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ODKRIJTE KORISTNE NASVETE
za krepitev svojega imunskega 
sistema skozi celo leto



Ko vaš imunski sistem deluje optimalno, 
vam pomaga, da ostanete zdravi.

KAKO DELUJE 
IMUNSKI SISTEM
Zakaj bi morali svoj imunski sistem krepiti 
celo leto in ne samo v zimskih mesecih?
Vaš imunski sistem je zelo kompleksen. Sestavljajo ga tri ravni obrambe. 
In okrepite ga lahko na različne načine.

Fizična pregrada
1. raven obrambe imunskega sistema

Hiter odziv
2. raven obrambe imunskega sistema

Pameten odziv
3. raven obrambe imunskega sistema 

Kaj je to?
Vaša koža, sluznica, slina, solze, 

črevesne stene in pomembne imunske 
celice, ki se nahajajo v vašem črevesju.

Kaj je to?
Bele krvničke in drugi 
notranji mehanizmi. 

Kaj je to?
Sestavljajo ga superjunaki, katerih 

naloga je, da se osredotočijo na odziv 
vašega imunskega sistema.

TRI RAVNI OBRAMBE IMUNSKEGA SISTEMA

Prevzemite nadzor, tako da okrepite svoj imunski sistem – 
ne glede na letni čas – s prehrano za podporo imunskemu 

sistemu, telesno dejavnostjo in spalnimi navadami ter 
hranilnimi snovmi iz skrbno izbranih prehranskih dopolnil.

Kako to deluje?
Služi kot ščit, ki vas varuje pred 

zunanjim okoljem.

Kako to deluje?
Predstavljajte si reševalno ekipo, ki je 

vedno pripravljena na ukrepanje, ko se 
pojavi zdravstvena težava. 

Kako to deluje?
Vaši superjunaki določijo, kakšen je pravi način 

za podporo vašega zdravja v vsaki situaciji. 
Poleg tega bodo zahvaljujoč svojemu 

»imunskemu spominu« vedeli tudi, kaj je treba 
narediti, ko se težava pojavi naslednjič.

Izdelki, ki so vključeni v Immunity Support 
Journey, so skrbno izbrani v sodelovanju 
z dr. Francescom Avaldijem, svetovalcem 
za prehrano Nutrilite™ in zdravnikom, 
strokovnjakom za športno prehrano 
z magisterijem iz vegetarijanske prehrane.



Citrusi
Citrusi vsebujejo vitamin C. V svojo prehrano 
poskušajte dodati pomaranče, grenivke in limone 
ter tako na različne načine uživajte vitamin C.

Namig: V mineralno ali navadno vodo dodajte 
rezine limone ali pa za malico pojejte pomarančo.

1
Ingver
Ta vznemirljiva korenina doda močan 
okus karijem, juham, smoothijem ter 
toplim in hladnim pijačam. Ingver 
pomaga pri naravni obrambi telesa.2

Kivi
Kiviji so polni vitamina C, ki krepi imunski 
sistem. Ste vedeli, da en kivi vsebuje več 
vitamina C kot pomaranča?

Namig: Pojejte jih za malico ali pa jih dodajte 
v svoj jutranji smoothie.

3
Špinača
Polna vitamina C in beta-karotena, ki ga 
vaše telo lahko preoblikuje v vitamin A, 
ki krepi imunski sistem. Kadar je to mogoče, 
uživajte svežo (ne kuhano) špinačo, da ohrani 
vsebnost hranil. Dodajte jo v solato ali pa 
zmešajte v svež zelen smoothie.

4
Kurkuma
Kurkuma pomaga ohranjati učinkovitost imunskega 
sistema in ima antioksidacijske lastnosti. Ta »zlata 
začimba« vsebuje visoko koncentracijo kurkumina, ki ji 
daje značilno barvo. Če kurkumo vmešate v ovseno 
mleko, se pijača imenuje zlato mleko. Ta zlat napitek 
je že stoletja del indijske kulture. Uporabite lahko tudi 
veganske nadomestke mleka.

5

PREHRANA ZA PODPORO 
IMUNSKEMU SISTEMU
Primeri živil za krepitev odpornosti:

Sadje, zelenjava, zelišča in začimbe so pomemben del prehrane, ki podpira 
imunski sistem, saj zagotovijo vitamine, minerale in fitohranila, ki poskrbijo za 
imunsko obrambo našega telesa.

Dr. Francesco Avaldi
Svetovalec za prehrano Nutrilite

Strokovno spoznanje



Smoothie za krepitev odpornosti 

Preprosti recepti, ki poskrbijo za hranilne 
snovi za krepitev imunskega sistema

Smoothie za krepitev 
odpornosti
SESTAVINE:

+ 3 pomaranče (lahko tudi rdeče 
pomaranče), olupljene in narezane
+ 2,5-cm košček svežega ingverja, 
olupljenega in narezanega ali fino 
naribanega
+ 2,5-cm košček sveže kurkume, 
olupljene in narezane ali fino naribane
+ 100 ml vode
+ 1 vrečica Nutrilite™ Balance Within

NAČIN PRIPRAVE:

1. V mešalnik dajte pomaranče, ingver, 
kurkumo, vodo in Balance Within. 

2. Mešajte, dokler zmes ni enotna.

PREHRANA ZA PODPORO 
IMUNSKEMU SISTEMU

Več informacij na 
www.amway.si

MEŠALNIK
Z mešalnikom Nutrilite 
pripravite popoln smoothie. 

Mavrična solata
SESTAVINE:

+ 250 g korenja, olupljenega in 
razrezanega na 1 cm velike koščke
+ 370 g cvetače, narezane na 
manjše cvete
+ 285 g brokolija, narezanega na 
manjše cvete
+ 225 g hruške, brez pečk in 
narezane na 1 cm velike koščke
+ 250 g rdeče pese, olupljene in 
razrezane na 1 cm velike koščke
+ 100 g olivnega olja
+ 30 g jabolčnega kisa
+ 1 zrel mango, olupljen in narezan
+ sok 1 limete
+ 1 šalotka, olupljena in na 
drobno narezana
+ 1 čajna žlička soli
+ ½ čajne žličke črnega popra
+ 30 g koriandra, drobno 
sesekljanega

NAČIN PRIPRAVE:

1. V večji skledi zmešajte 
pripravljeno korenje, cvetačo, 
brokoli, hruško in rdečo peso.

2. Za preliv v multipraktiku ali 
mešalniku zmešajte olivno olje, 
jabolčni kis, mango, sok limete, 
šalotko, sol, poper in koriander. 
5–6-krat na hitro zmešajte, 
nato pa z metlico stepajte druge 
sestavine preliva, dokler se 
ne sprime.

3. Preliv zlijte na pripravljeno 
zelenjavo, dobro zmešajte in 
postrezite.

+ Dan začnite z zelenim smoothijem

+ Za kosilo si privoščite okusno hranljivo kalifornijsko solato iz kvinoje

+ Iščete okusno malico? Poskusite bovlo z mešanico oreščkov

Mavrična solata



PRIMER DNEVNIH OBROKOV 
IN PREHRANSKA DOPOLNILA
Hitri vodnik, ki vam bo pomagal pri dodajanju vitaminov 
za podporo imunskemu sistemu v vašo prehrano.

Vsak dan je priporočljivo pojesti tri glavne obroke in dve malici. To nam pomaga:
+ Našim telesom dati energijo, ki jo potrebujemo za aktiven življenjski slog
+ Enakomerno porazdeliti vnos kalorij čez dan in preprečevati prenajedanje proti koncu dneva
+ Ohranjati uravnotežene ravni sladkorja v krvi

PRIMERNO KOSILO
kot je zdrava skleda, solata ali topel obrok s pravim 
razmerjem med zelenjavo, beljakovinami ter kompleksnimi 
ogljikovimi hidrati in dobrimi maščobami

Vitamin C Plus 
Nutrilite™

Nutrilite™ Balance 
Within

smoothie

kozarec 
vode

muesli

juha 

LAHKA VEČERJA
kot je zdrava bovla, solata ali topel obrok s pravim 
razmerjem med zelenjavo, beljakovinami ter sestavljenimi 
ogljikovimi hidrati in dobrimi maščobami

Rastlinski proteini 
v prahu Nutrilite™ 
(1 žlica)

KOSILO

DOPOLDANSKA 
MALICA

ZAJTRK

VEČERJA
ALI

ALI

oreščki jogurt

POPOLDANSKA 
MALICA

Dobra ideja je, da rastlinske 
beljakovine vključite v dopoldansko 
ali popoldansko malico.

PRED 
ZAJTRKOM

Balance Within imejte na nočni 
omarici, zato da se boste spomnili in ga 
vzeli, ko se zbudite, tj. pred zajtrkom.



TELESNA DEJAVNOST

Čas za čaj in vadbo
Radi pijete čaj? Medtem ko čakate, 
da se voda v vašem kotličku segreje 
na 100 °C, naredite vajo ali dve. 
Raztegnite se, skakajte, tecite ali plešite, 
dokler voda ne zavre!

Konec vsakega tedna 
se poglejte v ogledalo, 
se nasmehnite in si 
recite: »Bravo!«

Proaktivni pristop k podpori odpornosti je ena najboljših 
stvari, ki jih lahko naredite za svoje zdravje. V nadaljevanju 
najdete vse, kar morate vedeti. Vadba imunskemu sistemu 
pomaga, da najde in izloči patogene na kratki rok, ter zmanjšuje 
nevarnost okužb na dolgi rok.

Več se gibajte
Redna aerobna vadba zmerne 
intezivnosti, kot je hoja, tek ali 
kolesarjenje – 150 minut na teden, 
lahko vašemu imunskemu sistemu 
zagotovi podporo, ki jo potrebuje. 
Zavrtite si torej svojo najljubšo glasbo, 
vzemite steklenico vode in se odpravite 
na hiter sprehod po soseski ali pa 
kolesarjenje po parku.

Začnite postopoma
Če za začetek potrebujete nekaj bolj 
zmernega, v zrak mečite mehek 
predmet, na primer nogavico 
ali šal, in ga lovite; predmet si 
okoli pasu podajte iz ene roke v 
drugo, najprej v smeri urinega 
kazalca, nato pa še obratno.

Pohvalite svoj 
napredek
Konec prvega tedna si vzemite čas in 
razmislite, kako dobro se počutite. 
Od drugega tedna naprej bodite 
pozorni na pozitivno spremembo v 
svojih ravneh energije in mišičnem 
tonusu – in svoji glavi. Mikro vaje 
poskušajte ponavljati čez dan, kadar 
koli vam to ustreza, ali pa jih poskusite 
vpeljati v svojo dnevno rutino (npr. 
prva stvar po tem, ko se zbudite).

Gibajte se v 
ritmu glasbe 
Izberite živahno melodijo, na katero 
zaplešite ali pa ponavljajte gibe 
v ritmu glasbe. Lahko začnete 
z zmernimi gibi, nato naslednji 
1–2 minuti delajte intenzivne vaje, 
kot so sklece, na koncu pesmi pa se 
vrnite nazaj na zmerno dejavnost.



DOBER SPANEC
Sladke sanje za dober imunski sistem
Spanec je eden najpomembnejših načinov za ohranjanje bistre glave 
in močnega telesa. Dober spanec je lahko hitra energijska poživitev, 
enakomeren dremež pa je tisti, ki prinaša prave koristi za zdravje. 
Spanec je ključen del splošnega zdravja in dobrega počutja 
vsakega posameznika, tako lahko pomaga imunskemu sistemu telesa, 
vam pa ohranjati zdravje vašega srca, telesne teže in duha. 

Držite se urnika za spanje
Določite urnik, ki vam najbolj ustreza, in se vsak 
dan držite rutine glede časa za spanje in bujenje 
(tudi ob koncu tedna!). Doslednost krepi cikle 
spanja/budnosti vašega telesa, da pomaga vašemu 
telesu vedeti, kaj pričakovati in kdaj.

Bodite učinkoviti podnevi
Energija se podnevi dejansko zmanjša, vendar pa se 
uprite želji po dremežu in spanec prihranite za ponoči. 
Če ste utrujeni in se morate spočiti, si podnevi privoščite 
največ 20-minutni dremež.

Vzpostavite rutino pred spanjem
Vzpostavite rutino pred spanjem, ki vam ustreza, 
in uživajte v njej v okviru priprave na odhod 
v posteljo. To je lahko pomirjujoča večerna 
rutina nege kože, knjiga, pomirjujoča glasba 
ali pa skodelica kamiličnega ali sivkinega čaja, 
saj je za ti dve zeliščni znano, da pomagata 
pri sproščanju in zdravem spancu.

Ustvarite občutek pomirjenosti
Podobno kot stikalo za izklop luči tudi svoje možgane 
zvečer izklopite s pomirjujočimi dejavnostmi. 
Razbremenite svoj um in poskrbite za boljši spanec z 
uporabo tehnik za sproščanje, kot so meditacija, vaje 
za dihanje in topla kopel, prha ali kopel za noge. Pazite, 
da pred spanjem ne uporabljate elektronskih naprav.

* Njegova učinkovitost se doseže z vnosom 1 mg melatonina 
pred spanjem

Obilna večerja, pozen prigrizek, večerni koktajl in celo 
kakšna skodelica ali dve preveč čaja ... vse to lahko vpliva 
na vaš trden spanec. Pazite, kaj pojeste in popijete v 
zadnjih urah pred spanjem, ter poskrbite, da ne zaspite z 
občutkom lakote ali sitosti.

Kuhinjo v večernih urah zaprite 
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PREHRANSKA DOPOLNILA ZA VAS 
Krepite delovanje svojega 
imunskega sistema čez celo leto.

Vitamin C Plus 
Nutrilite™ – 
podaljšano sproščanje

• Prvovrstna mešanica 
L-askorbinske kisline, 
koncentrata češenj ter 
koncentratov grenivke, 
mandarine in limone. 

• Posebna formula poskrbi, 
da se vitamin C postopoma 
sprosti v osmih urah, kar 
pomaga optimizirati njegovo 
absorpcijo.

Rastlinski proteini 
Nutrilite™

• Priskrbijo beljakovine z vsemi 
devetimi esencialnimi amino 
kislinami, brez neželenih 
dodatkov, kot so arome 
ali barvila. 

• To je vegetarijanska, 
lahko prebavljiva alternativa 
tradicionalnim virom 
beljakovin, kot so rdeče meso, 
sir, jajca in neposneto mleko.

Nutrilite™ Balance 
Within

• Vsebuje vitamina B6 in B9 za 
krepitev imunskega sistema2 in 
pozitivno razpoloženje3. 

• Vsaka vrečica tega praška 
prijetnega okusa, ki se hitro 
raztopi, vsebuje 6 milijard 
mlečnokislinskih bakterij 
iz 2 znanstveno dobro 
dokumentiranih sevov.

Št. izdelka 315562

KOMPLET VITAMINOV 
ZA ODPORNOST 
SKOZI CELO LETO1

1) Vitamin C, B6 in folna kislina (B9) imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2) Vitamin B6 in folna kislina (B9) imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3) Vitamin B6 in folna kislina (B9) prispevata k normalnemu psihološkemu delovanju.

Več informacij na 
www.amway.si/DestinationWellbeing/



KOMPLET  
za podporo 
imunskemu 

sistemu

 
 

KOMPLET 
Ščit plus 
Nutrilite

DODATNA PODPORA 
IMUNSKEMU SISTEMU MED 
MENJAVO LETNIH ČASOV
KOMPLET ZA 
SEZONSKO PODPORO 
IMUNSKEMU SISTEMU

KOMPLET ŠČIT PLUS 
NUTRILITE™

Št. izdelka 314051

Št. izdelka 308133

Vitamin C, vitamin D, 
cink in selen imajo vlogo 
pri delovanju imunskega 
sistema. Vsak izmed 
izdelkov podpira celice na 
drugačen način.

Nutrilite Kids Podpora* 
imunskemu sistemu Plus
Okusen prašek 4 v 1, ki se hitro raztopi, 
z vitaminom D*, vitaminom C, cinkom in 
mlečnokislinskimi bakterijami.

Nutrilite Kids Omega-3
Sadne žvečljive tablete z vitaminom D za 
normalno podporo imunskemu sistemu* 
in razvoj kosti** ter esencialnimi 
omega-3 maščobnimi kislinami.

Posebej zasnovan za otroke, 
ki so stari 4+

*Vitamin D ima vlogo pri delovanju imunskega sistema pri otrocih.
** Vitamin D otroci potrebujejo za normalno rast in razvoj kosti.
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Nutrilite™ Daily – št. izdelka 4215
+ Vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.
+ Vitamin E in B2, ki kot vitamin C prispevata 
k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Vitamin C plus Nutrilite™ – podaljšano 
sproščanje – št. izdelka 109741
+ Vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Nutrilite™ Balance 
Within – št. 
izdelka 120571
+ Vitamina B6 in B9 (folna 
kislina), ki imata vlogo pri 
delovanju imunskega 
sistema. 
+ Prispevata tudi 
k normalnemu 
psihičnemu 
delovanju. 
Torej skrbita 
za vaše dobro 
razpoloženje.

Vitamin D Nutrilite™ – št. izdelka 119797
+ Vitamin D, ki ima vlogo pri delovanju imunskega 
sistema.
+ Prispeva tudi k ohranjanju zdravih kosti, zob in 
delovanju mišic.

Izberite te izdelke: če želite 
kljub preventivnim ukrepom 
dodatno izboljšati 
svojo prehrano.

XS™ Power Drink + Ginger 
Passion Fruit – okus ingverja 
in marakuje – št. izdelka 298813
+ Z vitaminom C in cinkom, ki imata vlogo pri 
delovanju imunskega sistema, podpira bistrost uma 
in pozornost, saj vsebuje vitamin B5 (pantotenska 
kislina), ki prispeva k umskim zmogljivostim, 
ter skupaj z vitamini B3, B6 in B12 prispeva k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Izberite ta izdelek: če želite 
okrepiti svoj imunski sistem, 
ko ste na poti, in pri tem z 
vsakim okusnim požirkom 
poskrbeti za naravno imunsko 
obrambo svojega telesa. 

Česen Nutrilite™ – 
št. izdelka 109705
+ Česen poskrbi za 
pravilno delovanje 
imunskega sistema. 
+ Pomaga tudi ohranjati 
normalno raven 
holesterola.

Nutrilite™ Zinc + selenium – št. izdelka 126811 
+ Cink in selen imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
+ Prispevata k ohranjanju zdravih las in nohtov.

Izberite ta izdelek: če se vam zdi, 
da v letnih časih, ki imunski sistem 
postavljajo pred preizkušnjo, 
potrebujete dodatno podporo, 

da okrepite delovanje 
svojega imunskega sistema.

Izberite te izdelke: če potrebujete 
dobro vsakodnevno osnovo za svoj 
imunski sistem, saj veste, da se 
kljub vsem svojim prizadevanjem, 
da bi imeli zdrav življenjski 
slog, še vedno lahko pojavijo 
primanjkljaji hranilnih snovi.

PRAVI IZDELEK ZA 
VSAKO POTREBO
Kako se odločiti? Najprej poskrbite za »temeljno 
podporo imunskemu sistemu«, ob prehodu letnih 
časov za »podporo imunskemu sistemu v občutljivih 
prehodnih obdobjih«, v nujnih primerih pa izberite 
»dodatno podporo imunskemu sistemu«.
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PREVERITE 
ODPORNOST
V nadaljevanju preberite, kakšni so osnovni 
vsakodnevni načini za krepitev imunskega 
sistema, in obkljukajte polja, ki veljajo za vašo 
vsakodnevno rutino:

Jem zdravo
Uravnotežena in raznolika prehrana je ključ do dobrega psihičnega in fizičnega počutja. Poleg vsaj 5 porcij (po možnosti 
sezonskega) sadja in zelenjave na dan bi jih morali zaužiti tudi v 5 različnih barvah. Te barve proizvedejo fitohranila – 
rastlinske komponente, ki pospešujejo rast rastlin in jih varujejo pred boleznimi.

Dobro spim
Vaš imunski sistem je odvisen od zdravega spanca. Večina odraslih potrebuje približno 7 do 9 ur spanja na noč. Vsak dan pojdite 
spat ob istem času, čez dan bodite aktivni, pred spanjem se izogibajte kofeinu in alkoholu, poskrbite, da je v spalnici hladno in si 
privoščite čas, da se pred spanjem sprostite. Ne pozabite, da se morate pred spanjem izogibati elektronskim napravam. 

Poskrbim za zabavo
Smeh je najboljše zdravilo. Obstajajo dokazi, ki kažejo, da lahko celo izboljša delovanje vašega imunskega sistema, 
tako kratkoročno kot dolgoročno. Nenazadnje, kdo se ne mara smejati?

Rekreacija
Sprehodi, tek ali kaj drugega – če ste aktivni, lažje preženete slabe bakterije iz pljuč in dihalnih poti, kar pomaga 
preprečevati določene bolezni. Poleg tega s tem povečate pretok krvi, okrepite protitelesa in znižate ravni stresnih hormonov.

Umivam si roke
Pošljite bacile v odtok, preden ogrozijo vaše zdravje. Uporabljajte milo in čisto tekočo vodo, roke umivajte vsaj 20 sekund in 
jih splaknite. Za piko na i uporabljajte tudi razkužilo za roke.

Poskrbim za sprostitev
Nekaj stresa je lahko dobrodošlega. Vašemu telesu pomaga, da se pripravi na izziv. Če pa traja predolgo, lahko oslabi 
obrambni sistem vašega telesa. Ko je mogoče, se izogibajte stresu, vzemite si čas za sprostitev in počnite tisto, v čemer uživate.

Razmišljam pozitivno
Ko razmišljate o lepih stvareh, vaša telesna obramba bolje deluje. Uživajte v tistem, kar imate radi, in vedno poiščite nekaj 
pozitivnega – tudi v težkih trenutkih.

Če ste obkljukali vseh 7 načinov, 
dobro skrbite za svoj imunski sistem. 

Redno preverjajte zgoraj navedeno, najbolje 
vsak dan, in spremljajte, kako krepite svoj 
imunski sistem na kratki in dolgi rok.

Ne glede na to, kako previdni ste, morda 
občasno potrebujete dodatno prehransko 
podporo, s pomočjo katere bo vaš imunski 
sistem še naprej dobro deloval. Prav pri tem 
vam lahko pomagajo prehranska dopolnila, 
ki zapolnjujejo te morebitne vrzeli in s katerimi 
lahko bolje poskrbite za svoj imunski sistem.



KOMPLET Pod 
nadzorom

KOMPLET 
Bodoča 
mamica

KOMPLET 
Najboljša 
leta

ODKRIJTE BOLJ PERSONALIZIRANE 
REŠITVE ZASE
Odprite svet kompletov, ki vam lahko pomagajo poskrbeti 
za točno določene potrebe glede zdravja, življenjskega 
sloga in dobrega počutja.

KOMBINACIJA TEH IZDELKOV POSKRBI ZA HRANILNE SNOVI, 
KI JIH POTREBUJE ZRELO TELO.

• RASTLINSKI PROTEINI: Poskrbijo za visokokakovostne 
beljakovine, ki zagotavljajo uravnotežene količine devetih 
esencialnih aminokislin.

• OMEGA-3 KOMPLEKS: EPK in DHK imata vlogo pri delovanju 
srca. DHK ima vlogo pri delovanju možganov in ohranjanju 
vida. Njuna učinkovitost se doseže z dnevnim vnosom 250 mg 
EPK in DHK.

• COENZYME Q10: Poskrbi za koencim Q10, saj se njegova 
naravna koncentracija v naših telesih s starostjo manjša.

Št. izdelka 305543

KOMBINACIJA TEH IZDELKOV VAŠEMU TELESU 
ZAGOTAVLJA VITALNOST IN ENERGIJO.

• VITAMIN C PLUS: Vsebuje vitamin C, ki prispeva 
k sproščanju energije pri presnovi in ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema.

• VITAMIN B PLUS: Vsebuje vitamin B2 (riboflavin), 
B3 (niacin), B5 (pantotenska kislina, B6 in B12, 
ki prispevajo k sproščanju energije pri presnovi ter 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

• OMEGA-3 KOMPLEKS: Vsebuje omega-3 maščobne 
kisline EPK in DHK, ki imajo vlogo pri delovanju srca. 

Št. izdelka 294545

KOMBINACIJA TEH IZDELKOV PODPIRA 
VAŠO PREHRANO MED NOSEČNOSTJO**

• ŽELEZO IN FOLNA KISLINA: Vsebuje 
folat, ki prispeva k razvoju materinega 
tkiva med nosečnostjo.

• KALCIJ MAGNEZIJ D PLUS: Vsebuje 
kalcij, ki je potreben za ohranjanje 
zdravih kosti.

Št. izdelka 294852

* Njuna učinkovitost se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
** Nosečnice in doječe matere se morajo pred jemanjem katerega koli prehranskega dopolnila posvetovati s svojim osebnim 
zdravnikom



ČESTITAMO! 
Uspešno ste zaključili 
Immunity Support Journey. 
To je velik dosežek in korak 
na vaši poti do Destination 
Wellbeing.

Pogovorite se s svojim Nosilcem 
Amwayevega posla in raziščite 
svet priložnosti za dobro počutje.

Zdaj ...
uživajte v pozitivnih učinkih svojih 
prizadevanj in se pripravite, da boste 
živeli polno življenje. 

Potem ...
začnite razmišljati o drugih 
področjih svojega dobrega počutja 
in življenjskega sloga, ki si jih želite 
izboljšati. 

Strokovno spoznanje

Učinkovitost našega imunskega sistema lahko vpliva na to, kako uživamo življenje in kakšna je naša 
spodobnost, da ga živimo tako, kot si želimo. Pomembno je, da ga podpremo na vse možne načine 
– od hrane in pijače, ki jo uživamo, do naših fizičnih in psihičnih aktivnosti. Zdaj ko veste, kako 
pomembna je odpornost za to, kako se počutimo in kako učinkoviti smo, vas vabim, da poiščete 
rešitev za podporo imunskemu sistemu, ki je prava za vas, in začnete živeti polno življenje!

Dr. Francesco Avaldi
Svetovalec za prehrano Nutrilite 


