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JOURNEY

OBJEVTE UŽITEČNÉ TIPY
jak si udržet silný imunitní systém po celý rok



Když Váš imunitní systém funguje optimálně, 
pomáhá Vám udržet si zdraví.

JAK FUNGUJE 
IMUNITNÍ SYSTÉM
Proč bych měl/a posilovat svůj imunitní systém 
po celý rok, nejen během zimních měsíců?
Váš imunitní systém je vysoce komplexní. Tvoří ho tři obranné linie. 
Existuje řada způsobů, jak ho posílit.

Fyzická bariéra
1. linie imunitní obrany

Rychlá reakce
2. linie imunitní obrany

Chytrá reakce
3. linie imunitní obrany 

O co se jedná?
Patří sem kůže, sliznice, sliny, slzy, 

střevní stěny a důležité imunitní buňky 
umístěné ve střevech.

O co se jedná?
Bílé krvinky a další 

vnitřní obranné 
mechanismy. 

O co se jedná?
Tvoří je superbuňky, jejichž 

úkolem je zaměřit se na reakci 
imunitního systému.

TŘI LINIE IMUNITNÍ OBRANY

Mějte svůj imunitní systém pod kontrolou – nehledě 
na roční období – s výživou zaměřenou na podporu 
imunity, cvičením a spánkovými návyky v kombinaci 
se živinami ze speciálně vybraných doplňků stravy.

Víte, jak funguje?
Fungují jako štít, který Vás chrání 

před vlivy vnějšího prostředí.

Víte, jak funguje?
Představte si je jako jednotku 

rychlého nasazení, která je vždy, 
když se zdraví ocitne v ohrožení, 

připravena k zásahu. 

Víte, jak funguje?
Vaši „superhrdinové“ určí správný 
způsob, jak podpořit Vaše zdraví 

v každé situaci. Díky své „imunitní 
paměti“ budou také příště, až k tomu 

dojde znovu, vědět, co dělat.

Výrobky v rámci Cesty k podpoře imunity 
byly speciálně vybrány ve spolupráci 
s Dr. Francescem Avaldim, výživovým 
poradcem značky Nutrilite™ a praktickým 
lékařem, odborníkem na sportovní výživu 
a specialistou na vegetariánskou stravu.



Citrusy
Citrusové plody obsahují vitamin C. Zkuste do svého 
jídelníčku zařadit pomeranče, grapefruity a citrony, 
abyste mohli vitamin C přijímat různými způsoby.

Tip: Přidejte plátky citronu do perlivé nebo neperlivé 
vody, nebo si ke svačině dejte pomeranč.

1
Zázvor
Tento štiplavý kořen dodá výraznou 
chuť kari, polévkám, smoothie i teplým 
a studeným nápojům. Zázvor přispívá 
k přirozené obranyschopnosti organismu.2

Kiwi
Kiwi je bohaté na vitamin C, který 
podporuje imunitní systém. Věděli jste, 
že jedno kiwi obsahuje více vitaminu C 
než jeden pomeranč?

Tip: Dávejte si je ke svačině nebo si je 
přidejte do ranního smoothie.

3
Špenát
Špenát je bohatý na vitamin C a beta-karoten, 
který se v těle přeměňuje na vitamin A podporující 
imunitní systém. Kdykoli je to možné, konzumujte 
špenát čerstvý (ne vařený), tak je v něm zachován 
obsah živin. Přidejte ho do salátu nebo rozmixujte 
jako součást čerstvého zeleného smoothie.

4
Kurkuma
Kurkuma pomáhá udržovat účinnost imunitního 
systému a má antioxidační vlastnosti. Toto „zlaté 
koření“ má vysoký obsah kurkuminu, který mu 
dodává charakteristickou barvu. Pokud kurkumu 
přidáte do ovesného mléka, získáte nápoj, který 
se nazývá zlaté mléko. Tento zářivě zlatý nápoj je 
součástí indické kultury již po staletí. Můžete také 
použít veganské náhražky mléka.

5

VÝŽIVA PODPORUJÍCÍ 
IMUNITU
Příklady potravin posilujících imunitu

Ovoce, zelenina, bylinky a koření jsou důležitou součástí stravy podporující 
imunitní systém, protože organismu dodávají vitaminy, minerální látky 
a fytonutrienty, které podporují jeho obranyschopnost.

Dr. Francesco Avaldi
Výživový konzultant Nutrilite

Odborný pohled



Smoothie na posílení imunity 

Snadné recepty na dodání živin pro podporu imunity

Smoothie na posílení imunity
SUROVINY:

+ 3 pomeranče (nebo červené 
pomeranče), oloupané a nakrájené
+ 2,5cm kousek čerstvého zázvoru, 
oloupaného a nakrájeného nebo najemno 
nastrouhaného
+ 2,5cm kousek čerstvé kurkumy, 
oloupané a nakrájené nebo najemno 
nastrouhané
+ 100 ml vody
+ 1 sáček Nutrilite™ Balance Within

ZPŮSOB PŘÍPRAVY:

1. Pomeranče, zázvor, kurkumu, 
vodu a Balance Within vložte do mixéru. 

2. Rozmixujte dohladka.

VÝŽIVA PODPORUJÍCÍ 
IMUNITU

Další informace najdete na 
adrese www.amway.cz

MIXÉR
S mixérem Nutrilite získáte 
dokonalé smoothie. 

Duhový salát
SUROVINY:

+ 250 g mrkve, oloupané 
a nakrájené na 1cm kousky
+ 370 g květáku, nakrájeného na 
drobné růžičky
+ 285 g brokolice, nakrájené na 
drobné růžičky
+ 225 g hrušek, bez jádřinců 
a nakrájených na 1cm kousky
+ 250 g červené řepy, oloupané 
a nakrájené na 1cm kousky
+ 100 g olivového oleje
+ 30 g jablečného octa
+ 1 zralé mango, oloupané 
a nakrájené
+ šťáva z jedné limetky
+ 1 šalotka, oloupaná 
a nakrájená najemno
+ 1 lžička soli
+ ½ lžičky černého pepře
+ 30 g koriandru, nakrájeného 
najemno

ZPŮSOB PŘÍPRAVY:

1. Do velké mísy vložte 
připravenou mrkev, 
květák, brokolici, hrušky 
a červenou řepu.

2. Zálivku připravíte tak, že do 
mixéru dáte olivový olej, jablečný 
ocet, mango, šťávu z limetky, 
šalotku, sůl, pepř a koriandr. 
Pěti až šesti stisky rozmixujte. 
Pak přidejte zbývající 
ingredience a zašlehejte, 
dokud se vše nespojí.

3. Zálivku nalijte na připravenou 
zeleninu, dobře promíchejte 
a podávejte.

+ Začněte svůj den se smoothie zelená dobrota

+  Vychutnejte si k obědu lahodnou výživnou kalifornskou misku s quinoou

+ Hledáte chutnou svačinu? Objevte misku se směsí ořechů

Duhový salát



PŘÍKLAD DENNÍCH JÍDEL 
A DOPLŇKŮ STRAVY
Stručný průvodce, který Vám pomůže přidat do svého 
jídelníčku vitaminy podporující imunitu.

Denní stravovací plán doporučuje 3 hlavní jídla a 2 svačiny každý den. To nám pomáhá:
+ dodávat tělu energii, kterou potřebujeme k aktivnímu životnímu stylu
+ rovnoměrně rozložit příjem kalorií během dne a zabránit přejídání v pozdních hodinách dne
+ udržovat vyrovnanou hladinu cukru v krvi

SPRÁVNÝ OBĚD
jako zdravá miska, salát nebo teplé jídlo s vyváženým obsahem zeleniny, 
bílkovin, komplexních sacharidů a „hodných“ tuků

Nutrilite 
Vitamin C Plus

Nutrilite™ Balance 
Within

Smoothie

Sklenice 
vody

Müsli

Polévka 

LEHKÁ VEČEŘE
jako zdravá miska, salát nebo teplé jídlo s vyváženým obsahem 
zeleniny, bílkovin, komplexních sacharidů a „hodných“ tuků

Nutrilite All Plant 
Protein 
(1 lžíce)

OBĚD

DOPOLEDNÍ 
SVAČINA

SNÍDANĚ

VEČEŘE
NEBO

NEBO

Ořechy Jogurt

ODPOLEDNÍ 
SVAČINA

Je skvělý nápad zařadit rostlinné 
bílkoviny jako součást dopolední 
nebo odpolední svačiny.

PŘED 
SNÍDANÍ

Mějte Balance Within na nočním 
stolku, abyste si ho nezapomněli vzít po 
probuzení, ještě před snídaní.



FYZICKÉ CVIČENÍ

Trénink během 
odpolední přestávky 
na čaj
Máte rádi čaj? Využijte čas, než 
voda v konvici dosáhne bodu varu, 
k fitness tréninku. Než se voda začne 
vařit, protáhněte se, zaskákejte si, 
zaběhejte si nebo si zatančete!

Na konci každého týdne 
se podívejte do zrcadla, 
usmějte se a řekněte si: 
„Vedeš si dobře!“

Aktivní přístup k podpoře imunity je jednou z nejlepších 
věcí, které pro své zdraví můžete udělat. Zde je vše, 
co potřebujete vědět. Cvičení pomáhá imunitnímu systému 
z krátkodobého hlediska vyhledávat a odstraňovat patogeny 
a dlouhodobě snižuje riziko infekcí.

Více se hýbejte
Pravidelné aerobní cvičení střední 
intenzity – například chůze, běh či 
jízda na kole – po dobu 150 minut 
týdně může imunitnímu systému 
poskytnout tolik potřebnou 
podporu. Takže si pusťte svůj 
oblíbený playlist, popadněte 
láhev vody a vydejte se na svižnou 
procházku po okolí, nebo si zajezděte 
na kole v parku.

Jemně se uvolněte
Pokud potřebujete pro začátek něco 
lehčího, začněte opakovaným 
vyhazováním nějakého měkkého 
předmětu, např. ponožky nebo šátku, 
do vzduchu a jeho následným 
chytáním; jeho předáváním z jedné 
ruky do druhé kolem pasu, po směru 
hodinových ručiček, pak proti směru 
hodinových ručiček.

Pochvalte se za 
dosažený pokrok
Na konci prvního týdne se zamyslete 
se nad tím, jak skvěle se cítíte. 
Po druhém týdnu si začnete 
uvědomovat pozitivní změny v úrovni 
energie a svalového tonusu – a také 
změny ve své hlavě. Zkuste tyto 
mikrotréninky provádět v průběhu dne, 
kdykoli Vám to bude vyhovovat nebo si 
z toho zkuste udělat denní zvyk (např. 
první věc, kterou uděláte po probuzení).

Pohyb na hudbu 
Vyberte si svižnou písničku k tanci, 
nebo k opakování cviků do rytmu. 
Případně můžete začít lehkými cviky, 
v další minutě až dvou do toho dejte 
opravdu všechno při vysoké intenzitě, 
dělejte např. kliky, a na konci písničky se 
pak se vraťte opět k lehkým cvikům.



DOBRÝ SPÁNEK
Sladké sny pro dobrý imunitní systém
Spánek je jednou z nejdůležitějších věcí, chcete-li svou mysl i tělo udržet 
silné. Kvalitní spánek v noci dokáže dodat okamžitý příval energie, ale 
teprve soustavný spánek znamená pro zdraví skutečný přínos. Spánek 
je důležitou součástí celkového zdraví a tělesné a duševní pohody 
každého člověka a může podpořit imunitní systém a Vám pomoci 
udržet si zdravé srdce, hmotnost a mysl. 

Dodržujte spánkový 
harmonogram
Najděte si harmonogram, který Vám nejlépe vyhovuje, 
a dodržujte pravidelně čas, kdy každý den chodíte 
spát a kdy se probouzíte (i o víkendech!). Konzistentní 
přístup posiluje cykly spánku a bdění Vašeho organismu, 
díky čemuž bude Vaše tělo vědět, co a kdy má očekávat. 

Buďte činorodí ve dne
Během dne skutečně dochází k poklesu energie, 
ale odolejte pokušení zdřímnout si a spánek 
si nechte na večer. Pokud se cítíte vyčerpaní 
a potřebujete načerpat energii, dopřejte si během 
dne maximálně 20minutové zdřímnutí.

Vytvořte si večerní rutinu
Vytvořte si večerní rutinu, která Vám vyhovuje, 
a užijte si ji, když se ukládáte spánku. Může to 
být zklidňující večerní péče o pleť, kniha, 
uklidňující hudba nebo šálek heřmánkového nebo 
levandulového čaje, neboť tyto bylinky podporují 
uvolnění a zdravý spánek.

Sleep Easy 
Nutrilite™
lahodné želé tablety 
s třešňovou příchutí 
obsahují melatonin, 
který Vám pomůže 
rychleji usnout*, 
a vitamin B6. 
Obohaceno 
o heřmánek 
a chmel.

Navoďte si pocit klidu a pohody
Vypněte večer mozek podobně jako vypínač světla 
pomocí zklidňujících aktivit. Vyčistěte si mysl a podpořte 
lepší spánek pomocí relaxačních technik, např. 
meditace a dechových cvičení, nebo teplé koupele, 
sprchy či koupele nohou. Nezapomeňte se před spaním 
vyhnout používání elektronických zařízení.

* Tento prospěšný účinek se projeví při konzumaci 1 mg 
melatoninu krátce před usnutím.

Kuchyň nechte ve večerních 
hodinách zavřenou 
Kvalitu Vašeho spánku může ovlivnit velká večeře, něco 
menšího k snědku pozdě v noci, večerní koktejl, a dokonce 
i příliš mnoho šálků čaje. Věnujte pozornost tomu, 
co několik hodin před spaním, jíte a pijete, abyste se 
neukládali ke spánku s pocitem hladu ani přejedení.



Immunity 
Support 

JOURNEY

DOPLŇKY STRAVY PRO VÁS 
Podporujte svůj imunitní systém 
během celého roku.

Nutrilite Vitamin C 
Plus s postupným 
uvolňováním

• Prvotřídní směs kyseliny 
L-askorbové, koncentrátu 
z třešní acerola a také 
koncentrátu z grapefruitu, 
mandarinek a citronu. 

• Speciální složení umožňuje 
postupné uvolňování 
vitaminu C během 
osmi hodin, což pomáhá 
optimalizovat jeho 
vstřebávání.

Nutrilite All 
Plant Protein

• Je zdrojem bílkovin 
s vyváženým obsahem všech 
devíti esenciálních aminokyselin 
a neobsahuje nežádoucí 
látky, jako jsou například 
příchutě nebo barviva. 

• Jedná se o snadno 
stravitelnou alternativu 
tradičních zdrojů bílkovin, 
jako je červené maso, sýry, 
vejce a plnotučné mléko, 
vhodnou pro vegetariány.

Nutrilite™ Balance 
Within

• Obsahuje Vitaminy B6 
a B9 na podporu imunity2 
a dobré nálady3. 

• Každý sáček tohoto 
lahodného rychle rozpustného 
prášku obsahuje 6 miliard 
bakterií produkujících 
kyselinu mléčnou dvou 
různých z vědeckého hlediska 
podrobně popsaných kmenů.

Obj. č. 315562

CELOROČNÍ BALÍČEK 
VITAMINŮ PRO IMUNITU1

1) Vitamin C, B6 a kyselina listová (vitamin B9) přispívají k normální funkci imunitního systému.
2) Vitamin B6 a kyselina listová (vitamin B9) přispívají k normální funkci imunitního systému.
3) Vitamin B6 a kyselina listová (B9) přispívají k normální psychické činnosti.

Více informací se dozvíte na 
www.amway.cz//DestinationWellbeing/



BALÍČEK 
na podporu 

imunity 

 
 

BALÍČEK  
pro 

nejmenší

DODATEČNÁ PODPORA 
IMUNITY BĚHEM ZMĚN 
ROČNÍCH OBDOBÍ

SEZONNÍ BALÍČEK NA 
PODPORU IMUNITY

BALÍČEK PRO 
NEJMENŠÍ

Obj. č. 314051

Obj. č. 308133

Vitamin C, vitamin D 
a zinek a selen přispívají 
k normální funkci 
imunitního systému. 
Každý z výrobků podporuje 
buňky jiným způsobem.

Nutrilite Kids Balíček na 
podporu imunity* Plus
Skvělý rychle rozpustný prášek 
4-v-1 s vitaminem D*, vitaminem C, 
zinkem a bakteriemi produkujícími 
kyselinu mléčnou.

Nutrilite Kids Omega-3
Měkké ovocné žvýkací tablety 
s vitaminem D na podporu 
normální funkce imunitního 
systému* a vývinu kostí** a také 
s omega-3 mastnými kyselinami.

Navrženo speciálně pro děti 
od čtyř let.

* Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému u dětí.
** Vitamin D je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.



Dodatečná p
odpora

 im
un

it
y

P
odpora im

unity na cestách

Sezónní podpora „oslabené“ im
u

n
ity

Posilte 
svůj 

imunitní 
systém

Zá
kl

ad
 d

obré
 im

unity

Nutrilite™ Daily – obj. č. 8632
+ Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.
Vitamin E a vitamin B2, které jako 
vitamin C přispívají k ochraně buněk 
před oxidativním stresem.

Nutrilite Vitamin C Plus s postupným 
uvolňováním – obj. č. 109741
+ Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Nutrilite™ Balance 
Within – obj. č. 120571
+ Vitaminy B6 a B9 
(kyselina listová) přispívají 
k normální funkci 
imunitního systému. 
+ Také přispívají 
k normální 
psychické činnosti. 
Podporují tedy 
dobrou náladu.

Immuno Nutrilite™ – 
obj. č. 126149
+ Výtažek z bezinky může 
podpořit přirozené obranné 
mechanismy organismu.

Nutrilite™ Vitamin D – obj. č. 119797
+ Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému.
+ Také přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů 
a k udržení normální činnosti svalů.

Tyto výrobky volte: 
pokud bez ohledu na 
preventivní opatření chcete 
ještě více zkvalitnit své 
stravování.

XS™ Power Drink+ s 
příchutí zázvoru a marakuje 
– obj. č. 298813
+ S vitaminem C a zinkem, které přispívají 
k normální funkci imunitního systému, díky 
obsahu vitaminu B5 (kyselina pantotenová), 
která přispívá k normální mentální činnosti, 
podporují duševní agilitu a bdělost a společně 
s vitaminem B3, B6 a B12 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání.

Tento výrobek volte: pokud byste 
rádi podpořili svůj imunitní 
systém na cestách, kdy každým 
chutným douškem posílíte 
přirozenou obranyschopnost 
organismu. 

Nutrilite™ Garlic – 
obj. č. 109705
+ Česnek přispívá 
k normální funkci 
imunitního systému. 
+ Také přispívá k udržení 
hladiny cholesterolu.

Nutrilite Zinc + selenium – obj. č. 126811 
+ Zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
+ Přispívají k udržení normálního stavu vlasů a nehtů.

Tyto výrobky volte: pokud 
máte pocit, že že potřebujete 
dodatečnou podporu 
v ročních období, která jsou pro 

imunitní systém náročná.

Tyto výrobky volte: pokud 
potřebujete pro svůj imunitní 
systém dobrý každodenní 
základ, protože víte, že i přes 
veškerou snahu o zdravý 
životní styl můžete mít ve 
výživě nedostatky.

8632 SKU

SPRÁVNÝ VÝROBEK 
PRO VAŠE POTŘEBY
Jak si vybrat? Nejprve pečujte o „základy 
imunity“, při změně ročního období sáhněte po 
„sezónní podpoře oslabené imunity“ a v případě 
potřeby zahajte „dodatečnou podporu imunity“.
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ZKONTROLUJTE SI 
IMUNITU
Projděte si níže uvedené každodenní 
základy a zaškrtněte políčka s návyky, 
které pravidelně dodržujete:

Zdravá strava
Vyvážená a rozmanitá strava je pro Vaši duševní i fyzickou kondici klíčová. Kromě toho, že bychom měli denně měli 
sníst nejméně pět porcí (nejlépe sezónního) ovoce a zeleniny, měli bychom si je také vybrat z pěti různých barevných 
skupin. Zdrojem barev jsou fytonutrienty – rostlinné složky, které podporují růst rostlin a chrání je před nemocemi.

Dopřejte si kvalitní spánek
Váš imunitní systém závisí na zdravém spánku. Většina dospělých potřebuje zhruba 7 až 9 hodin spánku denně. 
Dodržujte pravidelný čas ukládání se ke spánku, buďte během dne aktivní, před spaním vynechte kofein a alkohol, 
udržujte si v ložnici chladno a před ulehnutím si dopřejte dostatečný čas na odpočinek. Nezapomeňte se před tím, 
než jdete spát, vyhnout používání elektronických zařízení. 

Zábava
Smích je nejlepší lék. Existují dokonce důkazy, které naznačují, že může krátkodobě i dlouhodobě zlepšit fungování 
imunitního systému. Nejsou to sice přesvědčivé důkazy, ale koneckonců – kdo se rád od srdce nezasměje?

Cvičení
Ať už jsou to klidné procházky, běhání, nebo něco mezi tím – pohyb pomáhá z plic a dýchacích cest odstraňovat 
škodlivé bakterie, a tím přispívá k prevenci některých onemocnění. Zvyšuje také průtok krve, posiluje protilátky 
a snižuje hladinu stresových hormonů.

Mytí rukou
Spláchněte všechny viry a bakterie do odpadu dříve, než ohrozí Vaše zdraví. Používejte mýdlo a čistou tekoucí vodu. 
Ruce si umývejte po dobu nejméně 20 sekund a poté je opláchněte. V průběhu dne používejte pro větší účinnost 
dezinfekci rukou.

Odpočinek
Určitá míra stresu může být prospěšná. Pomáhá organismu připravit se na náročný úkol. Když však trvá příliš 
dlouho, může oslabit obranný systém Vašeho organismu. Kdykoli je to možné, stresu se vyhýbejte, udělejte si čas na 
odpočinek a zabývejte se tím, co Vás baví.

Pozitivní myšlení
Když máte plnou hlavu šťastných myšlenek, Vaše obranné mechanismy fungují lépe. Vychutnávejte si věci, 
které Vás baví, a na všem vždy hledejte něco pozitivního, a to i v těžkých časech.

Pokud jste zaškrtli všech 
7 políček, staráte se o svou 
imunitu velmi dobře. 

Procházejte si tento seznam pravidelně, ideálně 
každý den, abyste měli přehled o tom, nakolik 
svou imunitu podporujete v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu.

Ovšem bez ohledu na svoji opatrnost můžete 
občas potřebovat nutriční podporu navíc, 
aby Váš imunitní systém dobře fungoval. 
Právě tyto potenciální nedostatky Vám 
v zájmu lepší péče o imunitu mohou pomoci 
překlenout doplňky stravy.



BALÍČEK pro 
aktivní lidi

BALÍČEK 
pro 

budoucí 
maminky 

OBJEVTE VÍCE 
PERSONALIZOVANÝCH ŘEŠENÍ
Objevte svět balíčků, které Vám pomohou řešit specifické 
potřeby v oblasti zdraví, životního stylu a fyzické 
a psychické kondice.

KOMBINACE TĚCHTO VÝROBKŮ ZAJIŠŤUJE ŽIVINY, 
KTERÉ ZRALÝ ORGANISMUS POTŘEBUJE.

• ALL PLANT PROTEIN: Obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny, 
které poskytují vyvážená množství všech devíti esenciálních 
aminokyselin.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA a DHA přispívají k normální 
činnosti srdce. DHA přispívá k udržení normální činnosti 
mozku a k udržení normálního stavu zraku. Tohoto pozitivního 
účinku lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.

• COENZYME Q10: Poskytuje koenzym Q10, neboť jeho 
přirozená koncentrace v organismu se s věkem snižuje.

Obj. č. 305543

KOMBINACE TĚCHTO VÝROBKŮ DODÁVÁ VAŠEMU 
ORGANISMU VITALITU A ENERGII.

• VITAMIN C PLUS: Obsahuje vitamin C, který přispívá 
k normálnímu energetickému metabolismu a normální 
funkci imunitního systému.

• VITAMIN B PLUS: Obsahuje vitamin B2 (riboflavin), 
B3 (niacin), B5 (kyselinu pantotenovou), B6 a B 
12, které přispívají k normálnímu energetickému 
metabolismu a snížení míry únavy a vyčerpání.

• OMEGA-3 COMPLEX: Obsahuje omega-3 mastné 
kyseliny EPA a DHA, které přispívají k normální 
činnosti srdce.* 

Obj. č. 294545

KOMBINACE TĚCHTO VYBRANÝCH 
VÝROBKŮ DOPLNÍ BĚHEM TĚHOTENSTVÍ 
VÁŠ JÍDELNÍČEK**

• IRON FOLIC PLUS: Obsahuje folát, 
který přispívá k růstu zárodečných tkání 
během těhotenství.

• CALMAGD PLUS: Obsahuje vápník 
potřebný k udržení normálního stavu 
stavu kostí.

Obj. č. 294852

* Tohoto pozitivního účinku lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.
** Těhotné a kojící ženy by se před použitím jakéhokoli doplňku stravy měly poradit s lékařem.

BALÍČEK 
pro 
nejlepší 
věk 



BLAHOPŘEJEME! 
Zdárně jste dokončili Cestu 
k podpoře imunity. Je to zásadní 
výsledek a důležitý krok na Vaší 
cestě v rámci programu Cílová 
stanice: kondice.

Promluvte si se svým Vlastníkem 
podnikání Amway a prozkoumejte 
svět příležitostí v oblasti fyzické 
a psychické kondice.

Nyní...
si užijte přínosy svého úsilí 
a připravte se žít naplno. 

Pak…
se zamyslete nad dalšími 
oblastmi Vaší fyzické a psychické 
kondice a životního stylu, 
které byste chtěli zlepšit. 

Odborný pohled
Fungování našeho imunitního systému ovlivňuje, jak si život užíváme a do jaké míry 
ho žijeme tak, jak bychom chtěli. Imunitní systém je důležité všemi možnými způsoby 
podporovat – od jídla a pití, které konzumujeme, až po naše fyzické i duševní aktivity. 
Vzhledem k tomu, jak moc naše imunita ovlivňuje, jak se cítíme a jaké výkony 
podáváme, chtěl bych Vás vyzvat, abyste si našli takové řešení na podporu imunity, 
které Vám bude vyhovovat, a začali žít naplno!

Dr. Francesco Avaldi
Výživový konzultant Nutrilite 


