro 109741
+ C-vitamiini, joka edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

Nutriway Balance 
Within™ – tuotenro 
120571
+ Vitamiinit B6 ja B9 
(foolihappo), jotka tukevat 
immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. 
+ Ne tukevat myös 
normaalia henkistä 
suorituskykyä. 
Ne siis tukevat 
hyvää mieltäsi.

Nutriway™ Vitamin D Plus – tuotenro 119797
+ D-vitamiini, joka edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa
+ Se edistää myös luuston, hampaiden ja lihasten 
pysymistä normaaleina

Valitse nämä tuotteet: jos 
haluat ennalta ehkäisevistä 
toimista huolimatta myös 
tehostaa ruokavaliotasi.

XS™ Power Drink + 
Ginger Passion Fruit – 
tuotenro 298813
+ Sisältää C-vitamiinia ja sinkkiä, jotka tukevat 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. 
Ne tukevat henkistä virkeyttä ja valppautta, 
sillä se sisältää B5-vitamiinia (pantoteenihappo), 
joka tukee normaalia henkistä suorituskykyä 
ja yhdessä vitamiinien B3, B6 ja B12 kanssa auttaa 
vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Valitse tämä tuote: jos haluat 
tukea immuunijärjestelmääsi 
ollessasi liikkeellä, jolloin 
jokainen hyvänmakuinen siemaus 
vahvistaa kehosi luonnollista 
immuunipuolustusta. 

Nutriway™ Garlic 
– tuotenro 109705
+ Valkosipuli edistää 
immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. 
+ Se auttaa myös 
pitämään kolesterolitasot 
normaaleina.

Nutriway Zinc + selenium – tuotenro 126811 
+ Sinkki ja seleeni edistävät immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa
+ Ne edistävät hiusten ja kynsien pysymistä normaalina

Valitse tämä tuote: jos tunnet 
tarvitsevasi mahdollisesti 
immuunijärjestelmän 
lisätukea haasteellisina 

vuodenaikoina 
immuunitoiminnan avuksi.

Valitse nämä tuotteet: jos tarvitset 
hyvän päivittäisen pohjan 
immuunijärjestelmällesi, koska 
tiedät, että huolimatta parhaista 
yrityksistä elää terveellisesti, 
ravitsemusvajeita saattaa 
silti esiintyä.

OIKEA TUOTE JOKAISEEN 
TARPEESEEN
Miten valita? Pidä huolta vastustuskyvyn 
perustuksesta ensin, käytä vastustuskyvyn herkkää 
kausittaista tukea vuodenaikojen vaihtuessa ja valitse 
vastustuskykyä erikoistarpeiden tueksi, kun siihen 
on erityistä tarvetta.
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IMMUNITEETTITARKISTUS
Tutustu jokapäiväisiin perusasioihin alla ja 
valitse päivärutiiniisi liittyvät ruudut:

Syö terveellisesti
Tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio on ratkaiseva henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Vähintään viiden 
päivittäisen (mieluiten sesongin) hedelmä- ja kasvisannoksen lisäksi tulisi syödä myös viittä eri väriä. Kasvipohjaiset 
ravintoaineet, jotka edistävät kasvien kasvamista ja suojelevat niitä taudeilta, tuottavat näitä värejä.

Nuku hyvin
Immuunijärjestelmä on riippuvainen hyvästä yöunesta. Useimmat aikuiset tarvitsevat noin 7–9 tuntia unta 
yössä. Noudata säännöllistä nukkumisaikataulua, pysy aktiivisena päivällä, vältä kofeiinia ja alkoholia ennen 
nukkumaanmenoa, pidä makuuhuone viileänä ja anna itsellesi aikaa rentoutua ennen nukkumaanmenoa. Muista 
välttää elektronisia laitteita ennen nukkumaanmenoa. 

Pidä hauskaa
Nauru on paras lääke. On jopa todisteita siitä, että se voi saada immuunijärjestelmäsi toimimaan paremmin sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ei mitään ratkaisevaa mutta silti – kukapa ei pitäisi nauramisesta?

Liikunta
Rauhallinen kävely, juokseminen tai jotain siltä väliltä – aktiivisena pysyminen auttaa huuhtelemaan pahat bakteerit 
pois keuhkoista ja hengitysteistä, mikä auttaa estämään tiettyjä sairauksia. Lisäksi se edistää verenkiertoa, vahvistaa 
vasta-aineita ja alentaa stressihormonitasoja.

Pese kätesi
Lähetä bakteerit viemäriin, ennen kuin ne uhkaavat terveyttäsi. Käytä saippuaa ja puhdasta juoksevaa vettä, pese 
vähintään 20 sekuntia ja huuhtele. Käytä käsidesiä pitkin päivää tehokkaana täydennyksenä.

Rentoudu
Hieman stressiä voi olla hyvä asia. Se auttaa kehoasi valmistautumaan haasteeseen. Mutta jos se kestää liian 
pitkään, se voi heikentää kehosi puolustusmekanismia. Vältä stressiä mahdollisuuksien mukaan ja käytä aikaa 
rentoutumiseen ja mukavien asioiden tekemiseen.

Ajattele positiivisesti
Kun ajattelet onnellisia asioita, kehosi puolustusmekanismit toimivat paremmin. Nautiskele asioista, joista pidät, ja 
etsi aina hopeareunusta – vaikeinakin aikoina.

Jos valitsit kaikki 7, pidät hyvää 
huolta immuunijärjestelmästäsi. 

Tarkista yllä oleva säännöllisesti, mielellään 
joka päivä, ja seuraa, miten hyvin tuet 
vastustuskykyäsi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Huolimatta siitä, miten varovainen 
olet, saatat toisinaan tarvita lisää 
ravitsemustukea, jotta immuunijärjestelmäsi 
toimisi hyvin. Juuri tällöin ravintolisät 
voivat auttaa täyttämään nämä 
mahdolliset puutteet ja auttaa sinua 
huolehtimaan vastustuskyvystäsi paremmin.



In Charge 
-SETTI

Mama 
To be 
-SETTI

Best 
Age 
-SETTI

LÖYDÄ LISÄÄ SINULLE TARKOITETTUJA 
PERSONOITUJA RATKAISUJA
Avaa settien maailma, joka auttaa sinua 
täyttämään erityisiä terveyden, elämäntapojen 
ja hyvinvoinnin tarpeita.

NÄIDEN TUOTTEIDEN YHDISTELMÄ TARJOAA AIKUISEN 
ELIMISTÖN TARVITSEMIA RAVINTOAINEITA.

• ALL PLANT PROTEIN: Tarjoaa laadukasta proteiinia, 
josta saadaan tasapainoiset määrät yhdeksää välttämätöntä 
aminohappoa.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA ja DHA osallistuvat sydämen 
normaaliin toimintaan. DHA auttaa normaalin aivotoiminnan 
ja näkökyvyn ylläpitämisessä. Paras vaikutus saadaan 
nauttimalla päivittäin 250 mg EPA- ja DHA-rasvahappoja

• COENZYME Q10: Tarjoaa koentsyymiä Q10, jonka luonnollinen 
pitoisuus elimistössä pienenee ikääntymisen myötä.

Tuotenumero 305543

NÄIDEN TUOTTEIDEN YHDISTELMÄ TARJOAA 
ELIMISTÖLLESI ELINVOIMAA JA ENERGIAA.

• VITAMIN C PLUS: Sisältää C-vitamiinia, joka 
edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa 
ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

• VITAMIN B PLUS: Sisältää vitamiineja B2 (riboflaviini), 
B3 (niasiini), B5 (pantoteenihappo), B6 ja B12, 
jotka edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa 
ja auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.

• OMEGA-3 COMPLEX: Sisältää omega-3-
rasvahappoja EPA ja DHA, jotka edistävät sydämen 
normaalia toimintaa.* 

Tuotenumero 294545

NÄIDEN TUOTTEIDEN YHDISTELMÄ TUKEE 
RUOKAVALIOTASI RASKAUDEN AIKANA**

• IRON FOLIC PLUS: sisältää folaattia, 
joka edistää raskauden aikaista 
kudosten kasvua.

• CAL MAG D PLUS: sisältää kalsiumia, 
jota tarvitaan normaalien luiden 
ylläpitämiseksi.

Tuotenumero 294852

* Paras vaikutus saadaan nauttimalla päivittäin 250 mg EPA- ja DHA-rasvahappoja.
** Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin kanssa ennen ravintolisien nauttimista



ONNITTELUT! 
Immunity Support -matkan 
suorittaminen onnistui. Se on 
merkittävä saavutus ja askel 
kohti Destination Wellbeing 
-tavoitteen saavuttamista.

Keskustele Amwayn 
liikkeenharjoittajan kanssa ja 
tutustu hyvinvointimahdollisuuksien 
maailmaan.

Nyt…
nauti ponnistelujesi hyödyistä ja 
valmistaudu elämään täysillä. 

Sitten…
ala pohtia muita hyvinvointisi 
ja elämäntapasi alueita, joita 
haluaisit parantaa. 

Asiantuntijan näkemys

Se, miten immuunijärjestelmämme toimii, voi vaikuttaa elämästä nauttimiseen ja kykyyn 
elää haluamallamme tavalla. On tärkeää tukea sitä kaikilla mahdollisilla tavoilla – 
nauttimastamme ruoista ja juomista fyysisiin ja henkisiin aktiviteetteihin. Kun tiedämme, 
miten paljon vastustuskyky vaikuttaa siihen, miltä meistä tuntuu ja miten me suoriudumme, 
sinun kannattaa etsiä itsellesi sopiva vastustuskyvyn tukiratkaisu ja alkaa elämään täysillä!

Tri Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant 


