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DESCUBRA DICAS ÚTEIS
sobre como manter o seu sistema imunitário 
forte durante todo o ano



Quando o seu sistema imunitário tem um desempenho ótimo, 
ajuda-o a manter-se saudável.

COMO FUNCIONA O 
SISTEMA IMUNITÁRIO
Por que devo reforçar o meu sistema imunitário durante 
todo o ano e não apenas nos meses de inverno?

O seu sistema imunitário é altamente complexo. Consiste em três linhas de defesa. 
E há várias formas de o reforçar.

Barreira física
a 1.ª linha da defesa imunitária

Resposta rápida
a 2.ª linha da defesa imunitária

Resposta inteligente
a 3.ª linha da defesa imunitária 

O que é?
A pele, membranas mucosas, saliva, 

lágrimas, paredes intestinais e importantes 
células imunitárias localizadas no intestino.

O que é?
Glóbulos brancos e outros 

mecanismos internos. 

O que é?
É composta por super-heróis, 

cuja função é focar-se na resposta 
do sistema imunitário.

TRÊS LINHAS DA DEFESA IMUNITÁRIA

Assuma o controlo reforçando o seu sistema imunitário – 
seja qual for a estação – com nutrição de apoio imunitário, 
exercício, hábitos de sono e com nutrientes de suplementos 

cuidadosamente selecionados.

Como funciona?
Funciona como um escudo que o 

protege do ambiente exterior.

Como funciona?
São como uma equipa de 

resposta rápida, sempre pronta 
a entrar em ação quando surge 

uma ameaça de saúde. 

Como funciona?
Os super-heróis determinam a forma 
mais adequada de reforçar a saúde 

em qualquer situação. Também 
sabem o que fazer da próxima vez 
que essa situação ocorrer, graças 

à sua “memória imunitária”.

Os produtos incluídos na Immunity Support 
Journey foram cuidadosamente selecionados 
em colaboração com o Dr. Francesco Avaldi, 
consultor de nutrição Nutrilite™ e médico de clínica 
geral, especialista em nutrição desportiva com 
mestrado em alimentação vegetariana.



Frutos cítricos
Os frutos cítricos contêm vitamina C. 
Tente incluir laranjas, toranjas e limões na sua 
alimentação para beneficiar das diferentes 
formas de consumir vitamina C.

Dica: Adicione rodelas de limão à água/água 
com gás ou coma uma laranja ao lanche.

1
Gengibre
Esta raiz picante dá um potente sabor aos 
pratos de caril, sopas, batidos e a bebidas 
frias ou quentes. O gengibre contribui 
para as defesas naturais do organismo.

2
Quivi
Os quivis são ricos em vitamina C, essencial 
como reforço imunitário. Sabia que um quivi 
contém mais vitamina C do que uma laranja?

Dica: Consuma-os ao lanche ou no 
batido matinal.

3
Espinafres
Ricos em vitamina C e betacaroteno, que o 
organismo consegue transformar em vitamina A, 
essencial como reforço imunitário. Sempre que 
possível, coma espinafres frescos (não cozinhados) 
para preservar o máximo de nutrientes. Consuma-os 
em saladas ou em batidos verdes.

4
Curcuma
A curcuma ajuda a manter a eficácia do sistema 
imunitário e tem propriedades antioxidantes. 
Esta “especiaria dourada” contém uma elevada 
concentração de curcumina, que lhe dá a sua cor 
distinta. A mistura de curcuma com bebida de aveia é 
conhecida como leite dourado. Esta bebida dourada 
faz parte da cultura indiana há muitos séculos. 
Pode também misturar curcuma com outros tipos de 
bebidas vegetais para uma versão vegan.

5

NUTRIÇÃO DE  
REFORÇO IMUNITÁRIO
Exemplos de alimentos que reforçam 
a imunidade:

A fruta, vegetais, ervas aromáticas e especiarias são fundamentais numa 
alimentação de reforço do sistema imunitário, pois fornecem vitaminas, 
minerais e fitonutrientes que reforçam a defesa imunitária do nosso organismo.

Dr. Francesco Avaldi
Consultor de nutrição Nutrilite

Conselhos do especialista



Batido de reforço imunitário 

Receitas fáceis para consumir nutrientes que 
reforçam a sua imunidade

Batido de reforço imunitário
INGREDIENTES:

+ 3 laranjas (ou laranjas sanguíneas) 
descascadas e cortadas
+ 2,5 cm de gengibre fresco, descascado 
e cortado ou ralado finamente
+ 2,5 cm de curcuma fresca, descascada 
e cortada ou ralada finamente
+ 100 ml de água
+ 1 saqueta de Nutrilite™ Balance 
Within™ Probiotics

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Coloque as laranjas, gengibre, curcuma, 
água e a saqueta de Balance Within 
Probiotics na liquidificadora. 

2. Triture até ficar suave.

NUTRIÇÃO DE  
REFORÇO IMUNITÁRIO

Saiba mais em www.amway.pt

LIQUIDIFICADORA
Obtenha um batido perfeito 
com a liquidificadora Nutrilite. 

Salada arco-íris
INGREDIENTES:

+ 250 g de cenoura, descascada e 
cortada em pedaços de 1 cm
+ 370 g de couve-flor, dividida em 
floretes pequenos
+ 285 g de brócolos, divididos em 
floretes pequenos
+ 225 g de pera, sem caroço e 
cortada em pedaços de 1 cm
+ 250 g de beterraba, descascada 
e cortada em pedaços de 1 cm
+ 100 ml de azeite
+ 30 ml de vinagre de maçã
+ 1 manga madura, descascada 
e fatiada
+ Sumo de 1 lima
+ 1 chalota, descascada e cortada 
em fatias finas
+ 1 cch de sal
+ ½ cch de pimenta preta
+ 30 g de coentros, picados 
finamente

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Misture a cenoura, couve-flor, 
brócolos, pera e beterraba na 
taça de mistura grande.

2. Para fazer o molho, coloque 
o azeite, vinagre de maçã, 
manga, sumo de lima, chalota, 
sal, pimenta e coentros num 
processador de alimentos ou 
liquidificadora. Prima o botão 5 a 
6 vezes para triturar e adicione 
os outros ingredientes com uma 
vara de arames até ficarem bem 
misturados.

3. Verta o molho sobre os vegetais, 
misture bem e sirva.

+ Comece o dia com um Batido verde nutritivo

+ Deleite-se com uma deliciosa e nutritiva Taça de quinoa californiana 
ao almoço

+ À procura de lanches deliciosos? Descubra a Taça de frutos secos mistos

Salada arco-íris



PLANO DE REFEIÇÕES 
DIÁRIAS E SUPLEMENTOS
Um guia rápido para o ajudar a incluir vitaminas de 
reforço imunitário na sua alimentação.

O plano de refeições diárias recomenda 3 refeições principais e 2 lanches por dia. 
Isto ajuda-nos a:
+ Fornecer ao nosso organismo a energia de que necessita para termos um estilo de vida ativo
+ Distribuir uniformemente a ingestão de calorias ao longo do dia e evitar comer em demasia 
ao fim do dia
+ Manter equilibrado o nível de açúcar no sangue

UM ALMOÇO ADEQUADO
como uma salada ou refeição quente saudável, com as 
quantidades adequadas de hortícolas, proteínas, 
hidratos de carbono complexos e gorduras boas

Vitamina C Plus 
Nutrilite™

Nutrilite™ Balance 
Within™ Probiotics

Batido

Copo de 
água

Muesli

Sopa 

REFEIÇÃO LIGEIRA
como uma salada ou refeição quente saudável, com as 
quantidades adequadas de hortícolas, proteínas, 
hidratos de carbono complexos e gorduras boas

Proteína Total das 
Plantas Nutrilite™ 
(1 colher)

ALMOÇO

LANCHE 
DA MANHÃ

PEQUENO-ALMOÇO

JANTAR
OU

OU

Frutos secos Iogurte

LANCHE DA 
TARDE

É uma boa ideia incluir proteínas 
de origem vegetal no lanche 
da manhã ou da tarde.

ANTES DO 
PEQUENO-ALMOÇO

Deixe o suplemento Balance 
Within Probiotics na mesinha 
de cabeceira para se lembrar 
de o tomar ao acordar, 
antes do pequeno-almoço.



EXERCÍCIO FÍSICO

Treino à hora do chá
Gosta de chá? Aproveite o tempo 
que demora até a chaleira atingir os 
100 °C e faça uma sessão de treino. 
Faça alongamentos, salte, corra ou 
dance até a água ferver!

No fim da semana, 
olhe-se ao espelho, 
sorria e diga: 
“Parabéns!”

Adotar uma abordagem proativa para reforçar a sua 
imunidade é uma das melhores coisas que pode fazer pela 
sua saúde. Eis o que precisa de saber. O exercício ajuda o 
sistema imunitário a localizar e eliminar agentes patogénicos a 
curto prazo e a reduzir o risco de infeções a longo prazo.

Mexa-se mais
O exercício aeróbico regular 
de intensidade moderada, 
como caminhar, correr ou andar de 
bicicleta, no total de 150 minutos 
por semana, pode dar ao seu 
sistema imunitário o reforço de 
que necessita. Por isso, prepare 
a sua lista de músicas favoritas, 
pegue numa garrafa de água 
e saia para dar um vigoroso 
passeio a pé no seu bairro ou 
andar de bicicleta no parque.

Comece devagar
Se precisar de um exercício mais leve 
para começar, experimente atirar ao ar 
algo macio, como uma meia ou lenço, 
e apanhá-lo repetidamente ou passar 
o lenço de uma mão para a outra à sua 
frente e atrás.

Elogie o seu 
progresso
No fim da primeira semana, faça 
o balanço e veja como se sente 
bem. No fim da segunda semana e 
nas seguintes, repare na mudança 
positiva nos seus níveis de energia e 
tónus muscular – e também mental. 
Tente repetir estes pequenos treinos ao 
longo do dia, sempre que conseguir, 
ou tente transformá-los numa rotina 
diária (por ex., fazê-los ao acordar).

Mexa-se ao ritmo 
da música 
Escolha uma música enérgica 
para dançar ou fazer repetições 
de exercícios seguindo o ritmo. 
Em alternativa, faça exercícios 
mais leves de início e depois 
aumente a intensidade nos 
1-2 minutos seguintes, fazendo 
flexões, por exemplo, e termine a 
música com exercícios leves.



SONO REPARADOR
Doces sonhos para um bom sistema imunitário
O sono é uma das formas mais importantes de manter o corpo e a 
mente fortes. Uma boa noite de sono pode dar-lhe um reforço de energia 
instantâneo, mas um sono consistente é que lhe irá dar verdadeiros 
benefícios para a saúde. O sono é uma parte vital da saúde global 
e bem-estar de qualquer pessoa, e pode ajudar o sistema imunitário, 
o coração, o peso corporal e a mente a manterem-se saudáveis. 

Mantenha e cumpra 
um horário de sono
Estabeleça um horário que funcione para si e 
mantenha uma rotina de sono com horas certas para 
adormecer e acordar (ao fim de semana também!). 
A consistência reforça o ciclo circadiano do corpo e 
ajuda-o a distinguir os períodos de vigília e de sono. 

Seja um fazedor diurno
A queda de energia durante o dia é real, mas resista à 
tentação de fazer uma sesta e deixe o sono para a noite. 
Se se sentir cansado e precisar de recarregar baterias, 
faça uma sesta diurna de 20 minutos, no máximo.

Estabeleça uma rotina de sono
Estabeleça uma rotina de sono que funcione para si e torne 
agradáveis os preparativos para dormir. Pode ser uma 
rotina de cuidados da pele calmante, ler um livro, ouvir 
música tranquilizante ou beber um chá de camomila ou 
lavanda, que são ervas com uma ação relaxante conhecida 
que promovem um sono tranquilo.

Crie uma sensação de calma
Tal como faz com o interruptor do candeeiro, desligue 
o seu cérebro à noite com atividades relaxantes. 
Esvazie a mente e promova um sono reparador, 
utilizando técnicas de relaxamento, como a meditação 
e exercícios de respiração, ou um banho quente, 
duche ou escalda-pés. Lembre-se de evitar a 
utilização de dispositivos eletrónicos antes de dormir.

Uma grande jantarada, petiscos antes de dormir, um copo ao 
fim do dia e até mesmo demasiadas chávenas de chá podem 
afetar a qualidade do sono. Preste atenção ao que come e 
bebe nas horas antes de ir dormir para não ir para a cama 
com fome nem empanturrado.

Feche a cozinha à noite 
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SUPLEMENTAÇÃO PARA SI 
Reforce o seu sistema imunitário 
durante todo o ano.

Vitamina C Plus 
Nutrilite™

• Uma mistura premium 
de ácido L-ascórbico e 
concentrado de cerejas de 
acerola, toranja, mandarina 
e limão. 

• Especialmente formulada para 
libertar a vitamina C de 
forma constante ao longo 
de oito horas, o que ajuda a 
otimizar a absorção.

Proteína Total das 
Plantas Nutrilite™

• Fornece uma combinação 
equilibrada de proteínas 
que inclui todos os nove 
aminoácidos essenciais, sem 
corantes, aromatizantes ou 
conservantes artificiais. 

• Apta para vegetarianos e 
de fácil digestão, é uma 
alternativa às fontes de 
proteína tradicionais, como 
carne vermelha, queijo, ovos e 
leite integral.

Nutrilite™ Balance 
Within™ Probiotics

• Contém as vitaminas B6 e B9 
para reforçar a imunidade2 e 
promover um bom humor3. 

• Cada saqueta deste pó de 
sabor agradável e dissolução 
rápida contém 6 mil milhões 
de bactérias probióticas 
de 2 estirpes cientificamente 
comprovadas.

Ref. 315562

CONJUNTO VITAMINAS E 
IMUNIDADE TODO O ANO1

1) As vitaminas C, B6 e B9 (ácido fólico) contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.
2) As vitaminas B6 e B9 (ácido fólico) contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.
3) As vitaminas B6 e B9 (ácido fólico) contribuem para uma normal função psicológica.

Saiba mais em 
www.amway.pt/destination-wellbeing/



Conjunto 
de Apoio 

Imunitário 

 
 

KIT 
Proteção 

Plus 

REFORÇO IMUNITÁRIO 
ADICIONAL NA MUDANÇA 
DE ESTAÇÃO

CONJUNTO DE APOIO 
IMUNITÁRIO SAZONAL

KIT PROTEÇÃO PLUS

Ref. 314051

Ref. 308133

As vitaminas C e D, 
o zinco e o selénio 
contribuem para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário. Cada um destes 
produtos protege as células 
de uma forma diferente.

Apoio Imunitário Plus 
Nutrilite™
Um delicioso pó 4 em 1, de dissolução 
rápida, com vitamina D*, vitamina C, 
zinco e bactérias probióticas.

Kids Ómega-3 Nutrilite™
Saborosas drageias mastigáveis com 
vitamina D para reforço imunitário e 
normal desenvolvimento dos ossos**, 
bem como ácidos gordos essenciais 
ómega 3.

Especialmente concebido para 
crianças com mais de 4 anos

* A vitamina D contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário das crianças.
**A vitamina D é essencial para o crescimento e o desenvolvimento normais dos ossos das crianças.
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Quotidiano Nutrilite™ – Ref. 4504
+ A vitamina C contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.
+ As vitaminas E e B2, tal como a vitamina C, 
contribuem para a proteção das células contra 
as oxidações indesejáveis.

Vitamina C Plus Nutrilite™ – Ref. 109741
+ A vitamina C contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário.

Nutrilite™ Balance 
Within™ Probiotics – 
Ref. 120571
+ As vitaminas B6 e B9 (ácido 
fólico) contribuem para o 
normal funcionamento 
do sistema imunitário. 
+ Também contribuem 
para uma normal 
função psicológica. 
E, por isso, 
promovem o 
bom humor.

Vitamina D Nutrilite™– Ref. 119797
+ A vitamina D contribui para o normal funcionamento do 
sistema imunitário.
+ Também contribui para a manutenção de ossos normais, 
dentes normais e normal funcionamento muscular.

Escolha estes produtos se, 
apesar de tomar medidas 
preventivas, pretende 
reforçar a sua alimentação.

XS™ Power Drink + Ginger 
Passion Fruit – Ref. 298813
+ Com vitamina C e zinco que contribuem 
para o normal funcionamento do sistema 
imunitário, vitamina B5 (ácido pantoténico) que 
contribui para um desempenho mental normal e 
as vitaminas B3, B6 e B12 que contribuem para a 
redução do cansaço e da fadiga.

Escolha este produto se pretende 
reforçar o seu sistema imunitário 
onde quer que esteja, sabendo 
que nutre as defesas imunitárias 
naturais do organismo com cada 
gole delicioso. 

Alho Nutrilite™ – 
Ref. 109705
+ O alho contribui para o 
normal funcionamento do 
sistema imunitário. 
+ Também contribui para 
a manutenção de níveis 
normais de colesterol 
no sangue.

Zinco + selénio Nutrilite™ – Ref. 126811 
+ O zinco e o selénio contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.
+ Contribuem para a manutenção de cabelo normal e 
unhas normais.

Escolha este produto se sentir 
que a mudança de estação 
afeta o seu sistema imunitário 
e precisa de um reforço 

adicional para o ajudar a 
manter-se saudável.

Escolha estes produtos se precisa de uma 
boa base diária para o seu sistema 
imunitário. Como sabe, apesar de todos 
os esforços para manter um estilo de vida 
saudável, podem ainda assim 
surgir carências nutricionais.

O PRODUTO CERTO PARA 
CADA NECESSIDADE
Como escolher? Cuide primeiro da sua “base 
imunitária”, procure “apoio imunitário sazonal” 
na mudança de estação e opte por “apoio imunitário 
específico” em momentos de necessidade.
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VERIFIQUE A 
IMUNIDADE
Verifique os itens diários seguintes e assinale 
as caixas aplicáveis à sua rotina diária:

Comer de forma saudável
Uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para o seu bem-estar físico e mental. Para além de consumir pelo menos 
5 porções de fruta e hortícolas por dia (de preferência sazonais), também devem ser das 5 cores diferentes. As cores são criadas 
pelos fitonutrientes, que são componentes vegetais que promovem o crescimento e protegem as plantas contra doenças.

Dormir bem
O sistema imunitário depende de um sono saudável. A maioria dos adultos precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. 
Mantenha um horário de sono regular, mantenha-se ativo durante o dia, não consuma cafeína ou álcool perto da hora de 
dormir, mantenha o quarto fresco e descontraia o tempo suficiente antes de se deitar. Lembre-se de evitar a utilização de 
dispositivos eletrónicos antes de dormir. 

Divertir-se
Rir é o melhor remédio. Há evidências que sugerem que pode melhorar o funcionamento do sistema imunitário, tanto a 
curto como a longo prazo. Nada de conclusivo, mas quem não gosta de uma boa gargalhada?

Fazer exercício físico
Quer prefira uma caminhada relaxada, correr ou outra coisa, manter-se ativo elimina as bactérias más nos nossos pulmões 
e vias respiratórias, ajudando a prevenir certas doenças. Também aumenta a circulação sanguínea, fortalece os anticorpos 
e reduz os níveis da hormona do stress.

Lavar as mãos
Mande os germes pelo cano abaixo antes de ameaçarem a sua saúde. Lave as mãos durante 20 segundos, no mínimo, 
com sabão e água corrente. Use higienizador de mãos durante o dia como complemento de higiene.

Relaxar
Algum stress pode ser bom. Ajuda o organismo a estar preparado para um desafio. Mas, se for prolongado, pode 
enfraquecer o sistema de defesa. Evite o stress sempre que possível e reserve tempo para descomprimir e fazer o que gosta.

Pensar positivo
Quando pensa em coisas alegres, as defesas do organismo funcionam melhor. Desfrute das coisas que gosta e pense 
sempre positivo, mesmo em alturas difíceis.

Se tiver assinalado Sim nos 7 itens, 
está a cuidar bem da sua imunidade. 

Verifique-os regularmente, se possível 
diariamente, para acompanhar o reforço da 
sua imunidade a curto e a longo prazo.

Mas, apesar de todos os cuidados, 
pode precisar ocasionalmente de apoio 
nutricional extra para manter o sistema 
imunitário a funcionar bem. É precisamente 
aqui que os suplementos alimentares 
podem ajudar a satisfazer essas potenciais 
carências e ajudar a cuidar da imunidade.
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DESCUBRA MAIS SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS PARA SI
Descubra inúmeros conjuntos de produtos que podem 
ajudar nas suas necessidades específicas de saúde, 
bem-estar e estilo de vida.

A COMBINAÇÃO DESTES PRODUTOS FORNECE NUTRIENTES QUE 
UM ORGANISMO MADURO PODE PRECISAR.

• PROTEÍNA TOTAL DAS PLANTAS: Contém proteína de alta 
qualidade, fornecendo quantidades equilibradas dos nove 
aminoácidos essenciais.

• COMPLEXO ÓMEGA 3: O EPA e o DHA contribuem para o normal 
funcionamento do coração. O DHA contribui para a manutenção 
de uma normal função cerebral e de uma visão normal. O efeito 
benéfico é obtido com um consumo diário de 250 mg de EPA e DHA.

• GLUCOSAMINA COM BOSWELLIA: Contém glucosamina, 
um componente de cartilagem com extrato de Boswellia Serrata, 
que ajuda a manter a saúde das articulações e a flexibilidade 
das mesmas.

Ref. 305543

A COMBINAÇÃO DESTES PRODUTOS FORNECE VITALIDADE E 
ENERGIA AO SEU ORGANISMO.

• VITAMINA C PLUS: Contém vitamina C que contribui para 
o normal metabolismo produtor de energia e o normal 
funcionamento do sistema imunitário.

• VITAMINA B PLUS: Contém as vitaminas B2 (riboflavina), 
B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 e B12 que 
contribuem para o normal metabolismo produtor de energia 
e para a redução do cansaço e da fadiga.

• COMPLEXO ÓMEGA 3: Contém os ácidos gordos ómega 
3 EPA e DHA que contribuem para o normal funcionamento 
do coração.* 

Ref. 294545

A COMBINAÇÃO DESTES PRODUTOS 
REFORÇA A SUA ALIMENTAÇÃO DURANTE 
A GRAVIDEZ.**

• FERRO FÓLICO PLUS: Contém folato que 
contribui para o crescimento do tecido 
materno durante a gravidez.

• CAL MAG D PLUS: Contém cálcio que 
é necessário para a manutenção de 
ossos normais.

Ref. 294852

* O efeito benéfico é obtido com um consumo diário de 250 mg de EPA e DHA.
** As mulheres grávidas e lactantes devem consultar o seu médico antes de tomarem suplementos alimentares.



PARABÉNS! 
Concluiu com sucesso a 
Immunity Support Journey. 
É uma grande conquista e um 
passo em frente para alcançar o 
Destination Wellbeing.

Fale com o seu Empresário 
Amway e explore um mundo de 
oportunidades de bem-estar.

Agora…
desfrute dos benefícios dos seus 
esforços e prepare-se para viver 
a vida em pleno. 

Então…
comece a pensar noutras áreas 
do seu bem-estar e estilo de 
vida que gostaria de melhorar. 

Conselhos do especialista

O desempenho do nosso sistema imunitário pode influenciar a forma como desfrutamos da 
vida e a nossa capacidade de a vivermos como quisermos. É importante reforçá-lo como 
pudermos através da alimentação e de atividades físicas e mentais. Agora que está ciente da 
importância da imunidade para o seu bem-estar e desempenho, recomendo que escolha a 
melhor solução de apoio imunitário para si e comece a viver a vida em pleno!

Dr. Francesco Avaldi
Consultor de nutrição Nutrilite 


