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ОТКРИЙТЕ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Как да поддържате имунната си система 
силна през цялата година



Когато вашата имунна система се представя 
оптимално, тя ви помага да останете здрави.

КАК РАБОТИ 
ИМУННАТА СИСТЕМА
Защо трябва да подкрепям имунната си система 
през цялата година, а не само през зимните месеци?

Вашата имунна система е изключително комплексна. Тя се състои от 
три линии на защита. И има различни начини да я подкрепяте.

Физическа бариера
1-ва линия на имунна защита

Бърза реакция
2-ра линия на имунна защита

Интелигентна реакция
3-та линия на имунна защита 

Какво е това?
Вашата кожа, лигавици, слюнка, сълзи, 
чревни стени и важни имунни клетки, 

разположени в червата ви.

Какво е това?
Белите кръвни телца 

и други вътрешни 
механизми. 

Какво е това?
Състои се от супер-герои, 

чиято задача е да се фокусират върху 
реакцията на имунната ви система.

ТРИ ЛИНИИ НА ИМУННА ЗАЩИТА

Поемете контрол като подкрепяте имунната си система 
– независимо от сезона – с хранене, упражнения и навици 

за сън, подкрепящи имунитета, както и хранителни 
вещества от специално избрани хранителни добавки.

Как работи?
Служи като щит, който ви 

защитава от външната 
околна среда.

Как работи?
Можете да я приемете като екип за 

бързо реагиране, винаги готов да 
предприеме действие, когато има 

опасност за здравето. 

Как работи?
Вашите супер-герои определят 
правилния начин да подкрепят 

здравето ви във всяка ситуация. 
Те също знаят какво да правят 

следващия път, благодарение на 
тяхната "имунна памет”.

Продуктите в Immunity Support Journey са 
специално избрани в сътрудничество с д-р 
Франческо Авалди, консултант по хранене на 
Nutrilite™ и лекар-експерт по спортно хранене с 
магистратура във вегетарианска диета.



Цитрусови плодове
Цитрусовите плодове съдържат витамин С. 
Опитайте се да добавите портокали, грейпфрути 
и лимони към вашата диета, за да се насладите на 
различни начини за прием на витамин С.

Съвет: Добавете резени лимон към 
газирана или обикновена вода или яжте 
портокали като снак.

1
Джинджифил
Този пикантен корен добавя мощен вкус 
към къри, супи, смутита, както и към 
топли и студени напитки. Джинджифилът 
допринася за естествените защитни 
сили на организма.

2
Киви
Плодовете киви са богати на 
имуноподдържащ витамин С. Знаете ли, 
че едно киви съдържа повече витамин С 
от един портокал?

Съвет: яжте ги като лека закуска или ги 
добавете към сутрешното си смути.

3
Спанак
Богат на витамин С и бета каротин, които 
тялото ви може да трансформира във 
витамин А, поддържащ имунитета. Когато е 
възможно, консумирайте спанак пресен (не варен), 
за да запазите съдържанието на хранителни 
вещества. Добавете към салата или блендирайте 
като част от свежо зелено смути.

4
Куркума
Куркумата помага за поддържане на 
ефикасността на имунната система и има 
антиоксидантни свойства. Тази „златна подправка“ 
съдържа висока концентрация на куркумин, което й 
придава отличителния цвят. Ако смесите куркума с 
овесено мляко, напитката се нарича Златно мляко. 
Тази ярка златна напитка е част от индийската 
култура от векове. Можете също да използвате 
вегански заместители на млякото.

5

ХРАНЕНЕ ЗА ПОДКРЕПА 
НА ИМУНИТЕТА
Примери за храни, подсилващи 
имунитета:

Плодовете, зеленчуците, билките и подправките са важен 
елемент от храненето, поддържащо имунната система, 
тъй като те осигуряват витамини, минерали и фитонутриенти, 
които подкрепят имунната защита на нашето тяло.

Д-р Франческо Авалди
Консултант по хранене на Nutrilite 

Експертно мнение



Смути за подсилване на имунитета 

Лесни рецепти за осигуряване на хранителни 
вещества за подкрепа на имунитета

Смути за подсилване на 
имунитета
СЪСТАВКИ:

+ 3 портокала (или червени портокала), 
обелени и нарязани
+ 2.5 см парче свеж джинджифил, 
обелен и нарязан или фино настърган
+ 2.5 см парче от свежа куркума, 
обелена и нарязана, или фино 
настъргана
+ 100 мл вода
+ 1 саше Nutrilite™ Balance Within

МЕТОД НА ПОДГОТОВКА:

1. Поставете портокалите, 
джинджифила, куркумата, водата и 
Balance Within в блендера. 

2. Смесете до постигане на гладка 
консистенция.

ХРАНЕНЕ ЗА ПОДКРЕПА 
НА ИМУНИТЕТА

Открийте повече на 
www.amway.bg

БЛЕНДЕР
Създайте перфектно 
смути с блендер Nutrilite. 

Салата “Дъга”
СЪСТАВКИ:

+ 250 г моркови, обелени и 
нарязани на парчета от 1 см
+ 370 г карфиол, нарязан на 
малки цветчета
+ 285 г броколи, нарязан на 
малки цветчета
+ 225 г круши, обелени и 
нарязани на парчета от 1 см
+ 250 г цвекло, обелени и 
нарязани на парчета от 1 см
+ 100 мл маслинено олио
+ 30 мл ябълков оцет
+ 1 узряло манго, обелено 
и нарязано
+ Сок от 1 лайм
+ 1 шалот, обелен и наразян 
на ситно
+ 1 ч.л. сол
+ ½ ч.л. черен пипер
+ 30 г кориандър, фино нарязан

МЕТОД НА ПОДГОТОВКА:

1. Комбинирайте приготвените 
моркови, карфиол, броколи, 
круши и цвекло в голяма купа.

2. За дресинга, смесете 
маслиненото олио, ябълковия 
оцет, мангото, сокът от лайм, 
шалот, сол, пипер и кориандър 
в процесор или блендер. 
Използвайте пулсиращия 
режим за смесване, след това 
изсипете в другите съставки 
до комбиниране.

3. Изсипете дресинга 
върху приготвените 
зеленчуци, смесете добре и 
сервирайте.

+ Стартирайте вашия ден със Смути Зелена благодат

+ Насладете се на вкусна и хранителна Купа с киноа Калифорния за обяд

+  Търсите ли за вкусна закуска между основните ястия? Открийте Купа 
със смесени ядки

Салата “Дъга”



ПРИМЕРИ ЗА ДНЕВНИ 
ЯСТИЯ И ХРАНИТЕЛНИ 
ДОБАВКИ
Бързо ръководство, което да ви помогне да добавите 
витамини, подкрепящи имунитета към вашето хранене. 
Дневният хранителен план препоръчва 3 основни ястия и 2 закуски всеки ден. 
Това ни помага да:
+ Осигурим на тялото си енергията, от която се нуждае, за да водим активен 
начин на живот
+ Разпределим приема на калории равномерно през деня и да предотвратим 
преяждането късно през деня
+ Поддържане на балансирани нива на кръвната захар

ПОДХОДЯЩ ОБЯД
като здравословна купа, салата или топла храна 
с правилния баланс на зеленчуци, протеини и 
сложни въглехидрати и добри мазнини

Nutrilite Витамин C 
Плюс

Nutrilite Balance™ 
Within

смути

Чаша 
вода

Мюсли

Супа 

ЛЕКА ВЕЧЕРЯ
като здравословна купа, салата или топла храна 
с правилния баланс на зеленчуци, протеини и 
сложни въглехидрати и добри мазнини

Nutrilite Изцяло 
растителен протеин 
(1 лъжичка)

ОБЯД

СУТРЕШНА 
ЗАКУСКА

ЗАКУСКА

ВЕЧЕРЯ
ИЛИ

ИЛИ

Ядки Кисело мляко

СЛЕДОБЕДНА 
ЗАКУСКА

Отлична идея е да включите 
растително базирани протеини 
като част от вашата сутрешна 
или следобедна закуска.

ПРЕДИ 
ЗАКУСКА

Пазете Balance Within на 
вашето нощно шкафче, така че да 
запомните да го приемете, когато 
се събудите, преди закуска.



ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Чаена тренировка
Обичате ли чай? Използвайте 
времето, което е необходимо, за да 
заври водата на 100°C, като ваша 
фитнес сесия. Разтягайте се, 
скачайте, бягайте или танцувайте, 
докато водата заври!

В края на всяка 
седмица, се погледнете 
в огледалото, 
усмихнете се и кажете: 
“Добра работа!”

Предприемането на проактивен подход за подкрепа на 
имунитета ви е едно от най-добрите неща, които можете 
да направите за здравето си. Ето какво трябва да знаете... 
Упражненията помагат на имунната система да открие и 
елиминира патогените в краткосрочен план и намалява риска от 
инфекции в дългосрочен план.

Движете се 
повече
Редовните аеробни упражнения 
с умерена интензивност – като 
ходене, бягане или колоездене 
– в продължение на 150 минути 
седмично могат да осигурят 
на имунната ви система 
подкрепата, от която се 
нуждае. Така че, сложете любимия 
си плейлист, вземете бутилка 
вода и се отправете на бърза 
разходка из квартала си или 
карайте колело из парка.

Стартирайте 
полека
Ако имате нужда от нещо по-
нежно като начало, хвърлете 
мек предмет, като чорап или 
шал, във въздуха и го хващайте 
многократно; прекарайте 
предмета от една ръка в друга 
около кръста си по посока на 
часовниковата стрелка, след това 
обратно на часовниковата стрелка.

Отбележете 
напредъка си
В края на първата седмица, 
отделете време да отразите 
колко добре се чувствате. След 
втората седмица, наблюдавайте 
положителните промени в 
нивата на вашата енергия и 
мускулен тонус – както и вашия 
ум. Опитайте се да повтаряте 
вашите микро-тренировки през 
целия ден, когато ви е удобно, 
или се опитайте да го превърнете 
в ежедневен навик (напр. първото 
нещо след събуждане)

Движете се 
с музиката 
Изберете оптимистична мелодия, 
подходяща за танцуване или да 
повтаряте движения в ритъм. 
Като алтернатива, стартирайте 
с нежни движения за начало, след 
това се отдайте на интензивни 
действия за 1-2 минути, като лицеви 
опори, след това се върнете към лека 
дейност за заключение на песента.



ДОБЪР СЪН
Сладки сънища за добра имунна система
Сънят е един от най-важните начини да поддържате тялото и ума си 
силни. Добрият нощен сън може да ви даде незабавен тласък на енергия, 
но постоянната дрямка е мястото, където се проявяват истинските ползи 
за здравето. Сънят е жизненоважна част от цялостното здраве и 
благополучие на всеки човек и може да помогне на имунната система на 
тялото и да ви помогне да поддържате сърцето, теглото и ума си здрави. 

Придържайте се към 
определен режим на сън
Открийте режима, който работи за вас и се 
придържайте към едно и също време на заспиване 
и събуждане всеки ден (включително и през уикенда!). 
Постоянството подсилва цикличността на спане/
будуване на вашия организъм, което му помага да 
знае какво да очаква и кога.

Бъдете ранно пиле
Енергийният спад през деня е реален, но можете да устоите 
на желанието да подремнете и запазете съня си за вечерта. 
Ако се чувствате изтощени и имате нужда от презареждане, 
позволете си максимум 20 минути дрямка през деня.

Създайте режим за сън
Създайте режим на сън, който работи за вас, и му се 
насладете като част от подготовката ви за сън. Това 
може да е успокояваща вечерна рутинна грижа за кожата, 
книга, успокояваща музика или чаша чай от лайка или 
лавандула, тъй като тези билки са известни с това, 
че подпомагат релаксацията и здравословния сън.

Създайте си усещане за спокойствие.
Също както с ключа за лампата, изключете 
мозъка си през нощта с успокояващи дейности. 
Прочистете ума си и стимулирайте по-качествен 
сън посредством техники за релаксация като 
медитация и дихателни упражнения, или пък топла 
вана, душ или вана за крака. Обърнете внимание да 
не използвате електронни устройства преди сън.

* Благотворният ефект се постига чрез консумиране на 1 мг 
мелатонин преди сън.

Обилната вечеря, среднощното похапване, вечерен 
коктейл или дори твърде много чаши чай са все 
неща, които могат да се отразят на пълноценния ви 
сън. Обърнете внимание какво ядете и пиете в 
последните си часове преди лягане и се уверете, 
че няма да заспите гладни или претъпкани.

Затворете кухнята за вечерните часове 
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ВАС 
Подкрепете имунната си 
система през цялата година.

Nutrilite Витамин С 
Плюс (удължено 
освобождаване)

• Премиум комбинация 
на L-аскорбинова 
киселина, концентрат от 
череша ацерола, както и 
концентрати от грейпфрут, 
мандарина и лимон. 

• Тя е специално разработена 
да освобождава витамин C 
постепенно в период от 
осем часа, което помага за 
оптимизиране на неговото 
абсорбиране.

Nutrilite Изцяло 
растителен 
протеин

• Осигурява протеини в 
баланс с всички девет 
есенциални аминокиселини, 
без нежелани екстри 
като овкусители или 
оцветители. 

• Продуктът е вегетариански, 
лесна за поглъщане 
алтернатива на 
традиционните източници 
на протеин като червено 
месо, сирене, яйца или 
пълномаслено мляко.

Nutrilite Balance 
Within™

• Съдържа витамини B6 и B9 
за подкрепа на имунитета2 
и положителното 
настроение3. 

• Всяко саше на този 
бързо топящ се прах с 
приятен вкус съдържа 
6 милиарда бактерии, 
произвеждащи млечна 
киселина от 2 научно добре 
документирани щама.

Каталожен номер. 315562

КОМПЛЕКТ С ЕЖЕГОДНИ 
ВИТАМИНИ ЗА ИМУНИТЕТ1

1) Витамин C, B6 и фолиевата киселина (витамин B9) допринасят за нормалното функциониране на имунната система.
2) Витамин B6 и фолиевата киселина (витамин B9) допринасят за нормалното функциониране на имунната система.
3) Витамин B6 и фолиевата киселина (витамин B9) допринасят за нормалната психологическа функция.

Открийте повече на 
www.amway.bg/DestinationWellbeing/



КОМПЛЕКТ 
Подкрепа за 
имунитета 

 
 

КОМПЛЕКТ 
Kids  

Подкрепа  
за имунитета 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 
ЗА ИМУНИТЕТА ПРИ СМЯНА 
НА СЕЗОНИТЕ

КОМПЛЕКТ СЕЗОННА 
ПОДКРЕПА ЗА ИМУНИТЕТА

КОМПЛЕКТ KIDS 
ПОДКРЕПА ЗА ИМУНИТЕТА

Каталожен номер. 314051

Каталожен номер. 308133

Витамин С, цинкът и 
селенът допринасят 
за нормалното 
функциониране на 
имунната система. 
Всеки от продуктите 
подкрепя клетките по 
различен начин.

Nutrilite Kids Имунна 
подкрепа* Плюс
Вкусен и бързо топящ се прах 
4-в-1 с витамин D*, витамин C, 
цинк и бактерии, произвеждащи 
млечна киселина.

Nutrilite Kids Omega-3
Плодови меки таблетки 
за дъвчене с витамин D 
за нормална подкрепа на 
имунитета* и развитие на 
костите**, както и есенциални 
омега-3 мастни киселини.

Специално разработен за 
деца над 4-годишна възраст.

*  Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система при децата.
** Витамин D е необходим за нормалния растеж и за развитието на костите при децата.
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Nutrilite™ Daily – Каталожен номер 4215
+ Витамин С допринася за нормалното 
функциониране на имунната система.
+ Витамин Е и витамин В2, както и 
витамин С допринасят за защита на клетките от 
оксидативен стрес.

Nutrilite Витамин C Плюс с удължено 
освобождаване – Каталожен номер 109471
+ Витамин С допринася за нормалното функциониране 
на имунната система.

Nutrilite Balance Within™ – 
каталожен номер 120571
* Витамините В6 и В9 (фолиева 
киселина) подкрепят 
нормалното функциониране 
на имунната система. 
+ Те също допринасят 
за нормалната 
психологическа 
функция. По 
този начин те 
подкрепят 
вашето добро 
настроение.

Nutrilite™ Витамин D Плюс – 
Каталожен номер 119797
+ Витамин D допринася за нормалното 
функциониране на имунната система.
+ Той също допринася за поддържането на 
нормални кости, зъби и мускулната функция.

Изберете тези 
продукти: ако въпреки 
превантивните мерки 
искате да подсилите 
допълнително 
храненето си.

XS™ Power Drink + с вкус 
на джинджифил и маракуя 
– каталожен номер 298813
+ С витамин С и цинк, които допринасят за 
нормалната функция на имунната система, 
те поддържат умствената пъргавина 
и бдителността, тъй като съдържат 
витамин B5 (пантотенова киселина), 
който допринася за нормалното умствено 
представяне, и заедно с витамините B3, 
B6 и B12 допринасят за намаляване на 
умората и отпадналостта.

Изберете този продукт: ако 
искате да подкрепите имунната 
си система в движение, където 
всяка вкусна глътка подхранва 
естествената имунна защита 
на тялото ви. 

Nutrilite™ Чесън – 
каталожен номер 
109705
+ Чесънът допринася за 
нормалното функциониране 
на имунната система. 
+ Той също допринася за 
поддържането на нормални 
нива на холестерола.

Nutrilite Цинк + селен – каталожен номер 126811 
+ Цинкът и селенът допринасят за нормалното функциониране 
на имунната система.
+ Те също допринасят за поддържането на нормалното 
състояние на косата и ноктите.

Изберете тези продукти: 
ако смятате, че може да се 
нуждаете от допълнителна 
подкрепа през сезоните, които са 
предизвикателства за имунната 

система, за да подпомогнете 
функционирането на 
имунитета си.

Изберете тези продукти: ако се 
нуждаете от добра ежедневна основа 
за имунната си система, тъй като 
знаете, че въпреки всичките ви 
усилия да водите здравословен 
начин на живот, все 
още може да възникнат 
хранителни пропуски.

ПРАВИЛНИЯТ ПРОДУКТ 
ЗА ВСЯКА НУЖДА
Как да изберете? Подгрижете са за 
вашата “Основа за имунитета” 
първо, приемайте“Сезонна подкрепа за 
имунитета”, когато сезоните се сменят 
и изберете “Специална подкрепа за 
имунитета” в моменти на нужда.
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ПРОВЕРКА НА 
ИМУНИТЕТА
Вижте ежедневните основни неща по-долу 
и поставете отметки в квадратчетата, 
които се отнасят за вашето ежедневие:

Здравословно хранене
Балансираното и разнообразно хранене е от ключово значение за вашето психическо и физическо благополучие. 
Освен да ядем поне 5 порции (за предпочитане сезонни) плодове и зеленчуци на ден, трябва да ги ядем и от 
5 различни цвята. Тези цветове са създадени от фитонутриенти - растителни компоненти, които насърчават 
техния растеж и предпазват растенията от болести.

Добър сън
Вашата имунна система разчита на добрия сън. Повечето възрастни имат нужда от 7 до 9 часа сън на нощ. 
Придържайте се към редовен график за лягане, бъдете активни през деня, пропускайте кофеина и алкохола 
преди лягане, поддържайте спалнята хладна и си дайте време да се отпуснете преди лягане. Не забравяйте да 
избягвате електронните устройства преди да заспите. 

Забавлявайте се
Смехът е най-доброто лекарство. Има дори доказателства, които предполагат, че може да накара имунната 
ви система да работи по-добре, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Нищо убедително, но все пак 
- кой не обича хубавия кикот?

Упражнения
Независимо дали предпочитате спокойни разходки, бягане или нещо друго - ежедневните упражнения 
помагат за прочистване на лошите бактерии във вашите бели дробове, което помага за предотвратяване 
на определени заболявания. Те също увеличават кръвообращението, засилват антителата и намаляват 
хормоните на стреса.

Мийте ръцете си
Изпратете тези микроби в канала, преди да застрашат здравето ви. Използвайте сапун и чиста течаща 
вода, измийте най-малко 20 секунди и изплакнете. Използвайте дезинфектант за ръце през целия ден като 
ефективно допълване.

Релаксиране
Известен стрес може да бъде нещо добро. Помага на тялото ви да се подготви за предизвикателства. Но ако 
продължи твърде дълго, може да отслаби защитната система на тялото ви. Избягвайте стреса, когато е 
възможно, отделете време да се отпуснете и да правите неща, които ви харесват.

Положително мислене
Когато имате щастливи мисли, защитата на тялото ви работи по-добре. Насладете се на нещата, които 
харесвате, и винаги търсете положителното - дори в трудни времена.

Ако сте отбелязали всички 
7 отметки, вие се грижите 
добре за имунитета си. 

Проверявайте горните точки редовно, в идеалния 
случай всеки ден, за да следите колко добре 
поддържате имунитета си в краткосрочен и 
дългосрочен план.

Независимо колко внимателни сте, понякога 
може да имате нужда от допълнителна 
хранителна подкрепа, за да поддържате 
имунната си система да функционира добре. 
Това е точният момент, в който хранителните 
добавки могат да ви помогнат да запълните 
потенциалните пропуски и да ви помогнат да 
се погрижите по-добре за вашия имунитет.
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ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС
Открийте свят от комплекти, които ви помагат 
да отговорите на специфичните си нужди за здраве, 
начин на живот и благополучие.

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОСИГУРЯВА ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА, ОТ КОИТО ВЪЗРАСТНОТО ТЯЛО МОЖЕ ДА СЕ НУЖДАЕ.

• ИЗЦЯЛО РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИН: Осигурява висококачествен 
протеин, който доставя балансирани количества от деветте 
есенциални аминокиселини.

• ОМЕГА-3 КОМПЛЕКС: EPA и DHA допринасят за нормалната 
функция на сърцето. DHA допринася за поддържането на 
нормална функция на мозъка и нормално зрение. Благоприятният 
ефект се получава при дневен прием на 250 мг EPA и DHA.

• КОЕНЗИМ Q10: Осигурява коензим Q10, тъй като неговата 
естествена концентрация в телата ни намалява с възрастта.

Каталожен номер: 305543

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТЕЗИ ИЗБРАНИ ПРОДУКТИ ДАВАТ НА 
ТЯЛОТО ВИ ЖИЗНЕНОСТ И ЕНЕРГИЯ.

• ВИТАМИН C ПЛЮС: Съдържа витамин С, който допринася 
за нормалния метаболизъм и производство на енергия и за 
нормалното функциониране на имунната система.

• ВИТАМИН B ПЛЮС: Съдържа витамин B2 (рибофлавин), 
B3 (ниацин), B5 (пантотенова киселина), B6 и B12, 
които допринасят за нормалния енергиен метаболизъм и за 
намаляване на умората и изтощението.

• ОМЕГА-3 КОМПЛЕКС: Съдържа омега-3 мастните 
киселини EPA и DHA, които подкрепят нормалната функция 
на сърцето.* 

Каталожен номер: 294545

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТЕЗИ ИЗБРАНИ ПРОДУКТИ 
ПОДКРЕПЯ ВАШЕТО ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕННОСТ**

• ЖЕЛЯЗО С ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА ПЛЮС: 
Съдържа фолат, който допринася за 
нормалния растеж на тъканите у майката 
по време на бременност.

• КАЛ МАГ D ПЛЮС: съдържа калций, който е 
необходимо за поддържането на нормална 
костна система.

Каталожен номер: 294852 

* Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг EPA и DHA.
* Бременни и кърмещи жени трябва да се консултират със своя личен лекар преди да приемат хранителни добавки.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
Успешно приключихте Immunity 
Support Journey. Това е голямо 
постижение и стъпка напред 
в постигането на Дестинация 
“Благосъстояние”.

Говорете с вашия Собственик 
на бизнес Amway и проучете 
света от възможности за 
благосъстояние.

Сега...
се насладете на предимствата 
от вашите усилия и се подгответе 
да живеете максимално. 

След това...
започнете да мислите за 
други области на вашето 
благосъстояние и начин на живот, 
които искате да подобрите. 

Експертно мнение
Начинът, по който работи нашата имунна система, може да повлияе на удоволствието 
ни от живота и способността ни да живеем живота така, както искаме. Важно е да я 
поддържаме по всякакъв начин – от храната и напитките, които консумираме, до нашите 
физически и умствени дейности. Знаейки колко важен е имунитетът за това как се чувстваме 
и как се представяме, ви насърчавам да намерите решението за поддържане на имунитета, 
което е точно за вас, и започнете да живеете пълноценно!

Д-р Франческо Авалди
Консултант по хранене на Nutrilite 


