
Immunity 
Support 

JOURNEY

GAUKITE NAUDINGŲ PATARIMŲ,
kaip išlaikyti stiprią imuninę sistemą 
ištisus metus



Optimaliai veikiant jūsų imuninei sistemai, 
ji padeda išlikti sveikiems.

KAIP VEIKIA 
IMUNINĖ SISTEMA
Kodėl turėčiau palaikyti savo imuninę sistemą 
ištisus metus, o ne vien žiemos mėnesiais?
Imuninė sistema yra sudėtingas dalykas. Ją sudaro trys apsaugos lygmenys. 
Imuninę sistemą galima stiprinti įvairiais būdais.

Fizinis barjeras
1 imuniteto apsaugos lygmuo

Greitas atsakas
2 imuniteto apsaugos lygmuo

Sumanus atsakas
3 imuniteto apsaugos lygmuo 

Kas tai yra?
Tai jūsų oda, gleivinės, seilės, ašaros, 

žarnų sienelės ir svarbios imuninės 
ląstelės, esančios žarnyne.

Kas tai yra?
Baltieji kraujo 

kūneliai ir kiti vidiniai 
mechanizmai. 

Kas tai yra?
Tai superherojai, kurių 
misija – susitelkti į jūsų 

imuninės sistemos atsaką.

TRYS IMUNITETO APSAUGOS LYGMENYS

Rūpinkitės savo imunine sistema bet kuriuo metų laiku, 
skirdami dėmesį imunitetą stiprinančiai mitybai, pratimams, 
miego įpročiams ir vartodami specialiai parinktus papildus.

Kaip jie veikia?
Jie tarnauja kaip apsauginis 

skydas nuo išorinių 
aplinkos veiksnių.

Kaip jie veikia?
Tai lyg greitojo reagavimo būrys, 
kuris visada pasirengęs, kai kyla 

grėsmė sveikatai. 

Kaip jie veikia?
Jūsų superherojai nustato tinkamą 

būdą, kaip stiprinti sveikatą bet 
kokioje situacijoje. Be to, jie žino, 
ką daryti kitą kartą pasikartojus 

situacijai, nes turi imuninę atmintį.

Immunity Support Journey produktai 
specialiai atrinkti bendradarbiaujant 
su dr. Francesco Avaldi – „Nutrilite™“ 
mitybos konsultantu ir bendrosios praktikos 
gydytoju, sporto mitybos ekspertu, 
baigusiu vegetariškos mitybos kursus.



Citrusiniai vaisiai
Citrusiniuose vaisiuose yra vitamino C. 
Valgykite daug apelsinų, greipfrutų ir citrinų, 
kad įvairiais būdais įsisavintumėte vitamino C.

Patarimas: Įsidėkite citrinos griežinėlį į 
gazuotą arba negazuotą vandenį, suvalgykite 
apelsiną užkandžiaudami tarp valgių.

1
Imbieras
Ši aštroka šaknis suteikia stipraus 
skonio kariams, sriuboms, glotnučiams, 
o taip pat karštiems ir šaltiems 
gėrimams. Imbieras prisideda prie 
natūralios organizmo apsaugos.

2
Kivis
Kiviuose yra daug imunitetą stiprinančio 
vitamino C. Ar žinojote, kad viename kivyje 
yra daugiau vitamino C nei apelsine?

Patarimas: Valgykite juos kaip užkandį arba 
įdėkite į rytinį glotnutį.

3
Špinatai
Juose gausu vitamino C ir betakaroteno, 
kuriuos organizmas transformuoja į imunitetą 
stiprinantį vitaminą A. Kai įmanoma, vartokite 
šviežius (ne apdorotus) špinatus, kuriuose 
išsaugomos maistinės medžiagos. Dėkite juos 
į salotas arba į šviežius žaliuosius glotnučius.

4
Ciberžolė
Ciberžolė padeda išlaikyti imuninę sistemą 
veiksminga ir pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. 
Šiame „auksiniame prieskonyje“ yra didelė kurkumino, 
kuris suteikia jam išskirtinę spalvą, koncentracija. 
Į avižų pieną įmaišius ciberžolės, jis vadinamas 
„auksiniu pienu“. Šis šviesiai auksinės spalvos gėrimas 
daugelį amžių vartojamas indų kultūroje. Taip pat 
galite vartoti veganiško pieno pakaitalus.

5

IMUNINĘ SISTEMĄ 
STIPRINANTI MITYBA
Imunitetą stiprinančio maisto pavyzdžiai

Vaisiai, daržovės, žalumynai ir prieskoniai yra svarbūs imuninę sistemą 
palaikančios mitybos elementai, nes juose gausu vitaminų, mineralinių 
medžiagų ir fitonutrientų, kurie palaiko organizmo imuninę apsaugą.

Dr. Francesco Avaldi
„Nutrilite“ mitybos konsultantas

Eksperto įžvalga



Imunitetą stiprinantis glotnutis 

Paprasti receptai, suteikiantys maistinių medžiagų 
imunitetui palaikyti

Imunitetą stiprinantis 
glotnutis
SUDĖTIS

+ 3 nulupti ir supjaustyti apelsinai 
(arba raudonieji apelsinai)
+ nuluptas ir supjaustytas arba smulkiai 
sutarkuotas 2,5 cm šviežio imbiero 
gabalėlis
+ nuluptas ir supjaustytas arba smulkiai 
sutarkuotas 2,5 cm šviežios ciberžolės 
gabalėlis
+ 100 ml vandens
+ 1 lazdelė „Nutrilite™ Balance Within“

PARUOŠIMAS

1. Sudėkite apelsinus, imbierą, ciberžolę, 
vandenį ir „Balance Within“ į trintuvą. 

2. Trinkite, kol tekstūra bus glotni.

IMUNINĘ SISTEMĄ 
STIPRINANTI MITYBA

Daugiau informacijos ieškokite 
www.amway-lithuania.com

TRINTUVAS
Pasigaminkite tobulą glotnutį 
su „Nutrilite“ trintuvu. 

Vaivorykštės spalvų salotos
SUDĖTIS

+ 250 g nuluptų ir 1 cm dydžio 
gabalėliais supjaustytų morkų
+ 370 g mažais krūmeliais 
supjaustyto kalafioro
+ 285 g mažais krūmeliais 
supjaustyto brokolio
+ 225 g nuluptų ir 1 cm dydžio 
gabalėliais supjaustytų kriaušių
+ 250 g nuluptų ir 1 cm dydžio 
gabalėliais supjaustytų burokėlių
+ 100 ml alyvuogių aliejaus
+ 30 ml obuolių acto
+ 1 nuluptas ir supjaustytas 
griežinėliais prinokęs mangas
+ 1 žaliosios citrinos sultys
+ 1 nuluptas ir smulkiai supjaustytas 
askaloninis česnakas
+ 1 šaukštelis druskos
+ ½ šaukštelio juodųjų pipirų
+ 30 g smulkiai supjaustytos 
kalendros

PARUOŠIMAS

1. Sudėkite paruoštas morkas, 
kalafiorą, brokolį, kriaušes ir 
burokėlius į didelį dubenį.

2. Užpilui sumaišykite alyvuogių 
aliejų, obuolių actą, mangą, 
žaliųjų citrinų sultis, askaloninį 
česnaką, druską, pipirus ir 
kalendrą maisto kombainu 
arba trintuvu. Paspauskite 5–6 
kartus, kol sutrinsite, tada įdėkite 
likusius užpilo ingredientus, 
kol susimaišys.

3. Užpilkite užpilą ant paruoštų 
daržovių, gerai sumaišykite ir 
patiekite.

+ Pradėkite dieną su Žaliųjų gėrybių glotnučiu

+ Pasimėgaukite gardžiu Kalifornijos bolivinės balandos dubeniu 
pietums

+ Norisi gardaus užkandžio? Atraskite riešutų mišinį

Vaivorykštės spalvų salotos



DIENOS VALGIŲ 
PAVYZDŽIAI IR PAPILDAI
Greitas vadovas, skirtas padėti į jūsų mitybą įtraukti 
imunitetą stiprinančius vitaminus.

Rekomenduojama, kad dienos maitinimo planą kasdien sudarytų 3 pagrindiniai valgiai ir 
2 užkandžiai. Tai mums padeda:
+ suteikti organizmui energijos, reikalingos aktyviam gyvenimo būdui;
+ tolygiai paskirstyti suvartojamų kalorijų kiekį per dieną ir išvengti persivalgymo vakare;
+ palaikyti subalansuotą cukraus kiekį kraujyje.

TINKAMI PIETŪS
Pavyzdžiui, sveikas patiekalas, salotos arba šiltas 
maistas, kuriame yra puiki daržovių, baltymų, sudėtinų 
angliavandenių bei gerųjų riebalų pusiausvyra.

Vitaminas C Plius 
„Nutrilite“

„Nutrilite Balance™ 
Within“

Glotnutis

Vandens 
stiklinė

Sausi 
pusryčiai

Sriuba 

LENGVA VAKARIENĖ
Pavyzdžiui, sveikas patiekalas, salotos arba šiltas 
maistas, kuriame yra puiki daržovių, baltymų, sudėtinų 
angliavandenių bei gerųjų riebalų pusiausvyra.

Augalinių proteinų 
milteliai „Nutrilite“ 
(1 šaukštas)

PIETŪS

PRIEŠPIEČIAI

PUSRYČIAI

VAKARIENĖ
ARBA

ARBA

Riešutai Jogurtas

PAVAKARIAI

Gera idėja yra ryte arba po 
pietų užkandžiams vartoti 
augalinius baltymus.

PRIEŠ 
PUSRYČIUS

Turėkite „Balance Within“ ant savo 
naktinio stalelio, kad nepamirštumėte jo 
suvartoti vos pabudę, prieš pusryčius.



FIZINIAI PRATIMAI

Arbatos meto 
pratimai
Mėgstate arbatą? Išnaudokite 
mankštai laiką, kol jūsų virdulys 
pasieks 100 °C temperatūrą. 
Pasitempkite, pašokinėkite, pabėgiokite 
arba pašokite, kol užvirs vanduo!

Kiekvienos savaitės 
pabaigoje pasižiūrėkite 
į veidrodį, nusišypsokite 
ir ištarkite: „Puikiai 
padirbėjai!“

Vienas geriausių dalykų, kuriuos galite padaryti vardan 
savo sveikatos, yra aktyviai imtis stiprinti imuninę sistemą. 
Štai ką turėtumėte žinoti. Pratimai padeda imuninei sistemai 
trumpuoju laikotarpiu rasti ir pašalinti patogenus, o ilguoju 
laikotarpiu sumažinti infekcijų riziką.

Daugiau judėkite
Periodiniai, vidutinio intensyvumo 
aerobikos pratimai, pavyzdžiui, 
vaikščiojimas, bėgimas ar važiavimas 
dviračiu (150 minučių per savaitę) 
gali suteikti jūsų imuninei sistemai 
reikiamą palaikymą. Taigi, įsijunkite 
savo mėgstamą grojaraštį, pasiimkite 
buteliuką vandens ir išeikite greitam 
pasivaikščiojimui po apylinkes arba 
pasivažinėkite dviračiu po parką.

Pradėkite pamažu
Jei jums geriau pradėti mankštintis 
lėčiau, meskite minkštą daiktą, 
pavyzdžiui kojinę ar šaliką, į viršų ir 
keletą kartų jį pagaukite. Permeskite 
daiktą iš vienos rankos į kitą aplinkui 
juosmenį iš pradžių laikrodžio rodyklių 
kryptimi, o paskui priešinga.

Pasigirkite savo 
pažanga
Besibaigiant pirmajai savaitei, 
apsvarstykite, kaip puikiai jaučiatės. 
Po antrosios savaitės stebėkite, 
kaip teigiamai keičiasi jūsų energijos 
lygis ir raumenų tonusas, o taip pat 
mintys. Pasistenkite mažas mankšteles 
kartoti keletą kartų per dieną, kai tik 
turite tam galimybę, arba pasistenkite, 
kad tai taptų kasdieniu įpročiu 
(pavyzdžiui, grįžus iš pasivaikščiojimo).

Judėkite pagal 
muziką 
Pasirinkite nuotaikingą melodiją 
šokiui arba kartokite judesius 
pagal ritmą. Taip pat galite 
pradėti nuo lengvų judesių, 
vėliau 1–2 minutes atlikti labai 
intensyvius veiksmus, pavyzdžiui, 
atsispaudimus, o tada vėl grįžti prie 
lengvų judesių baigiantis dainai.



GERAS MIEGAS
Saldūs sapnai gerai imuninei sistemai
Miegas – tai vienas svarbiausių būdų, kaip išlaikyti stiprų protą ir kūną. 
Gerai išsimiegoję naktį pajusite energijos pliūpsnį, tačiau tikroji nauda 
sveikatai yra nuoseklus miegas. Miegas yra gyvybiškai svarbus 
kiekvieno žmogaus sveikatai ir gerai savijautai bei gali padėti 
organizmo imuninei sistemai, o taip pat palaikyti sveiką širdį, svorį ir protą. 

Laikykitės miego grafiko
Pasistenkite rasti jums tinkamą grafiką ir 
laikykitės režimo, kada kasdien einate miegoti 
ir keliatės (taip pat ir savaitgaliais!). Pastovumas 
stiprina jūsų organizmo miego / kėlimosi ciklus 
ir padeda kūnui žinoti, kada ir ko tikėtis.

Veikite dienos metu
Nors energija tikrai sumažėja tam tikru dienos metu, 
tačiau atsispirkite norui nusnausti ir pasitaupykite 
miegą nakčiai. Jeigu jaučiatės pervargę ir turite atgauti 
jėgas, pamiegokite ne daugiau kaip 20 minučių dieną.

Susikurkite ėjimo miegoti ritualą
Susidarykite sau tinkamą miego režimą ir mėgaukitės 
pasiruošimu miegoti. Tai gali būti raminanti naktinė 
odos priežiūros rutina, knyga, raminanti muzika 
arba puodelis ramunėlių ar levandų arbatos, nes šios 
žolelės padeda atsipalaiduoti ir gerai išsimiegoti.

Susikurkite ramią atmosferą
Išjunkite savo smegenis vakare atlikdami raminančias 
veiklas, lyg tai būtų šviesos jungtukas. Nuraminkite protą ir 
nusiteikite geresniam miegui naudodami atsipalaidavimo 
technikas, pavyzdžiui, meditaciją ir kvėpavimo pratimus 
arba šiltą vonią, dušą ar vonelę kojoms. Pasistenkite prieš 
eidami miegoti nenaudoti elektroninių prietaisų.

* Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus 1 mg melatonino prieš 
einant miegoti.

Soti vakarienė, vėlyvas užkandis, vakarinis kokteilis ir net 
vienas papildomas arbatos puodelis... Jie gali turėti įtakos 
tam, kaip ramiai išsimiegosite. Atkreipkite dėmesį į tai, 
ką valgote ir geriate paskutines valandas prieš miegą. 
Pasistenkite neiti miegoti tuščiu arba per daug pilnu skrandžiu.

Nebeeikite į virtuvę vakare 
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JUMS SKIRTI MAISTO PAPILDAI 
Stiprinkite savo imuninę sistemą 
ištisus metus.

Vitaminas C Plius 
„Nutrilite™“

• Aukščiausios kokybės 
L-askorbo rūgšties, malpigijų 
(acerola vyšnių) koncentrato, 
greipfrutų, mandarinų ir 
citrinų koncentratų mišinys. 

• Produktas sukurtas taip, 
kad per aštuonias valandas 
palaipsniui išskirtų 
vitaminą C ir tokiu būdu 
būtų optimizuojamas jo 
įsisavinimas.

Augaliniai proteinai 
„Nutrilite™“

• Tai subalansuotas baltymų 
derinys, kuriame yra devynios 
būtinos amino rūgštys ir jokių 
nepageidaujamų papildomų 
medžiagų, pavyzdžiui, 
skonio stipriklių ar dažiklių. 

• Tai vegetarams tinkamas, 
lengvai virškinamas 
produktas – tradicinių 
baltymų šaltinių (raudonos 
mėsos, sūrio, kiaušinių ir 
riebaus pieno) alternatyva.

„Nutrilite Balance 
Within™“

• Sudėtyje yra vitaminų B6 ir B9, 
kurie stiprina imuninę sistemą2 
ir teigiamą nusiteikimą3. 

• Kiekvienoje šių greitai 
tirpstančių malonaus 
skonio miltelių lazdelėje yra 
6 milijardai pieno rūgšties 
bakterijų iš 2 moksliškai 
dokumentais pagrįstų šaltinių.

Užsakymo Nr. 315562

IŠTISUS METUS IMUNINĘ 
SISTEMĄ1 STIPRINANČIŲ 
VITAMINŲ RINKINYS

1) Vitaminai C, B6 ir folio rūgštis (vitaminas B9) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
2) Vitaminas B6 ir folio rūgštis (vitaminas B9) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
3) Vitaminas B6 ir folio rūgštis (vitaminas B9) padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.

Daugiau informacijos rasite 
www.amway-lithuania.com/DestinationWellbeing/



Imuninės 
sistemos 

stiprinimo 
RINKINYS

 
 

Vaikų 
imuninės 
sistemos 

stiprinimo 
RINKINYS

PAPILDOMAS IMUNINĖS SISTEMOS 
STIPRINIMAS KEIČIANTIS METŲ 
LAIKAMS

SEZONINIS IMUNINĖS 
SISTEMOS STIPRINIMO 
RINKINYS

VAIKŲ IMUNINĖS SISTEMOS 
STIPRINIMO RINKINYS

Užsakymo Nr. 314051

Užsakymo Nr. 308133

Vitaminas C, vitaminas D, 
cinkas ir selenas padeda 
palaikyti normalią 
imuninės sistemos 
veiklą. Kiekvienas 
produktas palaiko 
ląsteles skirtingu būdu.

Imuniteto palaikymas* plius 
vaikams „Nutrilite™“
Gardūs ir greitai tirpstantys milteliai „keturi 
viename“ su vitaminu D*, vitaminu C, 
cinku ir pieno rūgšties bakterijomis.

Omega-3 vaikams 
„Nutrilite™“
Vaisių skonio minkštos kramtomos 
tabletės su vitaminu D įprastam imuniteto 
stiprinimui* ir kaulų vystymuisi**, o taip pat 
būtinosiomis omega-3 riebalų rūgštimis.

Specialiai vaikams nuo 4 metų 
amžiaus skirtas rinkinys

* Vitaminas D padeda normaliai funkcionuoti vaikų imuninei sistemai.
** Vitaminas D reikalingas normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi.
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„Daily Nutrilite™“ – SKU 4215
+ Vitaminas C padeda palaikyti 
normalią imuninės sistemos funkciją.
+ Vitaminai E ir B2 kaip vitaminas C 
prisideda prie ląstelių apsaugos nuo 
oksidacinio streso.

Vitaminas C Plius „Nutrilite™“ – SKU 109741
+ Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos funkciją.

„Nutrilite Balance 
Within™“ – SKU 
120571
+ Vitaminai B6 ir B9 (folio 
rūgštis) padeda palaikyti 
normalią imuninės 
sistemos veiklą. 
+ Jie taip pat padeda 
palaikyti normalią 
psichologinę 
funkciją. Taigi 
palaiko gerą 
jūsų nuotaiką.

Vitaminas D Plius „Nutrilite™“ – SKU 119797
+ Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos funkciją.
+ Jis taip pat prisideda prie normalios kaulų, dantų ir 
raumenų funkcijos palaikymo.

Rinkitės šiuos produktus, 
jei nepaisant prevencinių 
priemonių, norite papildyti 
savo mitybą.

XS™ Energinis gėrimas 
+ Imbieras pasiflora – 
SKU 298813
+ Su vitaminu C ir cinku, kurie padeda palaikyti 
normalią imuninės sistemos funkciją. Palaiko 
proto budrumą ir aštrumą, nes juose yra 
vitamino B5 (pantoteno rūgšties), kuri padeda 
normaliai funkcionuoti protinei veiklai, o kartu su 
vitaminais B3, B6 ir B12 padeda sumažinti nuovargį 
ir išsekimą.

Rinkitės šį produktą, jei norite 
sustiprinti savo imuninę sistemą 
keliaudami, nes kiekvienas 
gardus gurkšnis stiprina natūralią 
organizmo apsaugą. 

Česnakai „Nutrilite™“ 
– SKU 109705
+ Česnakas padeda palaikyti 
normalią imuninę funkciją. 
+ Jis taip pat prisideda prie 
normalaus cholesterolio 
lygmens palaikymo.

Cinkas ir selenas „Nutrilite“ – SKU 126811 
+ Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą.
+ Taip pat padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.

Rinkitės šiuos produktus, 
jei jaučiate, kad gali būti 
reikalinga papildoma 
pagalba tais metų laikais, 

kai imuninei sistemai tenka 
išbandymai ir norite padėti 
savo imuninei veiklai.

Rinkitės šiuos produktus, 
jei ieškote gero kasdienio 
pagrindo savo imuninei 
sistemai, juk žinote, kad ir labai 
stengiantis gyventi 
sveikai, mityboje 
pasitaiko spragų.

KIEKVIENĄ POREIKĮ 
ATITINKANTYS PRODUKTAI
Kaip išsirinkti? Pirmiausia pasirūpinkite savo 
Imuniteto pamatais, ieškokite Imuniteto 
stiprinimo tam tikru metų laiku besikeičiant 
sezonams ir rinkitės Imuniteto stiprinimą esant 
poreikiui, kai to prireikia.



TAIP

TAIP

NE

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

PASITIKRINKITE SAVO 
IMUNITETĄ
Peržiūrėkite toliau pateikiamus kasdienius 
pagrindinius dalykus ir pažymėkite tuos 
langelius, kurie tinka jūsų kasdieninei veiklai:

Sveika mityba
Subalansuota ir įvairi mityba – tai jūsų psichinės ir fizinės sveikatos pagrindas. Per dieną turėtume suvalgyti ne tik 5 porcijas 
(geriausia sezoninių) vaisių ir daržovių, bet ir 5 skirtingų spalvų. Šias spalvas sukuria fitonutrientai – augalų augimą 
skatinantys ir nuo ligų juos apsaugantys komponentai.

Geras miegas
Jūsų imuninė sistema priklauso nuo sveiko miego. Daugumai suaugusiųjų reikalingas 7–9 valandų miegas naktį. Laikykitės 
nustatyto miego režimo, būkite aktyvūs dieną, nevartokite prieš eidami miegoti kofeino nei alkoholio, išvėdinkite miegamąjį ir 
atsipalaiduokite prieš atsiguldami. Nenaudokite elektroninių prietaisų prieš miegą. 

Juokas
Juokas – geriausias vaistas. Įrodyta, kad juokas gali pagerinti jūsų imuninės sistemos veiklą tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu. Net jei tai jūsų neįtikina, kas gi nemėgsta smagiai pasikvatoti?

Pratimai
Tai gali būti ramus pasivaikščiojimas, bėgimas arba dar kita veikla. Būdami aktyvūs išstumsite blogąsias bakterijas iš 
plaučių ir kvėpavimo takų, o tai padės išvengti tam tikrų ligų. Fizinė veikla taip pat pagerina kraujotaką, stiprina antikūnus ir 
mažina streso hormonų lygį.

Rankų plovimas
Tegul tie mikrobai nugarma į kanalizaciją, kol nesukėlė grėsmės jūsų sveikatai. Naudokite muilą ir švarų bėgantį vandenį. 
Plaukite rankas bent 20 sekundžių. Dienos metu naudokite rankų dezinfekantą, kuris veiksmingai apsaugos nuo bakterijų.

Atsipalaidavimas
Šiek tiek įtampos gali išeiti į naudą. Ji padeda organizmui pasiruošti iššūkiams. Tačiau jei įtampa trunka ilgai, ji gali susilpninti 
jūsų organizmo apsaugos sistemą. Venkite streso, kai tai įmanoma, atsipalaiduokite ir užsiimkite mėgstamais dalykais.

Pozityvus nusiteikimas
Kai nusiteikiate pozityviai, jūsų organizmo apsauga veikia geriau. Mėgaukitės tuo, kas jums patinka ir visada ieškokite 
gerosios pusės, net ir sunkiu metu.

Jei pažymėjote visus 7 langelius, 
reiškia tinkamai rūpinatės 
savo imunine sistema. 

Reguliariai, geriausia kiekvieną dieną, 
patikrinkite pirmiau išdėstytus punktus, 
kad stebėtumėte, kaip palaikote savo 
imunitetą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Kokie atsargūs bebūtumėte, kartas nuo karto 
jums gali prireikti mitybos papildymo, kad 
jūsų imuninė sistema veiktų puikiai. Būtent šioje 
situacijoje galimas mitybos spragas gali 
užpildyti maisto papildai, kurie padės geriau 
rūpintis savo imunitetu.
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LABIAU INDIVIDUALIZUOTI 
SPRENDIMAI
Susipažinkite su rinkiniais, kurie padės atitikti 
specialius jūsų sveikatos, gyvenimo būdo ir geros 
savijautos poreikius.

ŠIŲ PRODUKTŲ DERINYS SUTEIKIA BRANDŽIAM ORGANIZMUI 
REIKALINGŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ.

• AUGALINIAI PROTEINAI: suteikia kokybiškų baltymų iš 
subalansuoto devynių būtinų amino rūgščių kiekio.

• OMEGA-3 KOMPLEKSAS: EPA ir DHA palaiko normalią širdies 
veiklą. DHA padeda palaikyti normalią smegenų veiklą ir 
normalų regėjimą. Poveikis pasiekiamas suvartojus 250 mg 
EPA ir DHA per parą.

• KOENZIMAS Q10: suteikia koenzimo Q10, nes jo natūrali 
koncentracija organizme mažėja senstant.

Užsakymo Nr. 305543

ŠIŲ PRODUKTŲ KOMBINACIJA SUTEIKIA ORGANIZMUI 
GYVYBINGUMO IR ENERGIJOS.

• VITAMINAS C PLIUS: sudėtyje yra C vitamino, 
kuris padeda normaliai energinei medžiagų apykaitai 
organizme ir normaliai imuninės sistemos veiklai.

• VITAMINAS B PLIUS: sudėtyje yra vitamino B2 
(riboflavino), B3 (niacino), B5 (pantoteno rūgšties), 
B6 ir B12, kurie padeda normaliai energinei medžiagų 
apykaitai organizme bei sumažinti nuovargį ir išsekimą.

• OMEGA-3 KOMPLEKSAS: sudėtyje yra omega-3 riebalų 
rūgščių EPA ir DHA, kurios palaiko normalią širdies veiklą.* 

Užsakymo Nr. 294545

ŠIŲ PRODUKTŲ KOMBINACIJA PAPILDO 
MITYBĄ NĖŠTUMO METU**

• IRON FOLIC PLUS: sudėtyje yra folio 
rūgšties, kuri prisideda prie motinos audinių 
augimo nėštumo metu.

• „CALMAGD PLUS“: sudėtyje yra kalcio, 
kuris reikalingas normaliai kaulų priežiūrai.

Užsakymo Nr. 294852

* Poveikis pasiekiamas suvartojant 250 mg EPA ir DHA per parą.
** Nėščiosios ir krūtimi žindančios moterys prieš vartodamos maisto papildus turėtų pasitarti su savo šeimos gydytoju.



SVEIKINAME! 
Sėkmingai baigėte Immunity 
Support Journey. Tai didžiausias 
pasiekimas ir žingsnis siekiant 
„Destination Wellbeing“.

Pasikalbėkite su savo 
„Amway“ verslo savininku 
ir nerkite į geros savijautos 
galimybių pasaulį.

Taigi dabar...
mėgaukitės savo pastangų 
rezultatais ir pasiruoškite gyventi 
visavertį gyvenimą. 

Po to...
pradėkite galvoti apie kitas savo 
gerovės ir gyvenimo būdo sritis, 
kurias norėtumėte patobulinti. 

Eksperto įžvalga

Tai, kaip veikia mūsų imuninė sistema, gali turėti įtakos mėgavimuisi gyvenimu ir 
gebėjimui gyventi taip, kaip norime. Labai svarbu stiprinti ją visais įmanomais būdais – 
nuo vartojamo maisto ir gėrimų iki fizinės ir protinės veiklos. Žinant, kokia svarbi imuninė 
sistema mūsų savijautai ir elgesiui, kviečiu rasti jums tinkamiausią imuniteto stiprinimo 
būdą ir pradėti mėgauti visaverčiu gyvenimu!

Dr. Francesco Avaldi
„Nutrilite“ mitybos konsultantas 


