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SAŅEMIET NODERĪGUS PADOMUS
par to, kā saglabāt spēcīgu imūnsistēmu 
visa gada garumā



Kad Jūsu imūnsistēma darbojas labi, 
tā palīdz Jums saglabāt veselību.

KĀ DARBOJAS 
IMŪNSISTĒMA
Kāpēc savu imūnsistēmu vajadzētu stiprināt 
visu gadu, nevis tikai ziemas mēnešos?
Jūsu imūnsistēma ir ļoti sarežģīta. Tā sastāv no trīs aizsardzības līnijām. 
Un pastāv dažādas iespējas, kā to atbalstīt.

Fiziskā barjera
Pirmā imūnās aizsardzības līnija

Ātra reakcija
Otrā imūnās aizsardzības līnija

Gudra reakcija
Trešā imūnās aizsardzības līnija 

Kas to nodrošina?
Jūsu āda, gļotāda, siekalas, asaras, 

zarnu sieniņas un svarīgas imūnšūnas, 
kas atrodas Jūsu zarnās.

Kas to nodrošina?
Baltie asinsķermenīši un 
citi iekšējie mehānismi. 

Kas to nodrošina?
Par to gādā supervaroņi, kuru 

uzdevums ir koncentrēties uz Jūsu 
imūnsistēmas reakciju.

TRĪS IMŪNĀS AIZSARDZĪBAS LĪNIJAS

Pārņemiet kontroli, atbalstot savu imūnsistēmu 
neatkarīgi no gadalaika ar imunitāti veicinošu uzturu, 

vingrinājumiem un miega paradumiem, kā arī ar uzturvielām 
no īpaši atlasītiem uztura bagātinātājiem.

Kā tā darbojas?
Tā darbojas kā vairogs, kas Jūs 

aizsargā no ārējās vides.

Kā tā darbojas?
Varat to iztēloties kā ātrās 

reaģēšanas vienību, kas vienmēr 
ir gatava rīkoties, ja rodas kāds 

apdraudējums veselībai. 

Kā tā darbojas?
Supervaroņi izvēlas pareizo veidu, 
kā atbalstīt Jūsu veselību jebkurā 
situācijā. “Imūnā atmiņa” viņiem 

arī ļaus saprast, kā līdzīgā situācijā 
rīkoties nākamreiz.

Produkti, kas iekļauti Immunity Support 
Journey, ir īpaši atlasīti sadarbībā ar 
Dr. Frančesko Avaldi — Nutrilite™ uztura 
konsultantu un vispārējās prakses ārstu, kurš 
specializējies sporta uztura jomā un ir ieguvis 
maģistra grādu veģetārajā uzturā.



Citrusaugļi
Citrusaugļi satur C vitamīnu. Centieties savā 
uzturā iekļaut apelsīnus, greipfrūtus un citronus, 
lai uzņemtu C vitamīnu dažādos veidos.

Padoms: Pievienojiet citrona šķēlītes gāzētam 
vai negāzētam ūdenim vai starp maltītēm 
apēdiet apelsīnu.

1
Ingvers
Šis uzmundrinošais sakņaugs piešķir 
spēcīgu garšu asajiem ēdieniem, 
zupām, smūtijiem, kā arī karstajiem un 
aukstajiem dzērieniem. Ingvers palīdz 
stiprināt ķermeņa dabisko aizsardzību.

2
Kivi
Kivi augļi satur daudz C vitamīna, kas 
veicina imunitāti. Vai zinājāt, ka vienā kivi 
ir vairāk C vitamīna nekā apelsīnā?

Padoms: baudiet tos kā uzkodu vai 
izmantojiet rīta smūtijā.

3
Spināti
Satur daudz C vitamīna un beta-karotīnu, 
ko Jūsu ķermenis var pārveidot imunitāti 
veicinošajā A vitamīnā. Kad vien iespējams, 
izmantojiet svaigus (termiski neapstrādātus) 
spinātus, lai nezaudētu to uzturvērtību. Pievienojiet 
salātiem vai iejauciet svaigā zaļajā smūtijā.

4
Kurkuma
Kurkumai ir antioksidējošas īpašības, un tā palīdz 
saglabāt imūnsistēmas efektivitāti. Šī “zelta garšviela” 
satur augstu kurkumīna koncentrāciju, kas tai piešķir 
spilgto krāsu. Iejaucot kurkumu auzu pienā, iegūsiet 
tā dēvēto zelta pienu. Šis izteikti zeltainais dzēriens jau 
gadsimtiem ir daļa no Indijas kultūras. Varat izmantot 
arī citus vegānos piena aizstājējus.

5

UZTURS, KAS 
STIPRINA IMUNITĀTI
Imunitāti veicinošu pārtikas 
produktu piemēri:

Augļi, dārzeņi, zaļumi un garšaugi ir svarīga daļa imūnsistēmu stiprinošā 
uzturā, jo tie sniedz vitamīnus, minerālvielas un augu izcelsmes 
uzturvielas, kas veicina ķermeņa imūno aizsardzību. 

Dr. Frančesko Avaldi
Nutrilite uztura konsultants

Eksperta ieteikums



Imunitāti veicinošs smūtijs 

Vienkāršas receptes, lai uzņemtu uzturvielas 
imunitātes atbalstam

Imunitāti veicinošs smūtijs
SASTĀVDAĻAS:

+ 3 apelsīni (vai sarkanie apelsīni), 
nomizoti un sagriezti gabaliņos
+ 2,5 cm svaiga ingvera saknes, 
nomizota un sasmalcināta vai sarīvēta
+ 2,5 cm svaigas kurkumas, nomizota 
un sasmalcināta vai sarīvēta
+ 100 ml ūdens
+ 1 paciņa Nutrilite™ Balance Within

PAGATAVOŠANA:

1. Ieberiet apelsīnus, ingveru, kurkumu un 
Balance Within blenderī, pievienojiet ūdeni. 

2. Blenderējiet, līdz izveidojas viendabīga masa.

UZTURS, KAS 
STIPRINA IMUNITĀTI

Uzziniet vairāk vietnē 
www.amway-latvia.com

BLENDERIS
Pagatavojiet lielisku smūtiju, 
izmantojot Nutrilite blenderi. 

Varavīksnes salāti
SASTĀVDAĻAS:

+ 250 g burkāni, nomizoti un 
sagriezti 1 cm garos gabaliņos
+ 370 g puķkāposta, smalki 
sadalīts ziedkopās
+ 285 g brokoļu, smalki sadalīti 
ziedkopās
+ 225 g bumbieru, ar izņemtu serdi 
un sagriezti 1 cm garos gabaliņos
+ 250 g biešu, nomizotas un 
sagrieztas 1 cm garos gabaliņos
+ 100 ml olīveļļas
+ 30 ml ābolu sidra etiķa
+ 1 nogatavināts mango, 
nomizots un sagriezts šķēlēs
+ 1 citrona sula
+ 1 šalotes sīpols, nomizots un 
sagriezts smalkās šķēlēs
+ 1 tējkarote sāls
+ ½ tējkarote melno piparu
+ 30 g koriandra, smalki sagriezts

PAGATAVOŠANA:

1. Ieberiet sagatavotos burkānus, 
puķkāpostu, brokoļus, 
bumbierus un bietes lielā bļodā.

2. Mērcei samaisiet olīveļļu, 
ābolu sidra etiķi, mango, citrona 
sulu, šalotes sīpolu, sāli, piparus 
un koriandru pārtikas kombainā 
vai blenderī. Izmantojiet 
pulsācijas režīmu (5-6 reizes), 
lai sablendētu, pēc tam iejauciet 
pārējas mērces sastāvdaļas.

3. Pārlejiet mērci sagatavotajiem 
dārzeņiem, labi samaisiet un 
lieciet galdā.

+ Sāciet dienu ar zaļo labumu smūtiju

+ Pusdienās baudiet gardo Kalifornijas kvinojas maltīti 

+ Kārojat gardu uzkodu starp ēdienreizēm? Atklājiet riekstu maisījumu

Varavīksnes salāti



IKDIENAS MALTĪŠU 
PIEMĒRI UN PIEDEVAS
Īsi padomi par to, kā uzturā iekļaut imunitāti 
veicinošus vitamīnus.

Ikdienā ir ieteicamas 3 galvenās ēdienreizes un 2 uzkodas. Tas mums palīdz:
+ sniegt savam ķermenim enerģiju, kas nepieciešama dzīvošanai un aktīvam dzīvesveidam,
+ vienmērīgi sadalīt uzņemto kaloriju daudzumu visas dienas garumā un novērst pārēšanos 
vēlu vakarā,
+ saglabāt līdzsvarotu cukura līmeni asinīs.

KĀRTĪGAS PUSDIENAS
piemēram, veselīgs maisījums, salāti vai silta maltīte, kurā ir labi līdzsvaroti 
dārzeņi, olbaltumvielas, kompleksie ogļhidrāti un labie tauki

Vitamīns C Plus 
Nutrilite™

Nutrilite Balance™ 
Within

Smūtijs

Glāze 
ūdens

Brokastu 
pārslas

Zupa 

VIEGLAS VAKARIŅAS
piemēram, veselīgs maisījums, salāti vai silta maltīte, 
kurā ir labi līdzsvaroti dārzeņi, olbaltumvielas, 
kompleksie ogļhidrāti un labie tauki

Proteīna pulveris 
Nutrilite™ 
(1 karote)

PUSDIENAS

RĪTA 
UZKODA

BROKASTIS

VAKARIŅAS
VAI

VAI

Rieksti Jogurts

PĒCPUSDIENAS 
UZKODA

Ir labi savā rīta vai pēcpusdienas 
uzkodā iekļaut augu izcelsmes 
olbaltumvielas.

PIRMS 
BROKASTĪM

Turiet Balance Within uz naktsgaldiņa, 
lai neaizmirstu to iedzert uzreiz pēc 
pamošanās, pirms brokastīm.



FIZISKIE VINGRINĀJUMI

Treniņš tējas 
pagatavošanas laikā
Jums garšo tēja? Izmantojiet ūdens 
vārīšanās laiku nelielai fitnesa 
sesijai. Izstiepieties, palecieties, 
skrieniet vai dejojiet, līdz ūdens ir 
uzvārījies!

Katras nedēļas beigās 
paskatieties spogulī, 
pasmaidiet un sakiet 
“Labi pastrādāts!”

Izvēloties proaktīvu pieeju imunitātes atbalstam, Jūs 
darāt labu savai veselībai. Kas Jums ir jāzina. Vingrošana 
palīdz imūnsistēmai atrast un likvidēt patogēnus īstermiņā un 
samazina infekciju risku ilgtermiņā.

Kustieties vairāk
Regulāri, vidējas slodzes aerobie 
vingrinājumi, piemēram, soļošana, 
skriešana vai riteņbraukšana, 
var sniegt Jūsu imūnsistēmai 
tai nepieciešamo atbalstu. 
Izvēlieties savu iecienītāko 
mūziku, paņemiet pudeli ūdens 
un dodieties uzmundrinošā 
pastaigā pa tuvāko apkaimi vai 
izbrauciet ar riteni pa parku.

Sāciet mierīgi
Ja vēlaties sākt mierīgāk, vairākas 
reizes pametiet gaisā kaut ko mīkstu, 
piemēram, zeķi vai šalli, un to noķeriet. 
Pārlieciet to no vienas rokas otrā, tās 
kustinot ap vidukli pulksteņrādītāju un 
pēc tam pretējā virzienā.

Lepojieties ar 
savu progresu
Pirmās nedēļas beigās veltiet laiku, 
lai pārdomātu, cik labi Jūs jūtaties. 
Pēc otrās nedēļas un vēlāk novērojiet 
pozitīvās pārmaiņas savā enerģijas 
līmenī, muskuļu tonusā un prātā. 
Centieties šos nelielos treniņus 
atkārtot visas dienas laikā, kad vien 
tas Jums ir ērti, vai padarīt tos par 
ikdienas ieradumu (piem., pirmais, 
ko darāt pēc pamošanās).

Kustieties līdzi 
mūzikai 
Izvēlieties pacilājošu melodiju, 
lai dejotu vai ritmiski atkārtotu 
kustības. Varat arī vispirms sākt 
ar mierīgām kustībām, tad uzdot 
tempu, 1-2 minūtes kustoties 
ļoti aktīvi, piemēram, veicot 
atspiešanos, un dziesmas beigās 
atgriezties pie mierīgas aktivitātes.



LABA IZGULĒŠANĀS
Saldi sapņi labai imūnsistēmai
Miegs ir viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā noturēt prātu un ķermeni 
formā. Laba izgulēšanās naktī var ļaut just tūlītēju enerģijas lādiņu, taču 
īstos ieguvumus veselībai sniedz pastāvīgs miega režīms. Miegs ir būtiski 
svarīgs ikviena cilvēka vispārējai veselībai un labsajūtai un var palīdzēt 
ķermeņa imūnsistēmai, kā arī veselīgas sirds, svara un prāta saglabāšanā. 

Ievērojiet miega režīmu
Izvēlieties sev piemērotu režīmu un ievērojiet rutīnu, 
vienmēr ejot gulēt un mostoties tajā pašā laikā 
(arī nedēļas nogalēs!). Pastāvīgs režīms stiprina 
Jūsu ķermeņa miega/nomoda ciklus, palīdzot Jūsu 
ķermenim saprast, ko gaidīt un kad.

Dienas laikā negulšņājiet
Enerģija dienas laikā tik tiešām samazinās, taču neļaujieties 
kārdinājumam nosnausties un pietaupiet miegu 
naktsmieram. Ja jūtat stipru nogurumu un vajadzību 
atpūsties, dienas laikā nesnaudiet ilgāk par 20 minūtēm.

Ieviesiet paradumus laikam 
pirms gulētiešanas
Ieviesiet sev piemērotus vakara paradumus un baudiet 
tos, gatavojoties doties pie miera. Tas var būt patīkams 
vakara rituāls ādas kopšanai, grāmata, nomierinoša 
mūzika vai kumelīšu vai lavandas tēja, jo šie garšaugi 
ir pazīstami ar savām atpūtu un veselīgu miegu 
veicinošajām īpašībām.

Radiet miera sajūtu
Tāpat kā Jūs izslēdzat gaismu, vakarā atpūtiniet 
smadzenes ar nomierinošām darbībām. Nomieriniet 
prātu un veiciniet labāku miegu, izmantojot relaksācijas 
paņēmienus, piemēram, meditāciju un elpošanas 
vingrinājumus, siltu vannu vai dušu vai arī pēdu vannu. 
Pievērsiet uzmanību tam, lai pirms miega neizmantotu 
elektroniskās ierīces.

* Labvēlīgais efekts tiek panākts, uzņemot 1 mg melatonīna neilgi 
pirms gulētiešanas.

Sātīgas vakariņas, vēlīnas uzkodas, vakara kokteilis vai pat 
lieka tējas krūze — tas viss var ietekmēt Jūsu miega kvalitāti. 
Pievērsiet uzmanību tam, ko ēdat un dzerat dažas 
stundas pirms gulētiešanas, un gādājiet par to, lai nedotos 
pie miera ar izsalkuma vai pārēšanās sajūtu.

Slēdziet virtuvi uz vakaru 



Immunity 
Support 

JOURNEY

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI JUMS 
Stipriniet imūnsistēmu visa 
gada garumā.

Vitamīns C Plus 
Nutrilite™

• Premium kvalitātes 
maisījums, kas satur 
L-askorbīnskābi, acerolas ķiršu 
koncentrātu, kā arī greipfrūtu, 
mandarīnu un citronu 
koncentrātus. 

• Tas ir īpaši veidots, 
lai vienmērīgi izdalītu 
C vitamīnu astoņu 
stundu laikā, tā veicinot tā 
uzsūkšanos pēc iespējas labāk.

Proteīna pulveris 
Nutrilite™

• Nodrošina olbaltumvielas 
un visu deviņu neaizstājamo 
aminoskābju līdzsvaru bez 
nevajadzīgām papildu 
vielām, piemēram, 
aromatizētājiem vai 
krāsvielām. 

• Tā ir veģetāriešiem piemērota, 
viegli sagremojama 
alternatīva ierastajiem 
olbaltumvielu avotiem, 
piemēram, liellopu gaļai, 
sieram, olām un pilnpienam.

Nutrilite Balance 
Within™

• Satur B6 vitamīnu 
un B9 vitamīnu, kas 
atbalsta imunitāti2 un labu 
noskaņojumu3. 

• Katrā šī ātri kūstošā un 
gardā pulvera paciņā ir 
6 miljardi pienskābes 
baktēriju no 2 zinātniski 
dokumentētiem avotiem.

Pasūtījuma Nr. 315562

VITAMĪNU KOMPLEKTS 
IMUNITĀTEI VISA 
GADA GARUMĀ1

1) C vitamīns, B6 vitamīns un folijskābe (B9) veicina dabīgu imūnsistēmas funkciju nodrošināšanu.
2) B6 vitamīns un folijskābe (B9) veicina dabīgu imūnsistēmas funkciju nodrošināšanu.
3) B6 vitamīns un folijskābe (B9) veicina normālas psiholoģiskās funkcijas.

Uzziniet vairāk vietnē 
www.amway-latvia.com/DestinationWellbeing/



Imunitātes 
atbalsta 
KOMPLEKTS

 
 

Bērnu 
imunitātes 

atbalsta 
KOMPLEKTS

PAPILDU ATBALSTS IMUNITĀTEI 
GADALAIKU MAIŅAS LAIKĀ

KOMPLEKTS SEZONĀLAM 
IMUNITĀTES ATBALSTAM

BĒRNU IMUNITĀTES 
ATBALSTA KOMPLEKTS

Pasūtījuma Nr. 314051

Pasūtījuma Nr. 308133

C vitamīns, D vitamīns, 
cinks un selēns veicina 
dabīgu imūnsistēmas 
funkciju nodrošināšanu. 
Katrs produkts šūnas 
atbalsta atšķirīgā veidā.

Bērnu imunitātes atbalsts* 
Plus Nutrilite™ Kids
Gards un ātri kūstošs pulveris “4 vienā” 
ar D vitamīnu*, C vitamīnu, cinku un 
pienskābes baktērijām.

Omega-3 košļājamās 
pastilas bērniem Nutrilite™
Mīkstas pastilas ar augļu garšu un 
D vitamīnu normālas imunitātes 
atbalstam* un kaulu attīstībai**, kā arī ar 
neaizstājamajām omega 3 taukskābēm.

Īpaši paredzēts bērniem 
vecumā no 4 gadiem

* D vitamīns veicina dabīgu imūnsistēmas funkciju nodrošināšanu bērniem.
** D vitamīns ir nepieciešams bērnu kaulu normālai augšanai un attīstībai.
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Daily Nutrilite™ – SKU 4215
+ C vitamīns, kas veicina dabīgu 
imūnsistēmas funkciju nodrošināšanu
+ E vitamīns un B2 vitamīns, kas, tāpat 
kā C vitamīns, veicina šūnu aizsardzību 
pret oksidatīvo stresu.

Vitamīns C Plus Nutrilite™ – SKU 
109741 (60 tabs), SKU 109743 (180 tabs)
+ C vitamīns, kas veicina dabīgu imūnsistēmas 
funkciju nodrošināšanu.

Nutrilite Balance 
Within™ – SKU 120571
+ B6 vitamīns un B9 vitamīns 
(folijskābe), kas veicina 
dabīgu imūnsistēmas 
funkciju nodrošināšanu. 
+ Tie arī veicina 
normālas 
psiholoģiskās 
funkcijas. Tāpēc 
tie palīdz 
Jums būt labā 
noskaņojumā.

Vitamīns D Plus Nutrilite™ – SKU 119797
+ D vitamīns, kas veicina dabīgu imūnsistēmas funkciju 
nodrošināšanu
+ Tas arī veicina dabīgu kaulaudu atjaunošanos, 
zobu un muskuļu funkcijas

Izvēlieties šos produktus, ja: 
neskatoties uz profilaktiskiem 
pasākumiem, Jūs vēlaties 
papildus uzlabot 
savu uzturu.

XS™ enerģijas dzēriens 
+ ingvers, pasiflora – 
SKU 298813
+ Ar C vitamīnu un cinku, kas veicina dabīgu 
imūnsistēmas funkciju nodrošināšanu, veicinot 
prāta darbību un možumu, jo tas satur B5 vitamīnu 
(pantotēnskābi), kas veicina normālu prāta 
darbību, un kopā ar B3, B6 un B12 vitamīniem 
veicina noguruma un bezspēka samazināšanos.

Izvēlieties šo produktu, ja: Jūs 
vēlaties atbalstīt savu imūnsistēmu 
jebkurā vietā un laikā, stiprinot 
sava ķermeņa dabisko imūno 
aizsardzību ar katru gardo malku. 

Ķiploks Nutrilite™ 
– SKU 109705
+ Ķiploks veicina normālu 
imūnsistēmas darbību. 
+ Tas arī palīdz saglabāt 
normālu holesterīna līmeni.

Nutrilite Cinks un selēns – SKU 126811 
+ Cinks un selēns veicina dabīgu imūnsistēmas funkciju 
nodrošināšanu
+ Tie piedalās normāla matu un nagu stāvokļa 
uzturēšanā

Izvēlieties šos produktus, ja: 
Jums šķiet, ka Jums varētu 
būt vajadzīgs papildu 
atbalsts gadalaikos, kas 

rada pārbaudījumus 
imūnsistēmai, lai stiprinātu 
savu imunitāti.

Izvēlieties šos produktus, ja: 
Jums ir vajadzīgs labs ikdienas 
pamats imūnsistēmai, jo Jūs 
zināt, ka, neskatoties uz visiem 
saviem centieniem dzīvot 
veselīgi, uzturs tomēr var 
nebūt pilnvērtīgs.

ĪSTAIS PRODUKTS 
KATRAI VAJADZĪBAI
Kā izvēlēties? Vispirms rūpējieties par savu 
“imunitātes pamatu”. Kad mainās gadalaiki, 
sniedziet īpašu sezonālo imunitātes atbalstu, 
un izvēlieties konkrētai vajadzībai pielāgotu 
imunitātes atbalstu, kad tas ir nepieciešams.
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PĀRBAUDIET SAVU 
IMUNITĀTI
Pārbaudiet ikdienā svarīgāko zemāk 
un atzīmējiet visus lodziņus, kas atbilst 
Jūsu ikdienas paradumiem:

Ēdiet veselīgi
Līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs ir būtisks Jūsu garīgajai un fiziskajai labsajūtai. Papildus 5 augļu un dārzeņu (vēlams, 
sezonālu) porciju uzņemšanai dienā iesakām arī tos izvēlēties 5 dažādās krāsās. Krāsas rodas no augu izcelsmes uzturvielām 
jeb augu daļām, kas veicina to augšanu un aizsargā augus pret slimībām.

Labi izgulieties
Jūsu imūnsistēma ir atkarīga no veselīga miega. Vairumam pieaugušo naktī ir vajadzīgas 7–9 stundas miega. Ievērojiet 
regulāru naktsmiera režīmu, dienā negulšņājiet, pirms gulētiešanas nelietojiet kofeīnu vai alkoholu, gādājiet, lai guļamistaba 
būtu vēsa, un veltiet laiku, lai pirms gulētiešanas atslābinātos. Neaizmirstiet pirms gulētiešanas nelietot elektroniskās ierīces. 

Priecājieties
Smiekli ir vislabākās zāles. Ir pat novērots, ka tie var likt imūnsistēmai darboties labāk — gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. 
Tie nav neapgāžami pierādījumi, taču kuram gan nepatīk labi pasmieties?

Vingrojiet
Vienkārši dodieties pastaigā, skrieniet vai izvēlieties kaut ko pa vidu — regulāra fiziska aktivitāte palīdz plaušām un elpceļiem 
atbrīvoties un nevēlamajām baktērijām, tā veicinot izvairīšanos no dažām slimībām. Tā arī uzlabo asinsriti, stiprina antivielas 
un samazina stresa hormonu līmeni.

Mazgājiet rokas
Aizskalojiet projām baktērijas, pirms tās apdraud Jūsu veselību. Izmantojiet ziepes un tīru tekošu ūdeni, mazgājiet rokas 
vismaz 20 sekundes un noskalojiet. Dienas laikā izmantojiet roku dezinfektantu kā iedarbīgu papildu līdzekli.

Relaksējieties
Nedaudz stresa var nākt par labu. Tas palīdz ķermenim sagatavoties grūtībām. Taču, tam turpinoties pārāk ilgi, stress var 
vājināt ķermeņa aizsardzības sistēmu. Kad vien iespējams, izvairieties no stresa un veltiet laiku, lai atslābinātos un darītu to, 
kas Jums patīk.

Domājiet pozitīvi
Kad Jūs domājat labas domas, Jūsu ķermeņa aizsardzība darbojas labāk. Priecājieties par to, kas Jums patīk, un vienmēr 
centieties saskatīt ko pozitīvu — pat grūtos laikos.

Ja Jums piemīt visi 7 minētie 
paradumi, Jūs labi rūpējaties 
par savu imunitāti. 

Pārbaudiet šo sarakstu regulāri, vēlams — katru 
dienu, lai sekotu līdzi tam, cik labi Jūs atbalstāt 
savu imunitāti īstermiņā un ilgtermiņā.

Taču, lai arī kā Jūs rūpētos, reizēm var būt 
vajadzīgs papildu uztura atbalsts, lai 
imūnsistēma turpinātu darboties labi. Tieši 
šādos gadījumos uztura bagātinātāji Jums 
var palīdzēt novērst iespējamās nepilnības 
un labāk rūpēties par savu imunitāti.



KOMPLEKTS  

“In Charge” 

KOMPLEKTS 
“Topošā 
mamma”

KOMPLEKTS 
“Labākais 
vecums”

ATKLĀJIET VAIRĀK RISINĀJUMU, 
KAS PIELĀGOTI TIEŠI JUMS
Iepazīstiet komplektu pasauli, kas palīdz risināt Jūsu 
konkrētās veselības, dzīvesveida un labsajūtas vajadzības.

ŠO PRODUKTU KOMBINĀCIJA SNIEDZ UZTURVIELAS, 
KAS VARĒTU BŪT NEPIECIEŠAMAS NOBRIEDUŠAM ĶERMENIM.

• PROTEĪNA PULVERIS NUTRILITE™: Nodrošina augsti 
kvalitatīvas olbaltumvielas, sniedzot visas deviņas 
neaizstājamās aminoskābes sabalansētā daudzumā.

• OMEGA-3 COMPLEX NUTRILITE™: EPA un DHA veicina 
normālu sirdsdarbību. DHA veicina normālas smadzeņu 
darbības un normālas redzes saglabāšanu. Labvēlīgais efekts 
tiek panākts, dienā uzņemot 250 mg EPA un DHA

• Koenzīms Q10: Nodrošina koenzīmu Q10, tā dabiskajai 
koncentrācijai ķermenī ar gadiem samazinoties.

Pasūtījuma Nr. 305543

ŠO PRODUKTU KOMBINĀCIJA SNIEDZ JŪSU ĶERMENIM 
VITALITĀTI UN ENERĢIJU.

• C VITAMĪNS PLUS: Satur C vitamīnu, kas 
veicina normālu un enerģiju ražojošu vielmaiņu 
un normālu imūnsistēmas darbību.

• B VITAMĪNS PLUS: Satur B2 vitamīnu (riboflavīns), 
B3 vitamīnu (niacīns), B5 vitamīnu (pantotēnskābe), 
B6 vitamīnu un B12 vitamīnu, kas veicina normālu un 
enerģiju ražojošu vielmaiņu un noguruma un nespēka 
samazināšanos.

• OMEGA-3 COMPLEX NUTRILITE™: Satur omega 3 
taukskābes EPA un DHA, kas veicina normālu sirdsdarbību.* 

Pasūtījuma Nr. 294545

ŠO PRODUKTU KOMBINĀCIJA ATBALSTA 
JŪSU UZTURU GRŪTNIECĪBAS LAIKĀ**

• IRON FOLIC PLUS: satur folijskābi, 
kas veicina mātes audu veidošanos 
grūtniecības laikā.

• CALMAGD PLUS: satur kalciju, kas ir 
nepieciešams normālu kaulu uzturēšanai.

Pasūtījuma Nr. 294852

* Labvēlīgais efekts tiek panākts, dienā uzņemot 250 mg EPA un DHA.
** Grūtniecēm un sievietēm, kuras baro ar krūti, pirms jebkādu uztura bagātinātāju lietošanas ir jāapspriežas ar ārstu



APSVEICAM! 
Jūs pabeidzāt Immunity Support 
Journey! Tas ir ievērojams 
sasniegums un solis uz priekšu, 
tiecoties uz Destination 
Wellbeing.

Parunājiet ar savu Amway 
neatkarīgo uzņēmēju un atklājiet 
labsajūtas iespēju pasauli.

Tagad...
baudiet savu pūliņu augļus un 
gatavojieties dzīvot pilnvērtīgi. 

Pēc tam...
sāciet domāt par citām savas 
labsajūtas un dzīvesveida 
jomām, kuras vēlaties uzlabot. 

Eksperta ieteikums

Tas, kā darbojas mūsu imūnsistēma, var ietekmēt mūsu dzīvesprieku un spēju dzīvot 
tā, kā vēlamies. Ir svarīgi to atbalstīt visos iespējamajos veidos — no uzņemtās 
pārtikas un dzērieniem līdz fiziskajām un garīgajām aktivitātēm. Zinot, cik ļoti 
imunitāte ietekmē mūsu labsajūtu un darbību, aicinu Jūs atrast sev piemērotu 
imunitātes atbalsta risinājumu un sākt dzīvot pilnvērtīgi!

Dr. Frančesko Avaldi
Nutrilite uztura konsultants 


