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Cu toţii ne dorim să fim sănătoşi, energici şi pozitivi, dar societatea în care 
trăim ne poate împiedica să avem stilul de viaţă natural şi nutriţia pentru 
care au fost create organismele noastre.
Un stil de viaţă activ, cu un aport caloric scăzut, şi o dietă bogată în nutrienţi previn bolile, cresc 
speranţa de viaţă şi calitatea acesteia. Produsele Wellness au fost dezvoltate pentru a ajuta omul 
modern să găsească acel echilibru între confort şi compoziţia optimă de nutrienţi. 

“Un măr pe zi ţine doctorul departe” este cea mai veche zicală care demonstrează importanţa pe 
care o are nutriţia pentru sănătatea noastră. 

Oamenii care înţeleg şi îmbrăţişează acest concept îşi asumă responsabilitatea pentru alimentaţia şi 
organismul lor, iar noi te invităm să te alături milioanelor de oameni care folosesc produsele Wellness 
by Oriflame, făcând astfel un pas important în această direcţie.

Burçak Ulmer
MSc 

Senior Nutriţionist şi 
Dezvoltator Global de Produse, 

Wellness by Oriflame 

elisabet Nordström
MSc, PhD 

Nutriţionist, 
Wellness by Oriflame

“De ce calitatea alimentaţiei este vitală 
pentru sănătatea ta?”



Consilierii ştiinţifici pentru 
gama Wellness by Oriflame 

Este important să ştim că toate produsele Wellness sunt dezvoltate şi produse 
conform celor mai înalte standarde de siguranţă, calitate şi eficacitate. Siguranţa 
şi eficienţa trebuie susţinute de date ştiinţifice demonstrate. 

Consilierii ştiinţifici şi medicali Wellness by Oriflame sunt autorităţi recunoscute pe 
plan internaţional în domeniile lor de activitate şi cercetare, cu mulţi ani de 
experienţă în domeniul sănătăţii. ei ne ajută să dezvoltăm produsele şi să facem 
afirmaţii corecte, bazate pe dovezi, cu privire la performanţele produselor noastre.

Burçak şi-a desfăşurat activitatea clinică pe plan internaţional mai ales în 
domeniile anti–îmbătrânire, medicină preventivă şi terapie integratoare pentru 
cancer. A efectuat cercetări la Karolinska Institutet din Suedia şi a publicat 
lucrări despre funcţiile cerebrale şi periferice ale foamei şi saţietăţii. Burçak 
crede într-o viziune holistică asupra sănătăţii unde nutriţia, activitatea fizică, 
sănătatea emoţională şi somnul au fiecare un rol, deoarece sunt conectate la 
natură.   

Åke a dezvoltat o metodă de cultivare a algelor Haematococcus pluvialis în 
cadrul companiei AstaReal; înfiinţată pe lângă Universitatea din Uppsala. Într-o 
strânsă colaborare cu cercetători şi clinici de prestigiu, el a iniţiat şi şi-a adus 
contribuţia la mai multe studii de pionierat care au demonstrat beneficiile 
astaxanthinului natural în nutriţia umană şi animală, o activitate aflată încă în 
desfăşurare. 

Alain este expert în funcţionarea barierelor pielii, foto-îmbătrânirea tenului şi în 
dezvoltarea noilor concepte şi formule de hidratare şi anti-îmbătrânire. Alain 
colaborează cu Wellness la crearea, dezvoltarea şi testarea eficienţei produselor. 

Åke Lignell 
Doctor în ştiinţe şi manager al producţiei de astaxanthin 

Burçak Ulmer
masterat în Ştiinţele Nutriţiei, Nutriţionist Senior şi Dezvoltator global de produse 
Wellness by Oriflame

Profesorul Stig Steen 
Doctor în medicină, Departmentul de Chirurgie Cardiotoracică, Spitalul Universitar 
Lund, Suedia
mai multe informaţii la pagina 6

Alain Mavon  
masterat şi Doctorat în biochimie, Directorul departamentului de cercetare a pielii, 
institutul de cercetare a pielii, Oriflame, Suedia

Elisabet este nutriţionist cu masterat în endocrinologie şi metabolism la 
Karolinska Institutet din Stockholm, Suedia. Înainte de terminarea universităţii, 
Elisabet a publicat articole legate de fiziologia celulelor de grăsime, de scăderea 
în greutate şi autoreglarea genelor. 
 

Claude este profesor de pediatrie la Karolinska Institutet din Stockholm, Suedia. 
S-a specializat în endocrinologie pediatrică şi este director general al centrului 
naţional suedez pentru obezitate infantilă.  Activitatea principală şi-o desfăşoară  
în domeniul sănătăţii publice, pentru preîntâmpinarea apariţiei bolilor 
cardiovasculare prin prevenirea şi tratarea obezităţii.  

Elisabet Nordström
masterat şi doctorat în ştiinţele nutriţiei
Nutriţionist, Wellness by Oriflame

Claude Marcus
Profesor Doctor

Ånke are masterat în chimie farmaceutică la Universitatea din Hamburg, 
Germania, şi este expert în antioxidanţi şi ingrediente cosmetice naturale. Înainte 
să se alăture echipei Wellness,  Anke a lucrat pentru Oriflame la dezvoltarea 
tehnologiilor specifice ingredienţilor activi şi la evaluarea metodelor de măsurare 
a efectului nutriţiei şi suplimentelor alimentare asupra pielii. 

Ånke Klack
mSc, PhD
masterat în ştiinţe, Doctorat în chimie farmaceutică. 
Director calitate în îngrijirea pielii şi Director tehnic Wellness, Oriflame, Suediaimage to 

shoot
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+ clarify 
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Stig Steen este profesor de chirurgie cardiotoracică şi o autoritate mondială în transplantul de 
inimă şi plămâni şi în reanimare. Unul dintre interesele sale principale este nutriţia şi impactul ei 
asupra sănătăţii. Formula patentată a shake-ului Natural Balance - Wellness by Oriflame a fost 
creată de către Stig Steen şi echipa sa de-a lungul a peste 8 ani de cercetări şi studii intensive 
efectuate în cadrul Comunităţii Ştiinţă pentru Viaţă din Igelösa, centrul de cercetare pe care l-a 
fondat în 1998 şi pe care îl conduce în paralel cu activitatea sa de la Universitatea Lund.  

igelösa  
Comunitatea Ştiinţă pentru Viaţă

Profesorul Stig Steen, 
dezvoltator al shake-ului 

Natural Balance
Membru al  Consiliului ştiinţific consultativ Oriflame
Doctor în medicină, Departmentul de Chirurgie 
Cardiotoracică, Spitalul Universitar Lund, Suedia

CURRICULUM VITAE
Nume: Stig Joar Steen   |   Data naşterii: 1948-02-07   

Calificări de specialitate: 
• Diplomă în medicină 1974

• Chirurgie generală 1981, Chirurgie cardiotoracică 1988

• Profesor asociat de Chirurgie, Universitatea din Lund 1987

• Profesor de Chirurgie cardiotoracică, Universitatea din Lund 1997

• Profesor Onorific, Universitatea medicală Xiang Xiang

Publicaţii:
• Primul transplant pulmonar de la un donator cu inima oprită, după evaluarea ex-vivo şi recondiţionare 
2000 (Lancet 2001) 

• Studiu al fiziologiei inimii după stop cardiac. (Resuscitare 2002; 2003; 2004) 

- Consiliul european de Resuscitare (eRC - european Resuscitation Council) a modificat în consecinţă 
recomandările internaţionale pentru tratamentul stopului cardiorespirator în afara spitalului, 2002.

• Primul transplant al unui plămân de la un donator incompatibil după recondiţionare ex –vivo (ann 
thorac Surg 2007) 

Invenţii:
• aparatul de compresie mecanică a inimii LUCaS® , comercalizat în întreaga lume de medtronic, cel 
mai mare producător mondial de tehnică medicală (www.jolife.com). 
• SteeN Solutiontm pentru recondiţionarea ex-vivo a plămânilor donaţi (www.vitrolife.com).
• Dezvoltator al shake-ului Natural Balance.

Stig Steen este fondatorul Comuniţăţii Ştiinţă pentru Viaţă din Igelösa – o 
companie ce colaborează strâns cu Universitatea din Lund, care desfăşoară 
cercetări despre nutriţie şi stilul sănătos de viaţă.  are în cadrul său bucătari, 
tehnicieni în ştiinţa alimentelor, asistente medicale, doctori şi nutriţionişti, o clinică şi laborator 
înregistrat şi aprobat, o bucătărie pentru cercetări şi camere pentru pacienţii internaţi aici. 
igelösa Nutrition Science este o ramură care întreprinde cercetări şi dezvoltă produse 
nutriţionale sănătoase bazate pe cercetările Comunităţii Ştiinţă pentru Viaţă. toată activitatea 
de cercetare este condusă de către Stig Steen şi se axează pe dezvoltarea programelor şi 
produselor eficiente în prevenirea şi tratarea bolilor provocate de stilul de viaţă 
necorespunzător, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul şi obezitatea. 



Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и 
Нутрициологов

Ingrediente eficiente şi formule inovatoare   
toate ingredientele active sunt selectate după examinarea literaturii ştiinţifice, pentru siguranţă 
şi eficienţă. Formulele sunt create atunci când efectele sinergice ale diferitelor ingrediente 
devin concludente pentru a servi scopului propus. 

Sigure, etice şi prietenoase cu mediul 
• Produsele Wellness nu conţin grăsimi nesănătoase, cum ar fi acizii graşi saturaţi.
• Uleiul de peşte din gama Wellness provine din surse durabile din Oceanul Pacific.
• ambalajul produselor Wellness este realizat din materiale biodegradabile (în cazurile în 
care este posibil).
• Produsele Wellness nu conţin arome artificiale, conservanţi, coloranţi sau organisme 
modificate genetic.  

Standarde ridicate de calitate 
toate unităţile în care se fabrică produsele Wellness posedă certificate de calitate 
recunoscute la nivel internaţional.

toate tabletele, capsulele şi uleiurile sunt produse într-o fabrică certificată BPF, care înseamnă 
Bune Practici de Fabricaţie şi reprezintă o serie strictă de rigori ce evidenţiază aspectele de 
producţie şi testare care pot avea un impact asupra calităţii produsului. aceasta include 
specificaţiile pentru instruirea angajaţilor, curăţenie, întreţinerea echipamentelor, evidenţa şi 
recepţionarea materiilor prime. 

Produsele noastre sub formă de pulbere sunt fabricate într-o unitate de producţie din 
Germania, care a aderat la un plan SGSPa şi este certificată iSO şi iFS. SGSPa înseamnă  
Sistem de Gestionare a Securităţii Produselor alimentare şi reprezintă o abordare 
sistematică preventivă a siguranţei alimentelor şi produselor farmaceutice care se raportează 
preventiv la hazardele fizice, chimice şi biologice.

Wellness by Oriflame oferă o gamă 
de produse cu compoziţie ştiinţifică 
şi sigură

Ştampile de certificare internaţională 
de care beneficiază produsele noastre: 

Propria noastră ştampilă certifică faptul că produsele respectă 
cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă, pentru a 
asigura respectarea politicilor stricte ale Wellness by Oriflame.

Standarde internaţionale de fabricaţie şi management de producţie

ingrediente şi standarde internaţionale de conţinut 
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majoritatea obiceiurilor alimentare ale oamenilor – ceea ce mănâncă, modul de preparare, 
când mănâncă, mărimea porţiilor şi consumul de alcool – sunt determinate de practicile 
sociale şi culturale şi nu de scopul unei alimentaţii optime pentru o viaţă lungă şi sănătoasă. 
În familiile în care ambii adulţi muncesc, alimentele rapide (procesate, semipreparate şi 
ambalate) sunt consumate direct proporţional cu managementul timpului, dar invers 
proporţional cu sănătatea. În mod ironic, mâncarea nesănătoasă este şi cea mai ieftină, cea 
mai bogată în calorii şi săracă în nutrienţi. mai mult decât atât, aceasta este şi cel mai uşor de 
găsit în magazine, restaurante şi pe stradă, în comparaţie cu alimentele proaspete, integrale şi 
organice.  
Studiile nutriţionale confirmă faptul că 80% din populaţie nu consumă cantitatea minimă 
recomandată (500 - 1000 g) de fructe şi legume pe zi. 
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 10 ani,  se recomandă 400 grame de legume şi fructe 
pe zi, însă 90% dintre copii nu consumă această 
cantitate. În concluzie, este dificil pentru majoritatea 
oamenilor să atingă şi să menţină un stil alimentar care 
îndeplineşte cerinţele organismului lor fără a folosi în acest 
scop suplimente alimentare. 

Gama Wellness a fost dezvoltată pentru ca tu să 
primeşti toţi nutrienţii de care ai nevoie în fiecare 
zi. 

ai nevoie de suplimente alimentare?

ai auzit vreodată expresia:  “eşti ceea ce mănânci”? tot ce consumi este absorbit şi asimilat, 
pentru a alcătui componentele celulelor şi organelor tale, până la minerale şi electroni care 
menţin fluxul electric al inimii, creierului şi nervilor tăi. 

Dacă simţi că ai ochii obosiţi, s-ar putea să ai o deficienţă de vitamina a, zinc, riboflavină sau 
omega 3. Dacă simţi oboseală sau epuizare cronică, ai putea avea o deficienţă de fier, 
B12, magneziu şi anumite vitamine B.  Dacă ai probleme cu pielea sau cu mucoasa bucală, dacă 
îţi cade părul sau ai unghii fragile, ai putea avea o deficienţă subclinică de fier,  biotină, iod, 
seleniu, cupru, omega 3 sau vitamina C. Dacă răceşti sau ai gripă deseori, ai putea avea o 
deficienţă subclinică de vitamina D, C, a, acid folic sau zinc, iar lista ar putea continua. 

Cum ne poate afecta sănătatea 
carenţa de vitamine

Efectuează acest test - bifând căsuţele, pentru a 
vedea dacă ai nevoie de suplimente alimetare

Bifează dacă vreuna din aceste situaţii ţi se potriveşte: 

Îţi doreşti să mai scazi în greutate? 

mănânci în oraş, cumperi gustări sau mănânci ceva dulce în 
majoritatea zilelor?  

Locuieşti într-un oraş poluat sau fumezi?

eşti de vârstă mijlocie sau mai în vârstă?

mâncarea gătită şi procesată reprezintă 50% sau mai mult din 
alimentaţia ta?

Bifează dacă vreuna dintre aceste situaţii NU ţi se aplică: 

iei 3 mese principale şi 1-2 gustări în fiecare zi. 

ai mâinile şi picioarele expuse soarelui timp de 15 minute în 
fiecare zi a anului.

Consumi între 500 şi 1000 grame de fructe şi legume 
proaspete în fiecare zi. 
 
Consumi peşte de două ori pe săptămână. 

Dacă ai bifat o căsuţă, dar mai ales dacă ai bifat mai multe, îţi 
recomandăm să foloseşti produsele din gama Wellness.



15447

15448

22138

Formula patentată a shake-ului Natural Balance a fost dezvoltată de profesorul Stig 
Steen împreună cu echipa lui,  de-a lungul a 8 ani de cercetare. 

Sunt două motive principale pentru care poţi consuma shake-ul Natural Balance:  

Pierdere în greutate 
multe persoane au început să consume shake-uri Natural Balance în vederea pierderii în 
greutate şi continuă pentru menţinerea rezultatelor. 
- Shake-urile Natural Balance oferă o alimentaţie optimă şi un aport minim de calorii.  
- Shake-urile Natural Balance au un aport glicemic scăzut, ceea ce contribuie la scăderea 
nivelului insulinei. 
- Un nivel echilibrat al zahărului în sânge reduce pofta de dulce, apetitul şi te determină 
să nu te gândeşti la mâncare.  

Stare de bine
- Consumarea shake-urilor Natural Balance între mese te ajută să menţii un nivel crescut 
al energiei şi să ai o formă fizică şi mentală bună pe parcursul întregii zile.
- te vei simţi sătul şi suficient de energic încât să faci sport imediat după muncă.
- te ajută să previi pofta de dulce.

DEMONSTRAT
Pierdere în greutate dacă este 
consumat conform Hărţii™ 
Wellness

REDUCE
Senzaţia de foame şi pofta de 
dulce

CREŞTE
Nivelul de energie şi 
concentrare

OPTIM
Nutriţie: bogată în proteine şi 
sursă de fibre şi omega 3

NATURAL
Arome şi 
ingrediente nutritive

NU CONŢINE
Gluten, lactoză, coloranţi 
artificiali şi conservanţi.  
Nu conţine organisme 
modificate gentic (Non-GMO).

Principalele 
beneficii ale 
shake-ului 
Natural 
Balance:

Shake-urile Natural Balance 
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Informaţii nutriţionale – per porţie de 18g:                            
• energie 65 kcal/280 kJ - echivalentul unui măr                          
• Proteine 7.5g                                                                 
• Carbohidraţi 6g                                                             
• Grăsimi 1.5g

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII



Proteină din zer (lapte) Proteină din 
mazăre

Proteină din ou

2. Siguranţă şi eficacitate dovedite prin studii clinice 
Oriflame a efectuat un studiu clinic de pierdere în greutate, pe o perioadă de doi ani, în care participanţii 
au consumat shake Natural Balance de două ori pe zi şi au urmat Harta™ Wellness de pierdere în 
greutate. Studiul a fost condus de profesorul Stig Steen şi a avut rezultate extraordinare. După doi ani 
s-a înregistrat o pierdere medie în greutate de 13.6 kg, la persoanele supraponderale. De asemenea, 
nivelul de energie, performanţa mentală şi starea de sănătate generală a grupului de testare a înregistrat 
valori pozitive.

Unicitatea shake-urilor Natural Balance

6. Bogate în fibre naturale şi cu IG scăzut 
Shake-urile conţin fibre din sfeclă de zahăr din Suedia. acestea au un iG scăzut, de doar 28 (mai mic de 
55 este considerat scăzut). indicele glicemic scăzut ajută la menţinerea nivelului de zahăr din sânge la un 
nivel stabil - reduce pofta de dulce şi menţine nivelul de energie şi concentrare. 

Schemă care arată cât de repede şi cât de sus ajunge nivelul zahărului 
din sânge (glucoza) după o masă care conţine carbohidraţi 

Alimente cu IG ridicat 
(bogate în carbohidraţi simpli) 
Când consumi alimente cu iG mare, nivelul 
zahărului în sânge va creşte rapid, după care  
apare imediat o scădere bruscă şi te simţi lipsit de 
energie.

Alimente cu IG scăzut 
(bogate în carbohidraţi complecşi)
Când consumi alimente cu iG scăzut, nivelul 
zahărului în sânge este stabil şi se menţine echilibrat, 
ceea ce oferă o energie de lungă durată. 

Nivelul de zahăr 
din sânge

1. Dezvoltate de către cercetători suedezi de renume mondial 
Formula originală a fost dezvoltată de către profesorul Stig Steen împreună cu colegii săi de la 
Comunitatea Ştiinţă pentru Viaţă din igelosa. Pentru protejarea formulei, ea este acum patentată şi 
vândută exclusiv către Oriflame.  

3. Produse în Germania, într-o unitate certificată HACCP
HaCCP (analiza riscului şi determinarea punctelor critice de control) este un sistem de monitorizare 
folosit în producţia, stocarea şi distribuţia produselor alimentare, al cărui scop este acela de a 
identifica şi controla riscurile asociate pe care acest proces îl poate avea asupra sănătăţii. HaCCP 
identifică riscurile fizice, alergenice, chimice şi biologice din procesele de producţie care pot face ca 
produsul finit să nu fie sigur. mai mult, desemnează sisteme de măsurare pentru reducerea acestor 
riscuri până la un nivel sigur. 

5. Compoziţie optimă de omega 3/omega 6 
Shake-urile conţin o cantitate mare de omega 3, datorită  ouălelor speciale provenite de la găini hrănite 
cu o dietă bogată în seminţe de in.  Rezultatul este un raport optim de omega 3 şi omega 6.

4. Doar ingrediente naturale nutritive de cea mai înaltă calitate
Shake-urile sunt create din alimente integrale naturale, cum ar fi lapte, ouă, mazăre, mere, măceşe şi 
sfeclă de zahăr. acestea conţin numai arome şi coloranţi naturali (de exemplu, pulbere de sfeclă de zahăr 
pentru shake-ul de căpşuni şi pulbere de cacao pentru shake-ul de ciocolată).

7. Trei surse de proteine
marea majoritate a produselor de pe piaţă conţin o singură sursă de proteine. Shake-ul Natural Balance 
conţine proteine din 3 surse naturale: mazăre, ouă şi zer. Surse variate de nutriţie au întotdeauna mai 
multe beneficii decât una singură. De exemplu, dincolo de faptul că îţi oferă toţi aminoacizii de care are 
nevoie corpul tău, ouăle întregi conţin de asemenea vitamine (în majoritate vitamine B) şi minerale 
(fier, fosfor, zinc, seleniu). 
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Trei surse de 
proteine – mazăre, 
zer şi ouă

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII



Scopul acestui studiu a fost acela de a măsura valoarea indicelui glicemic (iG) pentru shake-urile Natural Balance,  
care, în faza de dezvoltare, au purtat denumirea ‘inZone® Omega Plus’.  a fost alcătuit un grup de 10 persoane 
sănătoase, nefumătoare, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 ani. Participanţii erau studenţi şi angajaţi ai Universităţii din 
Sydney, dintre care două femei şi opt bărbaţi. media de vârstă a subiecţilor a fost de 23,3 ani, iar indicele mediu al 
masei corporale (imC) a fost de 21,9 kg/m2.

alimentul de referinţă (glucoză pură dizolvată în apă) şi alimentul test (shake-urile Natural Balance) au fost servite 
subiecţilor în cantităţi (digestibile) fixe de 10 grame de carbohidraţi, în reprize separate. Probele de sânge au fost 
luate la 15, 30, 45, 60, 90 şi 120 minute după ingerarea băuturii.  astfel, pentru fiecare subiect s-a constituit curba de 
răspuns a glucozei din sânge de 2 ore, folosindu-se concentraţiile medii ale glucozei în sânge, în toate cele şapte 
probe de laborator.  

Ulterior, s-a calculat valoarea indicelui glicemic (iG) pentru shake-ul Natural Balance pentru fiecare dintre subiecţi.
Folosind glucoza ca aliment de referinţă (iG = 100), alimentele cu valoarea iG sub 55 sunt considerate a fi alimente 
cu indice glicemic scăzut. alimentele cu valoarea iG între 56-69 sunt considerate a avea indice glicemic mediu sau 
moderat, iar alimentele cu valoarea iG de 70 şi peste au indice glicemic ridicat. S-a constatat că shake-ul 
Natural Balance preparat cu apă are cea mai scăzută valoare a IG, de 28 – chiar mai scăzută decât 
a multor gustări sub formă de pudră - folosită pentru prepararea unor băuturi pe bază de lapte.  

În mod similar valorilor iG, sunt utile şi valorile încărcăturii glicemice, GL, pentru a ajuta la identificarea tipurilor şi 
cantităţilor de alimente care provoacă un răspuns relativ scăzut al glucozei în sânge – un factor important ce trebuie 
luat în considerare de către persoanele care au diabet sau risc de a dezvolta această boală.  Valori GL de 10 sau mai 
mici sunt considerate scăzute; valori GL între 11-19 sunt moderate, iar valori GL de 20 sau peste sunt mari. 
S-a stabilit că o porţie (18 g) de shake Natural Balance are încărcătură glicemică (GL) foarte scăzută, de 1,6.  
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InZone (Natural Balance Shake)

acest studiu urmăreşte să determine dacă administrarea shake-ului Natural Balance unui grup de persoane obeze, 
împreună cu adoptarea unui stil de viaţă sănătos, au ca rezultat scăderea în greutate, o stare de sănătate mai bună 
(prin măsurarea markerilor sanguini) şi o îmbunătăţire subiectivă a calităţii vieţii. 

În primul an,  la studiu  au participat doisprezece subiecţi cu imC peste 30 şi o medie de vârstă de 43 de ani, din care 
8 femei şi 4 bărbaţi. Programul a constat în consumul zilnic de shake Natural Balance şi accesul la sfaturile de 
specialitate ale unui nutriţionist care a oferit recomandări pentru un stil de viaţă mai sănătos. Studiul a fost extins şi 
în anul următor, iar nouă dintre subiecţii iniţiali au continuat programul. 
S-a observat că, atâta timp cât subiectul are niveluri crescute de insulină, îi este imposibil să slăbească, dar în momentul 
în care insulina scade, persoana respectivă începe să piardă în greutate.  Subiecţilor li s-au făcut periodic analize ale 
sângelui, s-au măsurat tensiunea arterială, greutatea, circumferinţa taliei şi a şoldurilor.  S-a folosit scara vizual-
analogică (Visual analogue Scale) pentru a măsura propriile evaluări ale subiectului cu privire la pofta de dulce, 
nivelurile de motivaţie şi energie, schimbările în regimul de somn, mişcarea fizică şi starea generală de bine. 

Scăderea medie în greutate la finalul primului an a fost de 9,4 kg.  În majoritatea studiilor efectuate, greutatea 
corporală creşte în al doilea an,  însă în acest caz s-a constatat că greutatea a continuat să scadă, deşi într-un ritm mai 
lent, astfel încât, la finalul celui de-al doilea an de studiu, scăderea medie în greutate a fost de 13,6 kg. Ca urmare, în 
ambii ani, tensiunea arterială sistolică şi diastolică a scăzut. De asemenea, nivelurile de insulină s-au diminuat de la 
14,4mU/L la 9,0mU/L, iar CRP (proteina C-reactivă) – un marker al procesului inflamator care are, de obicei, un nivel 
ridicat în obezitate – a scăzut şi ea semnificativ. Pe măsură ce pofta de dulciuri a subiecţilor a scăzut, evaluările lor 
asupra calităţii propriei vieţi, a energiei, motivării şi exerciţiilor fizice au devenit tot mai pozitive.  

Concluzia a fost că folosirea shake-ului Natural Balance, în corelaţie cu sfaturile privind 
stilul de viaţă, au condus la reducerea impresionantă a greutăţii corporale la persoanele 
obeze. 
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Efectele consumului de shake Natural Balance. Sfaturi pentru o 
nutriţie sănătoasă în tratarea subiecţilor obezi, pe o perioadă de 
2 ani.  

Steen. S.  Eficienţa consumului de shake Natural Balance şi a sfaturilor pentru o nutriţie sănătoasă în tratarea subiecţilor obezi pe o 
perioadă de 2 ani, 2010. Raport.

Studiu privind indicele glicemic

Universitatea Sydney: Raport de cercetare privind Indicele Glicemic; GI Study - InZone, Shake Natural Balance;  
Brand-Miller J, Holt S. Universitatea Sydney, 2004
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Supele Natural Balance 

Beneficiile supei 
Natural Balance:

Informaţii nutriţionale - per porţie de 28g:  
• energie 100 kcal/ 418 kJ - echivalentul unei banane
• Proteine 10g
• Carbohidraţi 11g
• Grăsimi 1.5g

1m

NIVEL OPTIM
Nutriţie: bogată în proteine şi 
sursă de fibre

REDUCE
Senzaţia de foame şi poftă

CREŞTE
Nivelul de energie şi concentrare

100% NATURALĂ
Ingrediente

NU CONŢINE
Gluten, lactoză, coloranţi artificiali 
şi conservanţi, GMO (organisme 
modificate genetic).

COMODĂ
Este gata într-un minut

Supele Natural Balance pot fi consumate ca o gustare caldă delicioasă sau ca o parte 
a mesei pentru întreaga familie - în orice moment al zilei. Sunt realizate din 
ingrediente 100% naturale şi asigură corpului nivelul optim de nutriţie. 
La fel ca şi shake-urile, supele au fost concepute pentru a te ajuta să atingi unul din 
următoarele obiective: 

Pierdere în greutate

multe persoane pot începe să consume supele cu scopul de a pierde în greutate, pentru ca apoi să 
continue consumarea lor pentru menţinerea stării de bine. 
Supele Natural Balance: 
• asigură nivelul optim de nutriţie, cu un număr minim de calorii.
• Sunt o gustare cu indice glicemic scăzut, care ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. 
• având un indice scăzut al nivelului de zahăr din sânge, combat apetitul exagerat şi 
excesele alimentare.
 
Stare de bine

• Consumă supele Natural Balance ca pe o gustare, între mese - te vor ajuta să îţi menţii activitatea 
cerebrală şi concentrarea la cel mai înalt nivel pe tot parcursul zilei.
• te ajută să te simţi plin de energie pe parcursul întregii zile.
•  Previn senzaţia de foame şi pofta de dulce.

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII
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Unicitatea supelor Natural Balance

1. Dezvoltate de oameni de ştiinţă suedezi de renume mondial
Supele Natural Balance au fost create de profesorul Stig Steen împreună cu colegii săi de la Comunitatea 
Ştiinţă pentru Viaţă din Suedia. Stig Steen este profesor de chirurgie cardiotoracică la Universitatea 
Lund şi este recunoscut la nivel mondial ca o autoritate în domeniul resuscitării şi al transplanturilor de 
inimă şi plămâni. Comunitatea Ştiinţă pentru Viaţă din igelosa se ocupă cu cercetarea nutriţiei şi a stilului 
de viaţă.

2. Conţin doar ingrediente 100% pure şi naturale, de cea mai înaltă calitate
Supele sunt realizate din alimente integrale – sparanghel, roşii, busuioc etc. – şi nu conţin conservanţi, 
îndulcitori artificiali, arome sau coloranţi. 

3.Pot fi consumate de vegetarieni, vegani şi persoane cu intoleranţă la gluten şi 
lactoză
Supele sunt 100% vegetariene şi nu conţin lapte, ouă, gluten sau lactoză. Singurul alergen comun pe 
care îlconţin este proteina din soia. 

4. Produse în Germania, într-o unitate certificată HACCP
HaCCP (analiza riscului şi determinarea punctelor critice de control) este un sistem de monitorizare 
folosit în producţia, stocarea şi distribuţia produselor alimentare, al cărui scop este acela de a 
identifica şi controla riscurile asociate pe care acest proces îl poate îl poate avea asupra sănătăţii. 
HaCCP identifică riscurile fizice, alergenice, chimice şi biologice din procesele de producţie care pot 
face ca produsul finit să nu fie sigur. mai mult, desemnează sisteme de măsurare pentru reducerea 
acestor riscuri până la un nivel sigur. 

5. Nu conţin organisme modificate genetic (OMG) 
Supele nu conţin niciun ingredient modificat genetic. 

6. Conţin trei surse excelente de proteine vegetale: soia, mazăre şi cartof 
Supele au un conţinutul ridicat de proteine provenite din trei surse vegetale care, împreună, oferă un 
profil de aminoacizi. De asemenea, proteinele vegetale sunt sintetizate într-un mediu mai ecologic şi mai 
durabil. 

7. Conţin acizi graşi omega 3 din ulei de rapiţă (canola) 
Supele au un conţinut scăzut de grăsimi, însă au în compoziţie ulei de rapiţă (canola), care are cel mai 
bun profil de omega 3 dintre toate uleiurile folosite la gătit. De aceea, nutriţioniştii şi medicii recomandă 
folosirea uleiului de rapiţă pentru mâncărurile destinate bebeluşilor şi copiilor. 

8. Indice glicemic scăzut. Fibre probiotice, hidrosolubile, din inulină  
Supele conţin o fibră hidrosolubilă şi probiotică, numită inulină. Fibrele hidrosolubile leagă şi elimină 
toxinele şi colesterolul din organism. Probioticele asigură o nutriţie optimă pentru flora intestinală, care 
este de o importanţă decisivă pentru sistemul imunitar. 

Proteine vegetale din 
mazăre, soia şi cartofi

Grăsimi din ulei de rapiţă 
(canola), bogat în acizi graşi 
omega 3

Fibre solubile în apă 
din rădăcină de cicoare 
(inulină)

micronutrienţi din: 

Roşie şi busuioc 
(bogate în antioxidanţi)

Sparanghel 
(bogat în vitamina K, 
fier şi acid folic)

100% iNGReDieNte 
NatURalE

Ştiai că…?
Proteina din mazăre asigură un nivel mai mare de saţietate decât alte surse de proteine. 
Proteina din soia reduce concentraţia de “colesterol rău” şi grăsimi. 
Proteina din cartof conţine un procent ridicat de aminoacizi esenţiali. 

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII
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Harta
TM Wellness de pierdere în greutate este un sistem de pierdere şi menţinere a greutăţii, 

dezvoltat de Profesorul Stig Steen şi colegii săi din Centrul de cercetare igelösa din Suedia. aceasta este 
creată în jurul shake-urilor Natural Balance şi al recomandărilor pentru un stil de viaţă sănătos, emise de 
Universitatea Harvard şi alte instituţii medicale recunoscute la nivel internaţional. Sistemul Hărţiitm de 
pierdere în greutate a fost testat clinic la igelösa timp de peste 3 ani, prezentând rezultate eficace şi de 
lungă durată. Urmeaz-o pentru a pierde în greutate şi pentru a dezvolta un stil de viaţă şi de alimentaţie 
mai sănătos !  

HartaTM Wellness de pierdere în greutate

Consumă shake-ul Natural Balance după cum 
urmează :
• 1 porţie cu 30 minute înainte de prânz 
•  1 porţie cu 30 minute înainte de cină 
 astfel îţi vei modera apetitul şi vei putea 
controla mărimea porţiilor.

Consumă supa Natural Balance după cum 
urmează:
•  1 porţie de supă şi o salată   
 în loc de prânz/cină

Primul punct obligatoriu: shake-ul şi supa Natural 
Balance

Consumă shake-ul Natural Balance oricând:
•  ca pe o gustare sănătoasă între mese 
sau  
•  când îţi este poftă de ceva dulce 

Consumă supa Natural Balance:
•  ca parte a unei mese de prânz/cină, cu 
o felie de pâine integrală şi o farfurie de 
salată

PeNTRU 
PIERDERE ÎN GREUTATE

PeNTRU 
ENERGIE ŞI MENŢINEREA 

GREUTĂŢII

5   

PAŞI 
OBLIGATORII  

PENTRU A-ŢI 
ATINGE 

OBIECTIVELE:

1. Shake-uri şi supe Natural 
Balance:  
Consumă-le în conformitate cu obiectivele 
personale de pierdere în greutate şi stare de bine.

2. Nutriţie:  
Urmează modelul Farfuriei, în funcţie de 
obiectivele personale de pierdere în greutate 
şi stare de bine. ia zilnic un pliculeţ din 
pachetul Wellness.

3. Exerciţii fizice:  
Fă mişcare în conformitate cu recomandările 
din lista de obiective.

4. Urmează lista activităţilor 
zilnice:  
Planifică-ţi zilnic timpul şi repetă noile 
activităţi până când devin o a doua natură.

5. Comunitate:  
Pentru susţinere şi inspiraţie, alătură-te unui 
Club Wellness de pierdere în greutate 
organizat de consultanţii Oriflame.

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII



PENTRU A-ŢI ATINGE OBIECTIVELE DE PIERDERE ÎN GREUTATE:

Calea pierderii în greutate
PENTRU A-ŢI MENŢINE TONUSUL ŞI GREUTATEA:

Calea stării de bine

• 150 ml iaurt degresat, fulgi 
de ovăz şi fructe de pădure 

• 1 felie de pâine integrală, cu 
topping redus în grăsimi  

• 150 g legume 
• un pliculeţ din Pachetul 

Wellness

• 150 ml iaurt degresat, fulgi de ovăz 
şi fructe de pădure

• 1 felie de pâine integrală, 
cu topping redus în grăsimi 
• 150 g legume 
• un pliculeţ din pachetul Wellness

GUSTARE: GUSTARE:

între 10:00-11:00 dimineaţa şi 
16:00-17:00 după-amiaza
• 1 fruct proaspăt + 5 nuci la alegere

 SAU
• ½ avocado + 1 lingură 
brânză degresată de vaci 

Shake Natural Balance:
•  1 shake cu 30 de minute 

înainte de masa de prânz
•  1 shake cu 30 de minute 

înainte de cină
pentru a reduce pofta de 
mâncare şi mărimea 
porţiilor  

PRÂNZ / CINĂ:

Modelul Farfuriei pentru pierderea 
în greutate:

¾ legume proaspete sau gătite 
¼ proteine cu indice glicemic scăzut 
SAU
1 porţie de supă Natural Balance + 
o salată de legume

O poţi lua oricând, ca pe o gustare sănătoasă sau când îţi este poftă de ceva dulce.

Modelul Farfuriei pentru 
menţinerea greutăţii:

½ legume proaspete sau gătite
¼ proteine cu indice glicemic 
scăzut
¼ carbohidaţi cu emisie lentă
SAU
1 porţie de supă Natural 
Balance + o salată de legume + 
1 felie de pâine integrală 

•  1 porţie de supă Natural Balance  
SAU

•  1 fruct proaspăt  + 5 nuci 
SAU

•  1 shake Natural Balance 

MIC DEJUN:MIC DEJUN:

PRÂNZ / CINĂ:
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Al 2-lea punct obligatoriu: nutriţiaHartaTM Wellness de pierdere în greutate
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HartaTM Wellness de pierdere în greutate şi Modelul Farfuriei

Pentru a-ţi compune mesele zilnice, foloseşte cele trei grupe de alimente de la 
pagina precedentă. Nu uita să iei zilnic un pliculeţ din pachetul Wellness.

Prânz & Cină

Prânz & Cină

Mic-dejun, varianta 1 :  o felie de pâine integrală cu topping degresat, castravete,  
roşie, măsline, salată/pătrunjel, un ou, o portocală sau alt fruct proaspăt, cafea/ceai

Mic-dejun, varianta 2 :  1,5 dl iaurt degresat/probiotic cu 0,5 dl musli şi 0,5 dl fructe de 
pădure proaspete, o portocală sau alt fruct proaspăt, cafea/ceai

Mic-dejun, varianta 3 :  terci de ovăz (1 dl de ovăz fiert cu 2,5 dl apă) cu 0,5 dl fructe 
de pădure, o portocală sau alt fruct proaspăt, cafea/ceai

Mic-dejun « la pachet »:  o porţie de shake Natural Balance, un fruct proaspăt, cafea/
ceai

Gustare, varianta 1 :  un fruct proaspăt şi 5 nuci de orice fel 
Gustare, varianta 2 :   o porţie de shake Natural Balance
Gustare, varianta 3 :   1,5 dl iaurt/brânză degresată de vaci, cu fructe de pădure 
proaspete sau fructe feliate

Grupa 1 
Legume
 

Salată, spanac, rucola 
Pătrunjel, coriandru 
Ţelină, fenicul
Varză, napi
muguri (toate tipurile)
Castraveţi, ardei
Roşii, morcovi
Varză de Bruxelles, broccoli
Conopidă
Sparanghel, bame
Sfeclă roşie, ridichi
Fasole verde
măsline
avocado
Ceapă, usturoi

Grupa 2
Proteine 

Ciuperci
Linte
Năut
Fasole (toate tipurile)
tofu
Soia
Peşte
Fructe de mare
Ouă
Pui
Curcan
Produse lactate degresate 
şi neîndulcite (brânză, iaurt, 
lapte)

 

Grupa 3
Carbohidraţi

Cereale integrale (ovăz, 
secară, grâu)
Orez integral
Grâu negru
Cartofi
Cartofi dulci
Rădăcină de ţelină
Dovleac
Porumb
Quinoa
Bulgur
tăiţei
Paste integrale
Pâine integrală

Mic-dejun : varianta 1 sau 2
Gustare : varianta (1 - 4)
Prânz:   Grupa 1 (¾ din farfurie)
 Grupa 2 + 3 (¼ din farfurie)
Gustare: varianta (1 - 4)
Cină:  Grupa 1 (¾ din farfurie)
 Grupa 2 + 3 (¼ din farfurie)

Mic-dejun : varianta 1 sau 2
Gustare : varianta (1 - 4)
Prânz:   Grupa 1 (½ din farfurie) 
 Grupa 2 (¼ din farfurie)  
 Grupa 3 (¼ din farfurie)
Gustare: varianta (1 - 4)
Cină:  Grupa 1 (½ din farfurie) 
 Grupa 2 (¼ din farfurie)  
 Grupa 3 (¼ din farfurie)

Cele trei grupe de alimente 

PENTRU A  ATINGE GREUTATEA DORITĂ :                                                    

Calea pierderii în greutate

PENTRU ENERGIE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII:                                                   

Calea stării de bine

Al 2-lea punct obligatoriu: nutriţia

Grupa 
1

Grupa 
2

Grupa 
3

Grupa 
1

Grupa 
2

Grupa 
3

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII



Al 3-lea punct obligatoriu: sportul Al 4-lea punct obligatoriu: lista de obiective

10 motive să faci sport

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII
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1. Te ajută să slăbeşti şi să îţi menţii 
greutatea                                                                                             
atunci când faci sport, consumi mai multă energie 
decât în mod normal.

2. Îţi dă energie                                                                                                                                
La sfârşitul unei zile de lucru, te simţi obosit din 
cauza epuizării mentale, a circulaţiei deficitare şi a 
senzaţiei de foame. Sportul te va energiza!

3. Te eliberează de stres şi anxietate                                                                                                           
efectele unei plimbări în pas alert sunt mai 
benefice şi de mai lungă durată decât medicaţia 
calmantă sau anxiolitică. 

4. Previne bolile cardiovasculare, 
diabetul, osteoporoza şi unele tipuri 
de cancer
mişcarea scade tensiunea, îmbunătăţeşte nivelul 
colesterolului şi înjumătăţeşte riscul de boli 
cardiovasculare la persoanele care fac sport în 
mod frecvent. mişcarea stimulează acumularea 
calciului în oase şi este mai eficientă în prevenţia 
osteoporozei decât medicaţia specifică. Sportul 
poate preveni unele forme de cancer, printre 
care cel de sân şi colon.

Ce fel de exerciţii şi ce nivel de intensitate sunt necesare pentru a 
obţine beneficiile dorite 

Cardio – 50 %: plimbare în pas alert, o plimbare cu bicicleta, o sesiune de 
dans, de aerobic sau de înot
Forţă – 40 %: exerciţii cu greutăţi, yoga, înot, escaladă sau drumeţii
Flexibilitate – 10 %: stretching, yoga

ZILNICE 
Pentru a pierde în greutate, consumă un shake Natural Balance cu 30 de 

minute înainte de masa de prânz sau de cină.

Pentru a-ţi menţine greutatea şi nivelul de energie, consumă un shake între 

mese sau atunci când îţi este poftă de ceva dulce.

Pentru a-ţi compune mesele zilnice, urmează modelul Farfuriei recomandat 

de specialişti.

ia micul dejun, prânzul şi cina la aceleaşi ore în fiecare zi. Programează-ţi 

alarma sau foloseşte aplicaţia pentru iPhone « asistent pentru pierdere în 

greutate » (Weight Loss assistant).

evită mâncărurile prăjite în baie de ulei, gustările sărate sau dulci, deserturile, 

untul, sosurile pe bază de smântână, brânzeturile grase, cârnaţii, pâinea albă/

pastele/orezul, precum şi băuturile dulci sau acidulate.

Prepară-ţi mâncarea la abur, grătar sau cuptor şi alege să bei apă plată sau 

minerală.

Fii prezent la propria ta masă : nu te uita la televizor şi nu lucra în timp ce 

mănânci.

mănâncă încet şi nu servi feluri suplimentare – te vei simţi sătul la 20 de 

minute după ce ai început să mănânci.

Periază-ţi dinţii după fiecare masă principală – acest lucru îţi va diminua 

dorinţa de a lua desert sau de a mânca în plus.

mergi în ritm alert timp de 30 – 60 de minute pe zi.

Ridică greutăţi, mergi la aerobic, cycling sau dans cel 

puţin 30 de minute, de trei ori pe săptămână.

Dormi aproximativ 8 ore pe noapte. 

Culcă-te mai devreme !

Pe durata dietei, limitează consumul de alcool la 

0–1 pahare pe săptămână.

5. Îţi prelungeşte viaţa                                                                                                             
Cei care ard cel puţin 2000 kcal pe săptămână 
făcând sport trăiesc în medie cu doi ani mai mult 
decât cei care nu fac mişcare.

6.Reduce simptomele premenstruale 
şi ale menopauzei                         
Sportul îmbunătăţeşte circulaţia, dilată capilarele 
şi atenuează crampele mestruale. De asemenea, 
reduce bufeurile şi episoadele de transpiraţie 
nocturnă pe care le acuză femeile aflate la 
menopauză.

7. Îmbunătăţeşte digestia                                                                                                             
activitatea fizică stimulează digestia şi previne 
constipaţia.

8. Are efecte pozitive asupra spatelui                                                                                           
mişcarea face ca discurile, muşchii, tendoanele şi 
ligamentele spatelui să fie mai puternice şi mai 
dure. Corsetul de muşchi ce înconjoară trunchiul 
preia presiunea de pe coloana vertebrală.

9. Te ajută să suferi mai puţin de frig                                                                                                                 
mişcarea îmbunătăţeşte circulaţia, dilată capilarele 
şi creşte metabolismul, chiar şi în stare de repaus.

10. Te ajută să arăţi mai bine                                                                                                      
Sportul te ajută să ai o piele mai sănătoasă, ochi 
mai luminoşi, muşchi mai bine definiţi, o postură 
mai bună. De asemenea, reduce aspectul celulitei 
şi al varicelor.



“Noi am urmat HartaTM Wellness de 
pierdere în greutate şi iată rezultatul!”
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Este dovedit faptul că, atunci când împărtăşeşti obiectivele tale cu familia şi prietenii, 
şansele tale de reuşită vor creşte. Ei te pot încuraja, inspira şi susţine atunci când eşti pe 
punctul de a renunţa.  

Dacă faci efortul conştient de a petrece cât mai mult timp cu oameni care sunt preocupaţi de mâncare 
sănătoasă şi sport, vei învăţa lucruri noi şi vei fi motivat să duci şi tu un stil de viaţă mai sănătos. 
Cu timpul, îi vei inspira şi pe ceilalţi!

Participă la Cluburile Wellness, unde poţi obţine susţinerea de care ai nevoie şi îi poţi încuraja şi pe alţii!

Al 5-lea punct obligatoriu: comunitatea

Şase dintre miile de oameni fericiţi din întreaga lume,  
consumatori de produse Wellness, care au reuşit să piardă în greutate 

consumând shake-ul şi supa Natural Balance.

PIERDERE ÎN GREUTATE ŞI MENŢINEREA GREUTĂŢII



22791
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Pachetul Wellness

PIELE
• Îmbunătăţeşte hidratarea şi 
elasticitatea 
• Reduce efectele negative ale razelor 
UV şi ridurile

  VITALITATE
• atenuează starea de 
oboseală şi epuizare

SISTEM IMUNITAR
• Îmbunătăţeşte funcţiile de apărare
• Reduce inflamaţiile

INIMĂ
• Îmbunătăţeşte sănătatea 
inimii şi nivelul de colesterol

MUŞCHI & ARTICULAŢII
• Îmbunătăţeşte rezistenţa şi forţa

• Reduce inflamaţiile şi durerile

VEDERE
• Îmbunătăţeşte protecţia împotriva 
razelor UV
• Reduce oboseala ochilor
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Pachetul Wellness a fost creat astfel încât să conţină toţi nutrienţii zilnici de care ai 
nevoie, într-un singur pliculeţ. 

Oamenii de ştiinţă confirmă faptul că două dintre condiţiile unei vieţi îndelungate şi sănătoase sunt 
restricţionarea caloriilor şi aportul crescut de micronutrienţi (vitamine, minerale, antioxidanţi şi alţi 
nutrienţi botanici eficienţi, numiţi fitonutrienţi). Un pliculeţ Wellness luat zilnic reprezintă un start 
fantastic.  

Principalele beneficii ale pachetului Wellness:

Dozajul zilnic recomandat este conceput pentru avea un efect 
optim asupra sănătăţii, rezistenţei şi frumuseţii tale. 

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

2 x Omega 3

1 x Complex Suedez de Înfrumuseţare Plus  
(astaxanthin + extract din afine)

1 x Multivitamine & minerale 
pentru bărbaţi şi pentru femei

Un pliculeţ conţine:



22791
22793
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2 x Omega 3
În total: 164 mg ePa, 110 mg DHa, 300 mg omega 3
Conţine acizi graşi esenţiali aLa, ePa şi DHa în stare naturală de  
trigliceride.
Pentru mai multe detalii vezi paginile 36-37.

1 x Complex Suedez de Înfrumuseţare Plus
3 mg astaxanthin, 50 mg extract de afine. Conţine antioxidanţi 
puternici din alge roşii (astaxanthin) şi afine (antocianine).
Pentru mai mute detalii vezi pagina 38-41.

1 x tabletă de multivitamine & minerale  
Special selecţionate pentru a răspunde nevoilor organismului 
bărbaţilor şi femeilor.  
Pentru mai multe detalii vezi paginile 42-43.

21 de pliculeţe zilnice într-un singur pachet.
Un pliculeţ conţine:

1. efect benefic, demonstrat clinic, asupra frumuseţii şi stării de bine, într-o doză zilnică, 
uşor de administrat. 

2. Conţine astaxanthin – un antioxidant extrem de puternic, cu deosebite 
proprietăţi anti-îmbătrânire, provenit din arhipelagul suedez. De asemenea, conţine şi extract 
din afine, bogat în antocianine, un alt antioxidant unic, ce are efecte benefice asupra sănătăţii. 

3. Un conţinut complet de multivitamine şi minerale, special adaptat necesităţilor 
zilnice ale organismului feminin şi masculin. Conţine şi ulei de peşte de înaltă calitate, ce 
asigură aportul de acizi graşi omega 3. 

 4.  Cercetat, dezvoltat şi testat în Suedia de către oameni de ştiinţă de renume 
mondial.

5. Nu conţine gelatină provenită din bovine şi porcine. 

6. Nu conţine organisme modificate genetic (OmG).

7. Produse în conformitate cu cele mai înalte standarde farmaceutice de calitate (GmP).

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

Pachetul Wellness - un produs unic
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Omega 3 este sursa de acizi graşi esenţiali ce sprijină funcţiile cerebrale,  ale ochilor 
şi ale sistemului nervos, protejează sistemul cardiovascular, reduce inflamaţia în 
general şi poate fi extrem de folositor în tratamentul oricărei afecţiuni inflamatorii 
a pielii.

există doi acizi graşi esenţiali pentru om, numiţi “omega 3” şi “omega 6”, după forma lor moleculară. 
asemenea vitaminelor, aceştia trebuie obţinuţi din alimentaţie, deoarece nu pot fi sintetizaţi de 
organism. 

alimentaţia modernă tipică tinde să aibă o concentraţie mult prea mare de acizi graşi omega 6, ca 
urmare a consumului de alimente de origine animală şi a folosirii uleiurilor pentru gătit. acest 
dezechilibru din organismul nostru este nesănătos, deoarece acizii graşi omega 6 cresc numărul de 
procese inflamatorii, spre deosebire de omega 3, care sunt anti-inflamatori. Studiile arată că acizii 
graşi omega 3 reduc inflamaţia şi pot contribui la scăderea riscului de îmbolnăviri cronice, precum 
cele cardiace, cancerul sau artrita. 

ALA
acizii graşi omega 3 au diferite lungimi moleculare, iar cel mai des întâlnit dintre ei este aLa – acidul 
alfa-linolenic. acesta se regăseşte în lumea vegetală: în legumele cu frunze verzi, seminţele de in şi în 
uleiurile de rapiţă şi soia.

EPA şi DHA
acizii omega 3 cu lanţuri moleculare mai lungi se numesc ePa – acid eicosapentanoic – şi DHa – acid 
docosaxehaenoic. aceştia sunt importanţi pentru inimă şi sistemul vascular, dar şi pentru creier şi 
sistemul nervos. În timp ce aLa este considerat a fi forma esenţială a acizilor omega 3, transformarea 
acestuia în ePa şi DHa variază între 0.2% şi 15%, în funcţie de indivizi şi studii. De aceea, dieta 
bogată în peşte sau administrarea de suplimente care conţin ePa şi DHa este o cale sigură de a-i 
dobândi.
 
Recomandări legate de consumul de peşte
În general, este recomandat să consumăm peşte gras de două ori pe săptămână – macrou, crap, 
hering, sardine şi somon – însă nu este bine să depăşim această cantitate. În plus, unele specii de 
peşte trebuie evitate complet. acest lucru se datorează toxinelor din mediul înconjurător, precum 
mercurul, bifenilii policloruraţi (BPC) şi dioxinele, care formează legături chimice cu proteinele din 
carnea de peşte. Din acest punct de vedere, administrarea de suplimente alimentare cu omega 3 
poate fi mai benefică decât consumul propriu-zis de peşte. acizii omega 3 din produsele Wellness 
by Oriflame au fost supuşi unui procedeu de distilare moleculară şi nu conţin metale grele sau alţi 
agenţi de contaminare. 

•  Pur şi sigur

•  A fost supus distilării moleculare şi are calitate farmaceutică (GMP)

•  Provine din peşte cu conţinut natural bogat în DHA şi EPA

•  Nu conţine metale grele, organisme modificate genetic sau alţi agenţi de 
contaminare

•  Capsulă din gelatină de peşte - fără gelatină provenită de la bovine sau porcine

•  Conţine omega 3 natural, şi nu un concentrat al acestuia, în vederea asigurării unei 
absorbţii maxime a întregului spectru de acizi graşi esenţiali 

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

Omega 3 

Componentă a pachetul Wellness (vezi paginile 32-35)

PIELE
• Nivel de hidratare şi elasticitate 
îmbunătăţite

INIMĂ
•  Sănătatea inimii şi nivelul 

colesterolului îmbunătăţite

MUŞCHI & ARTICULAŢII
•  Reducerea inflamaţiilor

15397
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Astaxanthin
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o teorie cu privire la misteriosul proces al îmbătrânirii, pe care o 
numesc « teoria radicalilor liberi ». această teorie poate fi descrisă foarte simplu: oxigenul pe care îl 
respirăm pentru a rămâne în viaţă produce şi pagube în interiorul celulelor din corpul nostru, 
îmbătrânindu-ne treptat. Corpul nostru are un mecanism propriu care îl ajută să ţină sub control 
procesul oxidant, iar o mare parte din acest mecanism de apărare este influenţat de dietă. 
astaxanthinul este un antioxidant unic, pe care corpul îl absoarbe în totalitate şi îl transportă către 
toate ţesuturile. Pe măsură ce acesta circulă, ne protejează de efectul oxidării în interiorul vaselor 
sanguine şi are efecte anti-inflamatorii dovedite. astfel, el ajută la reducerea inflamaţiilor cauzate de 
radiaţiile UV şi durerilor musculare ce apar în urma exerciţiilor fizice. Consumul de astaxanthin 
atenuează procesul zilnic de oxidare din organismul tău.

Cum se fabrică
• Oamenii de ştiinţă au identificat o categorie de alge care acumulează o concentraţie foarte mare de 
astaxanthin şi sunt capabile să trăiască în mediul de laborator.

• Cultivarea în mediul de laborator a algelor din care se extrage astaxanthinul folosit în Complexul 
Suedez de Înfrumuseţare Plus durează în total 10 zile, începând de la faza de creştere.

• algele verzi care au ajuns la maturitate sunt expuse la lumină puternică, pentru a stimula acumularea 
de astaxanthin.

• algele roşii, bogate în astaxanthin, sunt gata de recoltare. Sunt uscate şi transformate într-o pulbere 
care este încorporată în Complexul Suedez de Înfrumuseţare Plus.

• Întregul proces se desfăşoară într-un laborator situat în arhipelagul Stockholm, acolo unde alga 
originală a fost izolată şi purificată.

Complexul Suedez de Înfrumuseţare Plus 
(antioxidant complex)

Afinele
afinele cresc în sălbăticie în toate pădurile din Suedia şi 
sunt o sursă importantă de vitamina C, fibre şi antioxidanţi. 
Ele conţin un antioxidant puternic din familia flavonoidelor, 
numit antocianidină; acesta este pigmentul care dă 
afinelor nuanţa de indigo.
antocianidinele din afine sunt folosite de multă vreme 
pentru a îmbunătăţi acuitatea vizuală şi sunt una dintre 
acele substanţe pe care le regăsim în vinul roşu şi care 
ajută la menţinerea sănătăţii cardiovasculare.

Componentă a Pachetului Wellness (vezi paginile 32-35)

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

 VEDERE
 • Protecţie UV îmbunătăţită
 • Ochi mai puţin obosiţi

 MUŞCHI & ARTICULAŢII
 • Rezistenţă şi forţă îmbunătăţite
 • Reducerea inflamaţiilor şi durerilor 

 PIELE
 • Nivel de hidratare şi elasticitate   
  îmbunătăţite 
 • Reducerea ridurilor şi a efectelor  
    negative cauzate de razele UV

Complexul Suedez de Înfrumuseţare Plus este o combinaţie de antioxidanţi derivată 
din alge ce provin din arhipelagul suedez şi afine din pădurile suedeze.

25414



Îmbunătăţeşte aspectul pielii
Reduce liniile fine şi ridurile
(Placebo 8%)

Imbunătăţeşte elasticitatea pielii
(Placebo 14%)

Reduce deshidratarea pielii
(Placebo 10%)

53%
53%
56%

Studiile clinice au demonstrat faptul că astaxanthinul are efecte benefice asupra pielii:

* Rezultate statistice semnificative

Placebo astaxanthin
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Malmsten C l. Suplimentarea dietei cu alge 
bogate în astaxanthin îmbunătăţeşte 
rezistenţa musculară la efort. 
Studiu placebo controlat în dublu orb 
asupra unui grup de studenţi. Carotenoid 
Science 2008; 13: 20-22

Suplimentarea dietei cu alge bogate în astaxanthin 
îmbunătăţeşte rezistenţa fizică

Acest studiu a fost efectuat pentru a stabili efectele suplimentelor cu astaxanthin asupra 
performanţelor fizice.

La studiu au participat, timp de 6 luni, 40 de studenţi sănătoşi, de sex masculin, dintre care jumătate au primit zilnic 
capsule ce conţineau 4 mg de astaxanthin, iar cealaltă jumătate primea capsule fără ingrediente active (placebo).  
Pentru a preîntâmpina un rezultat eronat, participanţii şi coordonatorul lor nu au fost informaţi despre conţinutul 
capsulelor decât la sfârşitul experimentului.  anterior începerii acestuia, valorile de bază ale rezistenţei fizice au fost 
stabilite pentru fiecare participant la numărul de genuflexiuni pe care le puteau face. La sfârşitul perioadei de studiu 
de 6 luni, numărul mediu de genuflexiuni pe care le făceau subiecţii crescuse cu 27 (de la 49 la 76) în cazul celor care 
luau capsulele cu astaxanthin, respectiv 9 (de la 46 la 55) pentru cei care luau capsulele placebo. Progresul în grupul 
celor care îşi suplimentaseră dieta cu astaxanthin a fost de trei ori mai bun decât al celor din grupul placebo. Se 
consideră că mecanismul prin care astaxanthinul acţionează la nivel biologic constă în protejarea membranelor 
celulare împotriva stresului oxidativ produs de exerciţiile fizice intense.

Rezultatele sugerează că suplimentarea dietei cu astaxanthin este eficientă în îmbunătăţirea 
rezistenţei fizice şi, prin urmare, a performanţelor sportive. 

Acest studiu a fost efectuat pe o perioadă de 6 săptămâni pentru a stabili efectele suplimetelor 
cu astaxanthin asupra pielii.  

La studiu au participat 49 de femei (dintre care 28 au luat suplimente şi 21 placebo), cu o vârstă medie de 47 ani. 
testul a fost unul simplu-orb: participantele nu au ştiut dacă primesc astaxanthin sau o substanţă placebo (capsule cu 
ulei de rapiţă), însă coordonatorul studiului avea informaţiile exacte. Rezultatele se refereau la hidratarea pielii, 
elasticitate, aspectul liniilor fine şi al ridurilor.  aceşti parametri au fost măsuraţi cu ajutorul instrumentelor, evaluaţi 
vizual de un medic dermatolog şi subiectiv de către paciente. Studiul a demonstrat o ameliorare semnificativă a 
aspectului liniilor fine şi al ridurilor, a elasticităţii şi nivelului de hidratare după 6 săptămâni, comparativ cu valorile 
iniţiale. Luând în considerare faptul că, în mod normal, este foarte dificil să observăm o schimbare semnificativă în 
aspectul pielii în urma administrării de suplimente orale, rezultatele cosmetice ale astaxanthinului au fost 
declarate excelente.

Efectele asupra pielii în urma suplimentării dietei cu astaxanthin

Yamashita E. Efectele asupra pielii în urma suplimentării dietei cu astaxanthin. Carotenoid Science 2006; 10:91-95

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

Creşterea numărului de genuflexiuni 
plecând de la valoarea iniţială 
(0 luni) in placebo şi cu administrare 
de astaxanthin.
*p=0.047 vs. placebo
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tabletele Wellness de multivitamine & minerale pentru bărbaţi şi multivitamine & minerale pentru 
femei respectă 100% recomandarea Ue privind conţinutul de vitamine şi minerale. astfel, ele asigură 
aportul zilnic recomandat de nutrienţi. 

Multivitamine & minerale
pentru bărbaţi şi pentru femei

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
Multivitaminele & mineralele pentru bărbaţi şi pentru femei sunt special create pentru 
a satisface necesarul nutriţional zilnic.

Componente ale pachetului Wellness (vezi paginile 33-35)

SISTEM IMUNITAR
•  Sistem de apărare îmbunătăţit
• Reducerea inflamaţiilor

  VITALITATE
•  Reduce senzaţia de oboseală 

22795 22794

Ce conţin produsele Multivitamine & minerale pentru bărbaţi şi Multivitamine 
& minerale pentru femei şi cât reprezintă acestea din doza zilnică recomandată 

Conţinut per tabletă 
Beta caroten  1.6 mg 1.4 mg 100 87.5
Vitamina D  5 mcg 5 mcg 100 100
Vitamina B1 (thiamine)  1.1 mg 1.1 mg 100 100
Vitamina e  12 mg 12 mg 100 100
Vitamina B2 (riboflavin)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Vitamina B3 (niacin)  16 mg 16 mg 100 100
Vitamina B5 (acid pantotenic)      6 mg 6 mg 100 100
Vitamina B6 (pyridoxine)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Vitamina B9 (facid folic)  200 mcg 200 mcg 100 100
Vitamina B12 (cobalamine)  2.5 mcg 2.5 mcg 100 100
Vitamina C  80 mg 80 mg 100 100
Biotină  50 mcg 50 mcg 100 100
Calciu  150 mg 135 mg 19 22
magneziu  100 mg 75 mg 27 20
mangan  2 mg 2 mg 100 100
iod  150 mcg 150 mcg  100 100
Cupru  1 mg 1 mg  100 100   
Fier  7 mg 14 mg  50 100
Zinc  10 mg 7 mg  100 70
Seleniu  55 mcg 40 mcg  100 73
molibden  50 mcg 50 mcg  100 100
Crom  30 mcg 30 mcg  75 75

% de DZR (Ue 2008)Ingrediente
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Multivitamine & minerale esenţiale este un produs unisex, de calitate superioară, 
special creat pentru aportul zilnic al oricărei persoane peste 14 ani. 

Ce sunt vitaminele şi mineralele? 
Vitaminele şi mineralele sunt substante esenţiale care nu pot fi produse de corp, de aceea ele trebuie 
obţinute din alimentaţie. avem nevoie de ele pentru creştere, dezvoltare şi o existenţă sănătoasă. 
De fapt, nu putem supravieţui fără ele.

Nu este întotdeauna uşor să obţii din alimentaţie toate vitaminele şi mineralele de 
care ai nevoie.  
Fructele şi legumele se veştejesc (un măr ţinut într-o fructieră pierde din vitamine cu fiecare oră care 
trece), de asemenea tehnicile moderne de procesare reduc şi ele considerabil conţinutul de vitamine 
şi minerale din multe alimente. acest este motivul pentru care profesori ca Walter Willet, de la 
Harvard, recomandă ca marea majoritate a oamenilor să ia suplimentar multivitamine.

22794

Ce ingrediente conţine produsul Multivitaminele & mineralele esenţiale şi cât 
reprezintă din doza zilnică recomandată

Ingrediente  Conţinut per tabletă % de DZR (Ue 2008)

Vitamina a  200 mcg 25
Vitamina D  3.75 mcg 75
Vitamina e  6 mg 50
Vitamina B1 (thiamine)  0.55 mg 50
Vitamina B2 (riboflavin)  0.70 mg 50
Vitamina B3 (niacin)  8 mg 50
Vitamina B5 (acid pantothenic)      3 mg 50
Vitamina B6 (pyridoxine)  0.70 mg 50
Vitamina B9 (acid folic)  100 mcg 50
Vitamina B12 (cobalamine)  1.25 mcg 50
Biotină  25 mcg 50
Vitamina C  40 mg 50
Calciu  120 mg 15
magneziu  60 mg 16
mangan  1 mg 50
iod  75 mcg 50
Cuprur  0.5 mg 50   
Fier  7 mg 50
Zinc  5 mg 50
Seleniu  27.5 mcg 50
molibden  25 mcg 50
Crom  20 mcg 50

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

Multivitamine & minerale esenţiale

  VITALITATE
•  Reducerea senzaţiei de oboseală

SISTEM IMUNITAR
•  Sistem de apărare îmbunătăţit
• Reducerea inflamaţiilor
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Vitamine
 

Există două tipuri de vitamine:

1. Vitamine solubile în grăsimi (a, D, e şi K) care se găsesc în nuci, uleiuri vegetale, legume verzi, peşte şi 
produse animale. acestea se depozitează în ficat. Dozele mari de vitamina a se folosesc în medicină pentru 
anumite afecţiuni ale pielii, dar pot fi în acelaşi timp şi toxice. Vitamina K nu este inclusă în multivitaminele şi 
mineralele pentru femei/bărbaţi, întrucât sunt persoane care folosesc medicamente anticoagulante, iar vitamina 
K poate interfera cu aceste medicamente. 

Vitamina A
Vitamina a este importantă pentru piele, ochi şi vedere. ea are rol şi în sistemul imunitar al organismului, 
contribuind în acelaşi timp la  sănătatea procesului de creştere. Vitamina a se găseşte în mod natural în legumele 
cu frunze verzi, morcovi, caise uscate, produse lactate, ouă şi peşte. Lumea plantelor ne oferă vitamina a sub 
formă de betacaroten. Organismul nostru transformă betacarotenul în cantitatea exactă de vitamina a de care 
are nevoie.

Vitamina D
Vitamina D permite absorbţia calciului din alimente şi este necesară pentru funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, protecţia împotriva inflamaţiilor şi menţinerea funcţionării normale a muşchilor.  Cea mai importantă 
sursă de vitamina D este lumina solară, iar o plimbare de 30 de minute în soarele amiezii se spune că face cât 
10 pahare cu lapte. Peştele gras şi gălbenuşul de ou sunt surse de vitamina D din alimentaţie. Lipsa acestei 
vitamine poate cauza boli ale sistemului osos, cum ar fi osteomalacia şi rahitismul. 

Vitamina E
Vitamina e este un antioxidant care protejează celulele organismului şi alte componente împotriva radicalilor 
liberi. ea lucrează în strânsă legătură cu vitamina C. Nucile, migdalele, fasolea, ouăle, legumele cu frunze verzi, 
uleiurile vegetale şi diferite cereale - toate sunt surse importante de vitamina e.

Vitamina K
Vitamina K joacă un rol important în coagularea sângelui şi în buna funcţionare a sistemului osos. Vitamina K nu 
este obţinută numai din alimentaţie, ea poate fi produsă şi de către bacteriile din intestin. Surse de vitamina K 
sunt legumele de culoare verde închis (broccoli, spanac, varza de Bruxelles), ficatul şi unele uleiuri vegetale 
(ex. ulei de rapiţă şi ulei de soia).

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE

2. Vitamine solubile în apă (vitaminele B şi C), care se găsesc în fructe, legume şi cereale integrale. ele sunt 
transportate prin organism dizolvate în apă, ceea ce înseamnă că orice cantitate excedentară este eliminată prin 
urină. este necesar să mâncăm zilnic alimente care conţin aceste vitamine. Vitaminele solubile în apă pot fi 
distruse prin preparare termică. acestea se găsesc în cereale în învelişul exterior al boabelor, aşadar este 
important să mâncăm alimente cât mai puţin procesate, pentru a obţine nivelul optim de vitamine. 

Vitamina B
există 8 vitamine B recunoscute, care contribuie la buna funcţionare a metabolismului, diviziunea celulară, 
funcţionarea nervilor şi muşchilor şi la multe altele. Deoarece ele sunt solubile în apă şi sensibile la procesare, 
mulţi oameni au uşoare deficienţe de unele dintre aceste vitamine, mai ales datorită largii răspândiri în lumea 
modernă a consumului de alimente procesate şi gătite. Diferite vitamine B se găsesc în legume, fructe, 
rădăcinoase, nuci, produse din cereale integrale, ouă, carne şi peşte. 

Vitamina C
Vitamina C este un antioxidant important. ea joacă un rol esenţial în procesul de formare a colagenului în ţesutul  
conjunctiv şi contribuie astfel la rezistenţa pielii, a dinţilor, oaselor şi vaselor de sânge. De asemenea, vitamina C 
ajută organismul să extragă fierul din alimente. Printre sursele de vitamina C se numără fructele, fructele de 
pădure, germenii, legumele şi rădăcinoasele.
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Minerale

Mineralele sunt şi ele împărţite în două categorii – macro şi oligo, în funcţie 
de cantităţile necesare organismului. 

• Potasiul, clorul, sodiul, calciul, fosforul şi magneziul aparţin grupei “macro”, deoarece avem 
nevoie de o cantitate mai mare (între miligrame şi grame).
• Zincul, fierul, manganul, cuprul, iodul şi seleniul aparţin grupei “oligoelemente”, deoarece 
avem nevoie de o cantitate mai mică (între micrograme şi miligrame).

Calciu
Calciul este o componentă structurală a oaselor, dinţilor şi ţesuturilor moi. Calciul reglează funcţionarea 
muşchilor şi nervilor, secreţia glandelor, dilatarea şi contracţia vaselor de sânge, fiind  esenţial pentru o bună 
coagulare a sângelui. Bune surse alimentare de calciu sunt verdeţurile (sursa principală de calciu a vacilor!), 
seminţele de susan, migdalele, fasolea, fructele şi produsele lactate.
 
 
Magneziu
magneziul este implicat în peste 300 de reacţii metabolice esenţiale, printre care producerea de energie, 
conductivitatea impulsurilor nervoase, contracţia muşchilor şi ritmul cardiac normal. aşa cum fierul dă culoarea 
roşie a sângelui, magneziul este responsabil pentru culoarea verde a frunzelor. De aceea, surse bune de magneziu 
sunt toate legumele cu frunze verzi, dar şi nucile (în special caju şi migdale), seminţele şi cerealele integrale. 
Bărbaţii au nevoie de o cantitate mai maire de magneziu decât femeile, dar deficienţa marginală de magneziu 
apare la majoritatea persoanelor care nu consumă cantităţile recomandate. Consecinţele pe termen lung sunt 
diferite boli ale sistemului cardiovascular. 

Seleniu
Seleniul este încorporat în proteinele organismului nostru pentru crearea unor importante enzime  antioxidante, 
care împiedică deteriorarea celulară cauzată de radicalii liberi. Deficienţa de seleniu poate duce la funcţionarea 
defectuoasă a inimii, la hipotiroidism şi slăbirea sistemului imunitar. Cele mai importante surse de seleniu sunt 
cerealele, nucile şi seminţele, ciupercile, legumele şi peştele. 

Zinc
Zincul este necesar activităţii corecte a sistemulu imunitar, pentru vindecarea rănilor, descompunerea 
carbohidraţilor, pentru vedere, piele, păr şi pentru simţurile mirosului şi gustului. Printre sursele de zinc se 
numără susanul, seminţele de floarea soarelui şi de dovleac, nucile, carnea, lintea, arahidele, ciupercile şi  
mazărea.

Iod
iodul este un element esenţial al hormonilor tiroidieni triiodotironina (t3) şi tiroxina (t4), care reglează 
metabolismul, creşterea şi dezvoltarea, precum şi funcţia de reproducere. Deficienţele de iod provoacă 
hipotiroidism, noduli tiroidieni şi retard mental. Deficitul de seleniu poate exacerba efectele lipsei de iod. iodul 
se găseşte în alge marine, sare iodată, fructe de mare, fasole, cartofi, produse lactate şi ouă. 

Cupru
Cuprul este o componentă funcţională a enzimelor necesare sistemului nervos central, producerii de energie, 
formării ţesutului conjunctiv (colagenul şi elastina din piele dar şi din miocard, în vasele de sânge şi în ţesutul 
osos), are rol în formarea melaninei şi în procesul de antioxidare. Sursele de cupru din alimentaţie includ fasolea, 
nucile, seminţele, cerealele şi ciupercile.   

Fier
În toate organismele, fierul este încorporat într-o structură biologică numită “hema” - o componentă esenţială 
a proteinelor cu rol în reacţiile de detoxifiere şi oxigenare. exemplele includ proteinele care transportă oxigenul, 
hemoglobina şi mioglobina, care se găsesc în celulele roşii ale sângelui şi în celulele din ţesutul muscular. Surse 
bune de fier anorganic sunt lintea, fasolea, mazărea, verdeţurile şi căpşunile. Fierul organic (hema) provine din 
carnea şi sângele de origine animală.

Crom
Funcţia cromului este aceea de a potenţa acţiunea insulinei şi de a îmbunătăţi toleranţa la glucoză. Simptomele 
deficienţei de crom apar ca semne ale diabetului, cum ar fi toleranţa scăzută la glucoză, rezistenţa la insulină şi 
neuropatia. Sursele de crom sunt produsele din cereale integrale, ardeii graşi verzi, merele, bananele şi spanacul.

Mangan
manganul ne este necesar pentru sănătatea oaselor şi a cartilajelor, pentru procesul de cicatrizare, de producţie 
a colagenului şi pentru sănătatea arterelor. este un element constitutiv al enzimelor care participă la metabolizarea 
colesterolului, carbohidraţilor, aminoacizilor şi a neurotransmiţătorilor, protejând în acelaşi timp ţesuturile şi 
componentele celulare de efectele negative ale radicalilor liberi. Sursele alimentare de mangan includ cerealele 
nerafinate, nucile, legumele cu frunze şi ceaiul.

Molibden
molibdenul este un element de sinteză esenţial şi funcţionează ca un co-factor al unor enzime (molibdoenzime) 
ce catalizează reacţiile metabolice, în special pe cele care implică metabolizarea nucleotidelor (aND şi aRN). 
Simptomele deficienţei de molibden includ accentuarea ritmului cardiac şi respirator, cefaleea şi starea 
comatoasă. Cele mai bogate surse de molibden sunt legumele precum fasolea, lintea şi mazărea.

MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
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Produsele WellnessKids au fost create cu scopul de a asigura copilului tău nutriţia 
zilnică de care are nevoie pentru creştere şi dezvoltare armonioasă.

Ce face ca produsele WellnessKids să fie unice?

Siguranţă şi fundamente ştiinţifice
Formula tabletelor cu multivitamine şi minerale a fost concepută în concordanţă cu recomandările 
OmS referitoare la dozele zilnice de suplimente pentru copii: o tabletă pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 4 şi 9 ani şi două tablete începând de la vârsta de 10 ani. Uleiul omega 3 este natural 
(nu este provenit din concentrat), asigurând produsului calitatea, siguranţa şi întregul spectru de acizi 
graşi pe care îi regăsim în uleiul de peşte. 

Calitate superioară
Produsele sunt fabricate în Suedia, într-o fabrică recunoscută GmP, ce foloseşte ingrediente de cea 
mai înaltă calitate. Uleiul de peşte provine din surse sustenabile din Oceanul Pacific şi este purificat 
în 5 paşi, conform ultimelor tehnologii. 

Un produs natural
Produsele nu conţin arome artificiale, conservanţi, zahăr, coloranţi, gelatină sau materiale provenite 
din organisme modificate genetic. Principalul îndulcitor din tabletele de multivitamine şi minerale 
este xylitolul, un produs benefic pentru dantură, iar pentru aroma uleiului omega 3 este folosit uleiul 
pur de lămâie.

MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII COPIILOR

WellnessKids

Multivitamine şi minerale & ulei omega 3

OCHI 
• Vitamina a, riboflavină 
• Zinc
• Omega 3

ENERGIE & MUŞCHI 
• Complex vitamina B
• Calciu, magneziu
• Fier, crom

CREIER & SISTEM NERVOS 
• Omega 3
• Complex vitamina B
• iod, zinc

IMUNITATE 
• Vitaminele a, C, D
• Zinc, seleniu
• Omega 3

OASE & DINŢI 
• Vitaminele a, D, K 
• Calciu, magneziu 

Beneficii principale:
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Vitamina a 300 mcg 450 500
Vitamina D 2.5 mcg 5 5
Vitamina e 5 mg 5 7
Vitamina K 20 mcg 20 25
Vitamina B1 (thiamine) 0.5 mg 0.6 0.9
Vitamina B2 (riboflavina) 0.5 mg 0.6 0.9
Vitamina B3 (niacin) 6 mg 8 12
Vitamina B5 (acid pantotenic)     2 mg 3 4
Vitamina B6 (pyridoxine) 0.5 mg 0.6 1.0
Vitamina B9 (acid folic) 100 mcg 200 300
Vitamina B12 (cobalamine) 0.9 mcg 1.2 1.8
Biotină 8 mcg 12 20
Vitamina C 30 mg 30 35
Calciu 120 mg 600 700
magneziu 60 mg 76 100
iod 75 mcg *150  *150
Fier 3 mg 4.2 5.9
Zinc 4 mg 4.8 5.6
Seleniu 13 mcg 22 21
molibden 20 mcg *50  *50
Crom 15 mcg *40  *40

     Ingrediente  Conţinut per tabletă  

Recomandarea OMS
pentru copii cu vârsta 

între 4-6 ani 

Recomandarea OMS
pentru copii cu vârsta 

între 7-9 ani 

 * În cazul în care recomandarea OmS nu există, am oferit recomandarea Ue pentru adulţi.  
Ue nu are recomandări specifice pentru copii.

Dozaj

Multivitamine şi minerale
Copiii cu vârste între 4 şi 9 ani: o tabletă pe zi
Copiii peste 10 ani: două tablete pe zi

Ulei omega 3
O linguriţă (5 ml) pe zi

Ce ingrediente conţine produsul Multivitaminele & mineralele 
pentru copii şi cât reprezintă din doza zilnică recomandată

De ce are copilul meu nevoie de WellnessKids?
Copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 10 ani li se recomandă să consume zilnic 400g de fructe şi 
legume, iar peşte de trei ori pe săptămână. În Suedia, părinţii, personalul grădiniţelor şi al şcolilor fac 
tot posibilul să respecte recomandările agenţiei Naţionale pentru Nutriţie. Dar câţi dintre ei 
respectă întocmai aceste recomandări?

• 9% dintre copiii în vârstă de 4 ani
• 15% dintre copiii în vârstă de 8 ani
• 11% dintre copiii în vârstă de 11 ani

În medie, copiii consumă 200g de fructe şi legume zilnic, iar peşte o dată sau de două ori pe 
săptămână. mai mult, 25% din aportul lor de calorii provine din aşa-numitele “calorii goale”: băuturi 
răcoritoare, dulciuri, snacks, chips, prăjituri şi biscuiţi. 

Sursă: administraţia naţională suedeză pentru nutriţie Riksbarn 2003
 
Care sunt beneficiile suplimentelor alimentare?
acizii graşi omega 3 cu structură mai lungă ePa şi DHa, care se găsesc în uleiul de peşte, sunt vitali 
pentru dezvoltarea creierului, neuronilor şi căilor vizuale. Pentru că retina, nervul optic şi celulele 
vizuale sunt părţi ale creierului, acizii graşi omega 3 joacă un rol important şi în dezvoltarea ochilor 
şi a vederii. Un dozaj corect de vitamine, minerale şi omega 3 asigură copilului tău o creştere şi o 
dezvoltare sănătoasă şi un sistem imunitar solid.

Sugestii de administrare
este posibil ca textura uleiului şi gustul tabletelor cu multivitamine şi minerale să fie mai greu 
acceptate de copii. astfel:
• Prima dată când administrezi produsul copilului, fă din asta o ocazie drăguţă, luând şi tu o doză 
odată cu el. arată-i prin gesturi că îţi place gustul!

• Ordinea este şi ea importantă: începe cu o linguriţă de ulei şi continuă cu o tabletă masticabilă.

• Fă din administrarea produselor o rutină – fie înainte, fie după micul dejun.

• Oferă-i copilului tău o felie de portocală sau grapefruit după pastilă sau porţia de ulei, pentru a 
atenua gustul.

• Încearcă să amesteci uleiul în iaurt sau supă, în salate sau pe o felie de pâine cu puţină sare.
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SOLUŢII PENTRU FRUMUSEŢE

UNGHII
• Unghii mai rezistente 
• Reduce ruperea unghiilor

PĂR
• Părul devine mai bogat
• Reduce căderea părului
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Complexul hrănitor pentru păr şi unghii - un produs cu formulă unică, bazată pe 
nutrienţi esenţiali pentru unghii rezistente şi păr sănătos.  

Produs unisex, conceput să remedieze următoarele probleme:

  • Căderea părului
  • Deteriorarea părului şi lipsa de  strălucire
  • Fragilitatea unghiilor

Unghiile fragile, căderea şi deteriorarea părului pot avea multe cauze. Simptomele survin la 
aproximativ trei luni după apariţia factorului declanşator. există şi factori legaţi de stilul de viaţă, ca 
de exemplu faptul că unghiile sunt expuse timp îndelungat la apă şi produse chimice, decolorarea 
părului, folosirea excesivă a uscătorului sau plăcii de păr, obiceiul de a purta părul strâns.

Prima soluţie este să eliminăm cauzele care au dus la aceste probleme. a doua constă în administrarea 
de nutrienţi care să ajute, din interior, la creşterea părului şi a unghiilor. Cea de-a treia soluţie se 
referă la folosirea şampoanelor, serurilor şi produselor de îngrijire a unghiilor destinate ameliorării 
acestor probleme.

În următoarele situaţii: 
Dezechilibre hormonale – în urma naşterii şi alăptării, la menopauză.
Stil de viaţă defectuos – fumat, stres, obiceiuri alimentare nesănătoase, schimbarea anotimpurilor, 
pierderea sau creşterea în greutate.

Cum funcţionează complexul hrănitor pentru păr şi unghii?
ingredientele active au următoarele efecte demonstrate atât la femei, cât şi la bărbaţi:

Procianidinele din mere cresc numărul firelor de păr, precum şi diametrul şi rezistenţa acestora. 
Împreună cu l-lizina, acestea inhibă o enzimă care se află în foliculul firului de păr şi este responsabilă 
de căderea acestuia.

L-cisteina – principalul aminoacid din keratină, componentul structural esenţial al părului şi 
unghiilor – contribuie la întărirea şi amplificarea rezistenţei părului şi unghiilor.

L-lizina opreşte căderea părului şi prelungeşte ciclul de viaţă al acestuia, în special în combinaţie cu 
fierul. De asemenea, l-lizina sprijină asimilarea fierului din alimente şi suplimente.

Fierul opreşte căderea părului şi accelerează creşterea acestuia la pacienţii cu uşoare carenţe de 
fier. De asemenea, fierul este important pentru un pat unghinal sănătos.

Vitamina C ajută la absorbţia fierului.

Cum îl foloseşti:
• 2 tablete pe zi

• administrare timp de 12 săptămâni 
• Poate fi asociat cu pachetul Wellness

• Se recomandă o pauză de 3 săptămâni între cure

Complex hrănitor pentru păr şi unghii 

Complexul nutritiv 
pentru păr şi unghii
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ALEGERI SĂNĂTOASE

Infuzie botanică Infuzia botanică oferă un amestec delicios din plante exclusiviste, condimente şi 
fibre probiotice, special dezvoltate ca o alternativă sănătoasă de băutură caldă. 

Două arome speciale, cu două efecte distincte: de relaxare şi de revitalizare.

De-a lungul istoriei, oamenii din întreaga lume au folosit reţetele botanice pentru promovarea 
sănătăţii. În prezent, efectele lor au fost confirmate prin studii moderne de cercetare. infuzia 
botanică are la bază studii ample de cercetare şi foloseşte ingrediente 100% naturale, special alese 
pentru a te ajuta să te relaxezi şi să te simţi energizat. 

 40 porţii
• CONŢiNe aNtiOXiDaNŢi
• aJUtĂ La DiGeStie
 
 

  REVITALIZANTĂ
Conţine ginseng şi guarana, ambele cu 
efecte stimulatoare

  100% NATURALĂ
Nu conţine arome artificiale, coloranţi, 
conservanţi şi îndulcitori

  RELAxANTĂ
Conţine ingrediente binecunoscute pentru 
proprietăţile lor relaxante

  100% NATURALĂ
Nu conţine arome artificiale, coloranţi, 
conservanţi şi îndulcitori

Revitalizantă 
 

Ce conţine infuzia botanică?

Relaxantă 

Muşeţel: efect sedativ, calmant. 
Ceai Rooibos: conţine antioxidanţi ce oferă protecţie împotriva radicalilor liberi.  
Scorţişoară: conţine antioxidanţi.
Usturoi: conţine eugenol, cu proprietăţi anti-inflamatoare şi efect anti-bacterian. 
Piper negru, ghimbir şi cardamom: ajută la digestie.
Inulină: derivat din plante, stimulează digestia în mod natural. 

Ginseng: stimulează funcţiile cognitive.
Guarana: renumit pentru efectele sale stimulatoare.
Ceaiul negru: oferă protecţie împotriva bolilor cardiovasculare (accident vascular cerebral).
Nucşoară şi cuişoare: utilizate în mod tradiţional pentru creşterea vitalităţii.
Inulină: derivat din plante, stimulează digestia în mod natural. 

  NU CONŢINE COFEINĂ
Nu conţine alte stimultente cunoscute



De ce trebuie să consum shake-ul Natural Balance?
Dezvoltat iniţial pentru a sprijini pacienţii aflaţi în aşteptarea unor operaţii de transplant de organe, 
shake-ul conţine toţi macronutrienţii esenţiali de care are nevoie organismul uman. el are un conţinut 
ridicat de proteine cu un profil complet al aminoacizilor, un echilibru perfect între omega 3 şi alţi acizi 
graşi, este o sursă de carbohidraţi cu indice glicemic scăzut şi are multe fibre. echilibrat din punct de 
vedere nutriţional, în întregime natural şi sărac în calorii, shake-ul Natural Balance este perfect ca fel de 
mâncare sau în loc de gustare. În afară de faptul că te ajută să te simţi sătul, îţi asigură energia şi nutrienţii 
esenţiali, în aşa fel încât să nu te simţi lipsit de elemente vitale în perioada când încerci să slăbeşti – doar 
de calorii. O porţie reprezintă aprox. 65 kcal.
Faptul că ingredientele nutriţionale sunt naturale şi integrale (ceea ce înseamnă că nu sunt sintetice sau 
supuse hidrolizei în aminoacizi) îţi permite să continui folosirea shake-ului Natural Balance oricât timp 
doreşti. Cercetătorii care au creat această formulă îl consumă în fiecare zi, chiar dacă nu încearcă să 
slăbească. acest produs este soluţia perfectă când simţi că îţi este foame, eşti obosit sau lipsit de 
concentrare în timpul zilei sau înainte de o sesiune de fitness. Deoarece shake-ul se digeră uşor şi este 
săţios, el reprezintă o opţiune sănătoasă, fără multe calorii, pentru gustarea de seară.    

Care sunt beneficiile consumului de shake Natural Balance?
Shake-ul Natural Balance este sprijinul ideal pentru o pierdere în greutate sănătoasă şi asigură 
organismului nutrienţii necesari. Foamea şi pofta de dulce se diminuează datorită formulei cu indice 
glicemic scăzut, ceea ce îmbunătăţeşte nivelul energiei şi al concentrării.

Ce conţine shake-ul Natural Balance?
Shake-ul Natural Balance conţine ingrediente atent selecţionate: mazăre, omega 3 integral din ouă 
(provenind de la găini hrănite cu o dietă bogată în seminţe de in), albumină suplimentară din ouă, 
proteină din zer (de lapte), mere, măceşe şi fibre din sfeclă de zahăr. toate acestea sunt ingrediente 
integrale naturale şi, împreună, asigură un echilibru optim între proteine, grăsimi şi carbohidraţi. Formula 
nu conţine alte grăsimi sau acizi graşi nesănătoşi. Carbohidraţii din shake-ul Natural Balance provin din 
mere şi măceşe, ceea ce îi conferă o absorbţie lentă şi, deci, un răspuns controlat al zahărului în sânge. 
măceşele şi mărul sunt în mod natural bogate în vitamine, în special vitamina C, care este un important 
antioxidant. Shake-ul Natural Balance conţine atât fibre solubile, cât şi nesolubile, cunoscute pentru 
rolul lor în păstrarea sănătăţii sistemului cardiovascular şi digestiv. Culoarea roz provine de la sfeclă, iar 
gustul dulceag este obţinut cu sucraloză, care nu are calorii. 

Există studii clinice referitoare la shake-ul Natural Balance?
Începând din anul 2000 au apărut mai multe studii clinice desfăşurate de Departamentul de chirurgie 
cardiotoracică de la Spitalul Universitar din Lund, Suedia. Pe lângă evaluarea indicelui glicemic şi a 
răspunsului insulinei la acest produs, au mai fost observate şi documentate o mulţime de alte efecte 

pozitive. Printre acestea se numără nivelurile scăzute ale zahărului în sânge şi al tensiunii arteriale, un 
profil îmbunătăţit al lipidelor serice şi scăderea în greutate. mai mult, când a fost testat pe elevii de la 
şcoala din eslöv, s-a observat o capacitate sporită de concentrare. Studiul în privinţa pierderii în greutate, 
desfăşurat pe parcursul a doi ani la igelösa, a indicat pierderi semnificative în greutate şi ameliorarea stării 
generale de sănătate a pacienţilor. media pierderii în greutate după 24 de luni a fost de 13,6 kg.

Ingredientele din shake-ul Natural Balance sunt naturale?
Da, folosim numai ingrediente nutritive şi arome naturale - inclusiv vanilie şi căpşuni. Sucraloza este 
adăugată doar ca o mică parte a formulei.

Ce înseamnă “indice glicemic”(IG) şi care este acesta pentru shake-ul Natural 
Balance?
indicele glicemic este o valoare acordată alimentelor bogate în carbohidraţi, în funcţie de efectul lor 
asupra zahărului din sânge. alimentele care conţin carbohidraţi ce se absorb rapid în sânge (de exemplu 
băuturile îndulcite) au un indice glicemic mare şi forţează pancreasul să producă rapid insulină. alimentele 
care conţin carbohidraţi cu absorbţie mică sau lentă (de exemplu legumele şi pâinea integrală) au un 
indice glicemic mai mic, deoarece organismul le digeră mai încet şi absoarbe treptat carbohidraţii, în 
consecinţă pancreasul nu este solicitat excesiv. alimentele cu iG sub 55 sunt considerate a avea indice 
glicemic scăzut.
iniţial, metoda iG a fost dezvoltată pentru a selecţiona cele mai potrivite alimente pentru dieta 
diabeticilor. alimentele cu indice glicemic scăzut asigură un nivel mai stabil al zahărului în sânge şi al 
insulinei. acest aspect este benefic pentru toate persoanele, nu numai pentru diabetici. indicele glicemic 
al shake-ului Natural Balance a fost testat la Universitatea din Sidney şi este 28.

Shake-ul Natural Balance mă ajută să slăbesc?
Studiile au arătat o semnificativă scădere în greutate la subiecţii care au consumat shake-ul Natural 
Balance în combinaţie cu o dietă adecvată şi mişcare. acesta ajută la pierderea în greutate în mai multe 
feluri, iar un factor important este acela că nivelul insulinei tinde să scadă la persoanele care consumă 
shake-ul în mod regulat. insulina este un hormon anabolic (stimulează creşterea în greutate) ale cărui 
valori sunt ridicate la persoanele supraponderale, însă acestea tind să se normalizeze ca rezultat al 
consumului shake-ului Natural Balance şi meselor mai regulate. acesta este, se pare, mecanismul care 
facilitează pierderea în greutate. Consumatorii au declarat, de asemenea, că shake-ul le dă o stare de 
saţietate, ceea ce îi ajută să reducă porţiile de mâncare şi, implicit, caloriile la mesele principale ale zilei.  
În scopul folosirii shake-ului Natural Balance pentru controlul greutăţii corporale sau pentru scăderea în 
greutate, îţi recomandăm să-l consumi după cum urmează:
1) Bea un shake cu o jumătate de oră înainte de fiecare masă principală (va scădea pofta de mâncare şi 
vei mânca mai puţin la masă).
2) Bea un shake în loc de gustare sau ori de câte ori simţi că ţi se face poftă de ceva dulce, pentru a nu 
recurge la ceva mai puţin sănătos şi cu mai multe calorii.

Pot consuma shake-ul Natural Balance ca înlocuitor pentru o masă?
este posibil să înlocuieşti o masă luând 1-3 porţii deodată, în funcţie de greutatea ta şi de nivelul de 
activitate pe care îl ai. Deoarece shake-ul Natural Balance este sărac în carbohidraţi, îţi recomandăm să 
consumi în completare legume, fructe, nuci sau fructe de pădure. totuşi, în programele noastre se 
recomandă folosirea shake-ului ca o completare a meselor, nu pentru înlocuirea lor. 

Shake-urile Natural Balance
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Shake-ul Natural Balance afectează apetitul?
Observaţiile generale şi declaraţiile subiecţilor arată faptul că apetitul poate fi redus dacă se bea un 
shake Natural Balance cu circa 30 minute înainte de masă. De asemenea, stabilizarea nivelului de zahăr 
în sânge ajută la stoparea poftei de dulce; aşadar, o porţie de shake servită în loc de gustare între mese 
poate să diminueze senzaţia de foame şi apetitul.

Este sănătos să consum shake-ul Natural Balance pe o perioadă îndelungată de timp?
Shake-ul Natural Balance poate fi consumat ca supliment alimentar oricât timp doreşti.

Shake-ul Natural Balance afectează tensiunea arterială?
Nu, shake-ul Natural Balance nu afectează tensiunea arterială.

Am intoleranţă / alergii la anumite alimente. Pot să consum shake-ul Natural Balance?
Dacă eşti alergic la oricare dintre ingredientele sale, evită să consumi produsul sau cere părerea 
medicului înainte de a-l încerca. 

Pot să prepar din timp shake-ul Natural Balance şi să-l iau cu mine pentru a-l consuma 
mai târziu?
Noi recomandăm folosirea shake-ului în doze individuale. Poţi lua pudra pentru shake în shaker sau 
într-o sticlă goală şi să adaugi apa numai atunci când doreşti să-l bei. Dar poţi să îl iei şi gata preparat sau 
să ţii la frigider porţiile pentru toată ziua, doar aminteşte-ţi să-l amesteci înainte de a-l bea, pentru că 
începe să se separe după aproximativ 10 minute. Recomandarea noastră este să arunci shake-urile 
preparate cu mai mult de 24 de ore în urmă, mai ales dacă au stat la temperatura camerei.

Shake-ul Natural Balance este potrivit pentru diabetici? Care este conţinutul lui de 
zahăr?
Shake-ul Natural Balance poate fi consumat de diabetici. Nu conţine zahăr şi are un indice glicemic 
foarte scăzut, de 28. Conţinutul de carbohidraţi pentru o porţie este de 6 grame, dintre care 3,5 grame 
sunt zaharuri simple. Dacă iei insulină sau medicamente pe cale orală, trebuie să-ţi monitorizezi nivelul 
de zaharuri din sânge, pentru a adapta doza de medicamente în funcţie de nivelurile scăzute ale 
carbohidraţilor şi indicele glicemic mic al acestui produs, în special dacă doreşti să pierzi în greutate. 
totuşi, te sfătuim să îţi consulţi medicul de fiecare dată când doreşti să îţi schimbi medicaţia.

Shake-ul Natural Balance are în compoziţie zahăr?
Shake-ul Natural Balance nu conţine zahăr suplimentar, ci doar zaharurile şi carbohidraţii din 
ingredientele naturale. Pentru a îmbunătăţi gustul produsului şi pentru a menţine un indice glicemic 
scăzut, s-au folosit cantităţi foarte mici dintr-un îndulcitor numit sucraloză.  

Shake-ul Natural Balance conţine îndulcitori?
Shake-ul Natural Balance conţine sucraloză, un îndulcitor aprobat de Ue, pentru a-i da acestui produs 
un  gust plăcut şi pentru a-i menţine în acelaşi timp un nivel scăzut de zaharuri şi calorii. Sucraloza nu 
provoacă un răspuns insulinic la fel de puternic ca alţi îndulcitori aprobaţi de Ue care se află pe piaţă. 
Sucraloza este extrasă din zahăr natural, dar este de circa 600 de ori mai dulce. De aceea se foloseşte 
o cantitate infimă pentru o porţie (aprox. 0,8% din compoziţia shake-ului).

Sucraloza a fost evaluată de Comitetul Ştiinţific european pentru alimentaţie (SCF) în anii 1987, 1988, 
1989 şi 2000 şi s-a stabilit o valoare acceptată de ingerare zilnică (aDi - acceptable Daily intake) de 

0-15 mg/kg corp pe zi. Pentru o persoană care cântăreşte 70 kg, această valoare semnifică un consum 
de sucraloză care se găseşte în 8 porţii de shake Natural Balance pe zi.

Cât timp iau shake-ul Natural Balance ca supliment alimentar, mai este necesar să iau 
vitamine şi minerale?
Produsul Natural Balance Shake nu este un supliment cu vitamine sau minerale; el este o formulă unică 
bazată pe hrană normală. Dacă alimentaţia ta curentă cuprinde 0,5 - 1 kg de legume şi fructe organice 
proaspete, atunci nu este necesar să iei suplimente de vitamine şi minerale. Dar dacă nu ai o asemenea 
dietă sănătoasă şi variată, atunci ar fi o idee bună să suplimentezi alimentaţia cu o capsulă de multivitamine. 
În SUa, profesorul Willett de la Universitatea Harvard a atras atenţia asupra faptului că alimentaţia 
majorităţii oamenilor nu conţine cantităţi suficiente de vitamine D, B6, B12 şi acid folic. el este unul 
dintre numeroşii specialişti care sprijină ideea că o pastilă de multivitamine/minerale pe zi reprezintă o 
poliţă de asigurare împotriva carenţei acestor elemente în organismul nostru.

De la ce vârsă poate fi consumat shake-ul Natural Balance?
el poate fi consumat de la vârsta de 3 ani, în modul următor (dacă nu există prevederi diferite în 
legislaţia locală): 
3-7 ani: 1/3 porţie shake Natural Balance Shake preparat cu 1,5 dl apă potabilă
7-11 ani: 1/2 porţie shake Natural Balance Shake preparat cu 1,5 dl apă potabilă
peste 12 ani: 1 porţie shake Natural Balance Shake preparat cu 1,5 dl apă potabilă

Pot să prepar shake-ul Natural Balance cu alte lichide în afară de apă?
Da, poţi să foloseşti la prepararea shake-ului alte lichide, cum ar fi: lapte, lapte de soia, lapte de migdale, 
lapte de ovăz, suc de fructe, iaurt, etc. – în funcţie de necesarul tău de energie şi de preferinţe. Reţine, 
însă, că aportul energetic (caloriile) şi indicele glicemic pot să crească dacă foloseşti alte lichide în loc de 
apă la prepararea shake-ului. există şi o culegere de reţete pentru prepararea unor sucuri şi shake-uri 
delicioase folosind produsul shake Natural Balance cu arome de căpşuni şi vanilie.

Pot să consum shake Natural Balance dacă sunt însărcinată sau alăptez?
Shake-ul Natural Balance este sigur şi sănătos atât pentru mamă, cât şi pentru făt/bebeluş, dacă este 
folosit ca gustare. Pentru controlul greutăţii/pierdere în greutate pe perioada sarcinii sau după, te 
sfătuim să îţi consulţi medicul. 

  

Pot să consum supele ca un înlocuitor pentru o masă?
Nu, supele nu oferă suficiente calorii, vitamine şi minerale pentru a înlocui o masă. Pentru pierderea în 
greutate, noi recomandăm să fie consumate ca parte a unei mese, împreună cu o salată. Pentru controlul 
greutăţii, supele pot oferi o gustare sănătoasă sau pot fi consumate ca parte a unei mese, împreună cu 
o salată şi o felie de pâine integrală. 
 

 

 Supele Natural Balance
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De la ce vârstă pot începe să consum supele Natural Balance?
Supele pot fi introduse în alimentaţia copiilor, în condiţii de siguranţă, de la vârsta de 3 ani. Dacă este 
cazul, poţi micşora porţiile.  

Am intoleranţă/alergii la anumite alimente. Pot consuma supele Natural Balance?
Dacă eşti alergic la oricare dintre ingredientele pe care le conţin supele, evită să le consumi. Supele nu 
conţin proteine din lapte şi ouă - care produc frecvent alergii. De asemenea nu conţin gluten şi lactoză, 
însă conţin soia.  

Am o problemă de sănătate şi iau medicamente. Pot să consum supele Natural 
Balance?
Supele sunt considerate alimente normale şi trebuie să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile de 
pe ambalaj. Pentru orice altă problemă specifică, te sfătuim să îţi consulţi medicul.  

Supele Natural Balance sunt bune pentru diabetici? 
Da, supele Natural Balance pot fi consumate de către persoanele cu diabet. au un indice glicemic 
scăzut, sub 50. Conţinutul de carbohidraţi per porţie este de 10-12 grame, din care 4-6 grame sunt  
zaharuri simple. În cazul în care vrei să consumi supele pentru pierdere în greutate, te sfătuim să îţi 
consulţi medicul. Pierderea în greutate poate afecta doza de medicamente de care ai nevoie. 

Pot consuma supele Natural Balance dacă sunt însărcinată sau alăptez?
Da, poţi. Supele sunt sigure atât pe perioada sarcinii, cât şi în perioada în care alăptezi. Le poţi consuma 
ca parte a unei mese sau ca pe o gustare sănătoasă. În cazul în care doreşti să consumi supele pentru a 
pierde în greutate, îţi recomandăm să consulţi medicul.  

Este sigur să iau un pliculeţ din pachetul Wellness în fiecare zi?
O tabletă de multivitamine & minerale Wellness by Oriflame este astfel formulată încât să respecte 
cantităţile zilnice recomandate de vitamine şi minerale şi nu presupune niciun risc de supradozaj. este 
general cunoscut faptul că vitaminele liposolubile pot reprezenta un risc de toxicitate, însă toxicitatea 
cronică a vitaminei a se instalează doar în condiţiile ingerării a peste 100.000 iU/zi pe o durată de mai 
multe luni (aprox. 37 tablete luate zilnic timp de mai multe luni). Pentru a reduce acest risc, am început 
să folosim precursorul vegetal al vitaminei a, betacarotenul. Nu există niciun risc asociat cu supradozajul 
de betacaroten. Unele suplimente alimentare şi medicamente nu trebuie luate în mod continuu (de 
exemplu, echinaceea). În cazul pachetului Wellness şi al multivitaminelor & mineralelor, nu există niciun 
beneficiu în oprirea administrării şi reluarea ei după o perioadă, pentru că ele conţin doar nutrienţii 
necesari zilnic. aşadar, este în regulă să iei un pliculeţ în fiecare zi. 

Pot să iau şi alte suplimente cu multivitamine împreună cu pachetul Wellness?
Nu, nu este recomandabil. Suplimentul nostru de multivitamine şi minerale conţine o cantitate de 
nutrienţi perfect echilibrată pentru necesarul zilnic al unui adult. 

Pachetul Wellness

Pot să iau Pachetul Wellness cu orice lichid (de ex. cafea, ceai, băuturi răcoritoare 
acidulate, etc.?)
Îţi recomandăm să bei multă apă sau lichide non-alcoolice când iei pachetul Wellness. Pentru absorbţie 
optimă, recomandăm să iei conţinutul unui pliculeţ cu cel puţin 2 dl. de apă. apa este cea care transportă 
nutrienţii în tot corpul şi elimină toxinele.

Este sigur să continui să iau pachetul Wellness tot timpul anului?
Da. Unele suplimente alimentare şi medicamente nu trebuie luate în mod continuu (de exemplu, 
echinaceea). În cazul pachetului Wellness şi al multivitaminelor & mineralelor nu există niciun beneficiu 
în oprirea administrării şi reluarea ei după o perioadă, pentru ca ele conţin doar nutrienţii necesari zilnic. 
este în regulă să iei un pliculeţ în fiecare zi.

Este sigur să iau pachetul Wellness ca o completare a unei alimentaţii foarte 
sănătoase?
Da. Corpul va absorbi substanţele de care are nevoie şi va elimina orice exces. 

Pot să folosesc pachetul Wellness sau suplimentele cu minerale în timpul sarcinii?
majorităţii femeilor li se recomandă suplimentele înainte sau în timpul unei sarcini, mai ales cele cu acid 
folic, fier şi omega 3, pentru a preveni defectele congenitale. totuşi, suplimentele alimentare nu sunt 
niciodată supuse unor teste clinice pe femei însărcinate. Pachetul Wellness conţine astaxanthin – un 
antioxidant care nu a fost testat pe femei gravide sau care alăptează, însă este o substanţă care se 
găseşte în mod natural în fructele de mare sau în carnea de somon. 

Pachetul Wellness poate fi administrat copiilor?
Pachetul Wellness a fost dezvoltat pentru a răspunde nevoilor organismului adult. Cantitatea de vitamine 
şi minerale pe care o conţine este formulată conform nevoilor zilnice ale persoanelor cu vârsta peste 
12 ani. De aceea, nu este recomandat să fie administrat copiilor cu vârste mai mici de 12 ani (sau 
conform legislaţiei în vigoare din fiecare ţară în legătură cu suplimentele alimentare). 

Fierul şi calciul pot fi absorbite simultan? Nu intră în contradicţie vitaminele cu 
mineralele şi invers?
Cantitatea de vitamine din organismul tău poate afecta procesul de absorbţie – dacă ai o carenţă, vei 
absorbi mai mult. Însă niciun mineral nu le distruge pe celelalte. Unele dintre ele folosesc pentru 
absorbţie aceiaşi receptori din intestinul subţire, însă canalul intestinal este lung, iar absorbţia din tractul 
intestinal este foarte intensă, astfel încât există suficienţi receptori pentru toate substanţele. Cei care 
suferă de boli intestinale (sindromul colonului iritabil sau boala lui Crohn) sau şi-au îndepărtat chirurgical 
o parte din intestin pot absorbi mai puţin, de aceea este o idee bună să folosească suplimente. este 
adevarat că vitamina C creşte absorbţia fierului anorganic şi că nivelul ridicat de calciu o inhibă.  tabletele 
de multivitamine & minerale conţin atât vitamina C, cât şi calciu, astfel încât absorbţia fierului nu este 
afectată în niciun fel. De aceea, fierul, calciul şi vitamina C coexistă în majoritatea suplimentelor cu 
multivitamine şi minerale. Suplimentele minerale singulare cu doze ridicate de calciu sau fier, pentru 
tratamentul osteoporozei sau al anemiei, nu vor combina aceste elemente. 
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  Complexul Suedez de Înfrumuseşare Plus

Ce este astaxanthinul?
astaxanthinul este un antioxidant. el este un pigment roşu şi face parte din familia carotenoide. 
Carotenoizii sunt pigmenţi organici care se dezvoltă în mod natural în cloroplastele şi cromoplastele 
plantelor, bacteriilor, algelor, ciupercilor şi ale păsărilor şi peştilor care se hrănesc cu ele (somon, creveţi, 
flamingo). ei îndeplinesc două roluri de bază în plante şi alge: absorb lumina (energia) pe care o folosesc 
în procesul de fotosinteză şi protejează clorofila de distrugerea cauzată de lumină. Carotenoizii pe care 
noi îi consumăm în alimentaţie se acumulează în piele, având un efect fotoprotector şi pentru corpul 
uman. Studiile arată că astaxanthinul este un puternic antioxidant – de peste 100 de ori mai puternic 
decât vitamina e în anihilarea radicalilor liberi generaţi în organism. Radicalii liberi sunt varietăţi instabile 
ale oxigenului, cu număr impar de electroni care “fură” electroni de la alţi atomi. 
Când un radical liber reacţionează cu o moleculă stabilă, o transformă în radical liber. acest lucru poate 
declanşa o reacţie în lanţ, de formare a radicalillor liberi. mulţi oameni de ştiinţă cred că una dintre 
principalele cauze ale îmbătrânirii o reprezintă reacţia în lanţ necontrolată a radicalilor liberi.  
astaxanthinul are o structură moleculară specială, care îi conferă capacitatea superioară de antioxidant.

Cum funcţionează astaxanthinul?
astaxanthin este un antioxidant liposolubil care protejează membranele celulare ale tuturor ţesuturilor 
organismului împotriva procesului de oxidare. Deoarece este solubil în grăsimi, el are capacitatea de a 
traversa bariera sânge-creier, ceea ce îl face disponibil pentru ochi, creier şi sistemul nervos central.  De 
asemenea, astaxanthinul are şi efecte documentate pentru alte ţesuturi ale corpului. astfel, s-a stabilit 
că el creşte rezistenţa muşchilor la efort, prin inhibarea răspunsului inflamator secundar după 
antrenament. La nivelul pielii, s-a dovedit că reduce foto-îmbătrânirea, prin atenuarea efectului nociv al 
razelor UV, avâd în acelaşi timp un efect anti-inflamator după expunerea la razele UVB. 

Care sunt beneficiile consumului regulat de astaxanthin?
astaxanthinul joacă un rol crucial în corpul nostru, pentru că apără celulele împotriva îmbătrânirii 
premature şi a procesului degenerativ de oxidare. În prezent sunt recunoscute mai multe beneficii 
pentru organismul uman, cum ar fi:
• Sănătate sporită a pielii şi protecţie împotriva efectului nociv al razelor UV
• Refacere mai bună a muşchilor după efort
• Îmbunătăţirea performanţei sportive şi rezistenţei
• Îmbunătăţirea vederii 

Cum poate fi astaxanthinul de peste 100 de ori mai puternic decât vitamina E?
De obicei, doi antioxidanţi (cum ar fi vitaminele C şi e) acţionează împreună în lupta contra radicalilor 
liberi, deoarece donarea unui electron stabilizează radicalul liber, dar acesta este luat de la unul dintre 
antioxidanţi (vitamine). În comparaţie cu antioxidanţii obişnuiţi, astaxanthinul oferă două grupe 
suplimentare de molecule de oxigen, care îi permit să neutralizeze radicalii liberi fără ca el să devină 
instabil. Cu alte cuvinte, astaxanthinul adună radicalii liberi şi, pentru a reveni la starea stabilă, nu are 
nevoie de un alt donator de electroni. Datorită acestei structuri chimice deosebite, astaxanthinul a fost 
ridicat la stadiul de clasă separată de carotenoizi, numită xantofili, care oferă capacităţi antioxidante 
superiorioare.

Astaxanthinul poate să-mi diminueze ridurile?
Da. Studiile arată că astaxanthinul îmbunătăţeşte elasticitatea şi hidratarea şi reduce ridurile. Ridurile 
reprezintă încreţituri ale suprafeţei pielii, care apar ca rezultat al mimicii faciale, deshidratării şi afectării 
celulelor din cauza unor factori precum radiaţiile UV, poluarea din aer, fumat, dieta inadecvată, lipsa de 
mişcare şi stresul puternic. 
Radiaţiile UV care afectează pielea sunt de două tipuri, UVa şi UVB. Razele UVB sunt mai scurte decât 
razele UVa şi afectează în primul rând straturile superioare ale pielii. ele sunt principala cauză a arsurilor 
solare. Razele UVa penetrează mai în profunzime, conferind un bronz de lungă durată dar, în acelaşi 
timp, afectând fibrele de colagen din dermă şi ducând la formarea ridurilor. astaxanthinul protejează 
atât membranele celulare, cât şi colagenul, deoarece neutralizează radicalii liberi produşi în timpul 
expunerii la razele UV.

Cum îmbunătăţeşte astaxanthinul aspectul pielii?
astaxanthinul ajută la menţinerea unui aspect proaspăt şi sănătos al pielii, prin protecţia împotriva 
factorilor nocivi din mediul înconjurător şi efectelor îmbătrânirii. Pielea este cel mai mare organ al 
corpului şi prima linie de apărare a organismului împotriva mediului ambiant.  ea constituie o barieră 
care ne apără de microorganisme, raze UV, căldură, apă şi poluare. Pentru a păstra sănătatea acestui 
organ, este foarte important să avem un regim alimentar optim, care să includă vitamine, minerale şi 
antioxidanţi. Din păcate, majoritatea oamenilor nu consumă cantitatea zilnică recomandată de 
0,5 – 1,0 kg de salată verde, legume, verdeţuri, cereale integrale şi fructe - de aceea, pentru a compensa 
lipsa de antioxidanţi, vitamine şi minerale, devine necesară suplimentarea acestora.
astaxanthinul ajută la anihilarea radicalilor liberi şi reduce procesul inflamator, ceea ce ajută la menţinerea 
integrităţii membranei celulare. Studiile au demonstrat că acest lucru asigură niveluri optime de 
hidratare, elasticitate îmbunătăţită şi reducerea adâncimii ridurilor.

Cum îmbunătăţeşte astaxanthinul puterea şi rezistenţa musculară la efort?
Radicalii liberi se produc în corpul nostru nu numai ca urmare a expunerii la condiţii nefavorabile 
(radiaţii UV, fumat, alimentaţie neadecvată), dar şi în timpul funcţiunilor sale normale, cum ar fi  
producerea de energie şi digestia. În timpul activităţilor fizice, respirăm mai rapid, pentru a furniza 
ţesuturilor oxigenul necesar producerii de energie. acest proces generează şi mai mulţi radicali liberi, 
iar organismul răspunde, pe termen lung, prin producerea de antioxidanţi proprii. totuşi, pe termen 
scurt, radicalii liberi activează răspunsul inflamator care duce la oboseala muşchilor şi dureri musculare. 
astaxanthinul anihilează radicalii liberi din muşchi şi inhibă atacul asupra acestora şi procesului inflamator 
aferent. Pentru a susţine aceste afirmaţii, s-au făcut studii care confirmă scăderea nivelului acidului lactic 
după exerciţii fizice intense la subiecţii care au luat zilnic o capsulă cu astaxanthin, timp de 4 săptămâni. 
S-a demonstrat şi o îmbunătăţire semnificativă a rezistenţei şi performanţei după o perioadă de şase 
luni. Pe scurt, astaxanthinul ajută la reducerea oboselii muşchilor şi îmbunătăţeşte timpul de refacere a 
acestora după activitate fizică intensă.

Cât timp pot/este necesar să iau astaxanthin?
Deoarece este natural şi face parte din categoria alimentelor, poţi lua astaxanthin în mod continuu toată 
viaţa, motiv pentru care a fost inclus în pachetul Wellness. Cantitatea pigmentului astaxanthin care se 
găseşte într-o capsulă este echivalentă cu o porţie mare de somon.

Astaxanthinul trebuie luat înainte sau după masă?
Noi recomandăm ca astaxanthinul (sau pachetul Wellness) să fie luat împreună cu alimente. Nu are 
importanţă dacă acest lucru se întâmplă înainte sau după masă, însă dimineaţa este cel mai potrivit 
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De ce trebuie să iau zilnic un supliment de omega 3?
acizii graşi omega 3 sunt acizi graşi esenţiali, ceea ce înseamnă că nu pot fi produşi de corpul nostru şi 
trebuie să-i obţinem din alimentaţie.  acizii graşi omega 3 joacă un rol important în funcţionarea multor 
organe şi ţesuturi, printre care:
• sistemul cardiovascular (pot scădea tensiunea arterială şi nivelul de colesterol, reducând astfel riscul 
de atac de cord şi atac cerebral) 
• sistemul nervos (îmbunătăţesc memoria şi abilitatea mentală) 
• ochii (vedere mai bună) 
• ajută la reducerea simptomelor inflamatorii sau ale bolilor autoimune, cum ar fi astmul, eczemele, 
psoriazisul, artrita, boala Crohn şi sindromul colonului iritabil 
• articulaţiile (ajută la scăderea inflamaţiilor şi durerilor) 
• pielea
acizii graşi omega 3 fac parte din toate membranele corpului nostru, inclusiv cele ale pielii. asta 
înseamnă că pielea îşi menţine rezistenţa şi nivelul de hidratare. efectele pozitive ale acestora asupra 
elasticităţii pielii au fost bine studiate şi documentate.

Peştele poate conţine poluanţi toxici. Care este situaţia uleiului omega 3 de la 
Wellness by Oriflame?
metalele grele se leagă de moleculele de proteine din carnea de peşte, de aceea este mai toxic să 
consumi carnea de peşte decât să consumi uleiul purificat. Uleiul nostru de peşte provine de la peşte 
de mici dimensiuni din Oceanul Pacific. mai mult, acesta este purificat în timpul procesului de fabricaţie, 
este protejat corespunzător împotriva oxidării, este distilat molecular şi are puritate farmaceutică. 
aşadar, din punct de vedere toxicologic, este mult mai sigur să iei suplimente omega 3 decât să mănânci 
peşte gras.

Sunt însărcinată şi am auzit că omega 3 este benefic pentru copil. Este adevărat?
este adevărat. acizii graşi omega 3, în special DHa, sunt importanţi în dezvoltarea şi funcţionarea 
sistemului nervos al copilului – creierul şi ochii – mai ales în ultimele trei luni de sarcină şi primele şase 
luni de viaţă ale copilului. Singura cale de a asigura fătului aceşti acizi graşi este prin intermediul mamei. 
Nu uita principiul sănătos de a cere sfatul medicului cu privire la orice supliment alimentar pe care vrei 
să-l iei în timpul sarcinii.

Pot să dau suplimente omega 3 copiilor?
Da, cu condiţia să fie destul de mari pentru a putea înghiţi capsula. acizii graşi omega 3 au multe funcţii 
cruciale pentru copiii în creştere, printre care dezvoltarea ochilor şi a creierului, îmbunătăţirea 
concentrării, atenţiei, memoriei şi abilităţilor de citire. Copiilor li se recomandă aceeaşi cantitate de 
omega 3 ca şi adulţilor, adeseori şi mai mult. 

Persoanele alergice la peşte pot consuma suplimentul de ulei de peşte omega 3 din 
gama Wellness by Oriflame?
alergiile la peşte sunt provocate de reacţia organismului tău la proteina din peşte. Chiar dacă uleiul din 
produsul nostru conţine doar o cantitate infimă de proteine, poate fi de ajuns ca să provoace o reacţie 
alergică, mai ales dacă alergia de care suferi este gravă. aşadar, nu este recomandabil să foloseşti 
suplimente cu ulei de peşte. 

De ce capsulele cu omega 3 conţin ulei de peşte şi nu ulei vegetal?
acizii graşi omega 3 se găsesc în ambele uleiuri. Uleiurile de peşte au acizi graşi omega 3 cu cel mai lung 
lanţ, numiţi ePa (acid eicosapentanoic) şi DHa (acid docosahexaenoic), în timp ce uleiurile vegetale 
conţin acizi graşi cu lanţ mai scurt, numiţi aLa (acid alfa linolenic). Organismul nostru converteşte aLa 

moment al zilei pentru a lua suplimenteie, astfel încât să îţi creezi un reflex şi să nu uiţi să le iei. 
În ceea ce priveşte absorbţia, astaxanthinul este un pigment liposolubil, ceea ce înseamnă că este 
necesară prezenţa grăsimilor pentru a fi absorbit în intestine. De aceea, pentru a asigura o absorbţie de 
100%, o capsulă conţine şi cantitatea necesară de grăsimi.    

Copiii pot să ia astaxanthin?
Nu s-au făcut studii în legătură cu efectele astaxanthinului asupra copiilor mici. Ca atare, nu-l putem 
recomanda. Însă, dacă din întămplare copilul tău înghite o capsulă, nu este niciun pericol şi nu sunt 
toxice.  

Pot să iau astaxanthin dacă sunt însărcinată sau alăptez?
Femeile care sunt însărcinate sau alăptează trebuie să consulte un medic înainte de a lua orice fel de 
suplimente alimentare, inclusiv astaxanthin. Nu s-au făcut studii referitoare la efectele astaxanthinului la 
femeile însărcinate sau care alăptează. 

Diabeticii pot să ia astaxanthin?
În ceea ce priveşte bolile cronice, mai ales dacă iei tratament medicamentos, trebuie să ceri sfatul 
doctorului înainte de a lua orice fel de suplimente. Nu există contraindicaţii pentru diabetici referitor la 
astaxanthin. De fapt, studiile sugerează că tipul de oxigen reactiv (ROS) indus de hiperglicemie 
contribuie la ateroscleroză şi la complicaţiile bolii diabetice: orbire, insuficienţă renală şi amputări. S-a 
demonstrat că astaxanthinul păstrează funcţiile celulelor beta şi reduce toxicitatea glucozei la cobaii 
diabetici.

    Omega 3

Ce rol are omega 3?
•Sprijină funcţiile cerebrale, ale ochilor şi ale sistemului nervos. Carenţele pot cauza depresie, diferite 
tipuri de demenţă, boli dermatologice, oculare, dar şi disfuncţii comportamentale şi dificultate în 
procesul de învăţare la copii.  
•Reduce trigliceridele, colesterolul “rău”, ateroscleroza (rigidizarea arterelor) şi tensiunea arterială – 
factori de risc pentru bolile cardiovasculare (ale inimii, sistemului vascular şi creierului). 
•Reduce inflamaţia în general şi poate fi extrem de folositor în tratamentul oricărei afecţiuni inflamatorii 
a pielii, muşchilor sau ale organelor interne.

Câte pastile omega 3 trebuie să iau zilnic?
Ţări precum Canada, Suedia, marea Britanie, australia şi Japonia, dar şi Organizaţia mondilă a Sănătăţii 
au făcut recomandări oficiale dietetice referitoare la acizi graşi omega 3.  Recomandările sunt pentru:
0.3 - 0.5 g/zi de ePa + DHa. 
Cantitatea care se găseşte în cele 2 capsule de omega 3 din pachetul Wellness este de 1g de ulei de 
peşte, ceea ce înseamnă aproximativ 0.3 g de ePa + DHa. aceasta este doza zilincă recomandată 
pentru a completa aportul normal de alimente. 
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în lanţuri mai lungi, în funcţie de disponibilitate, abilitate şi necesitate. acizii graşi ePa şi DHa au beneficii 
dovedite pentru sănătatea sistemelor nervos şi cardiovascular, precum şi proprietăţi anti-inflamatorii. 
am ales omega 3 din peşte în loc de sursele vegetale deoarece lanţurile mai lungi au mai multe efecte 
pozitive dovedite asupra sănătăţii. 

  Multivitamine & minerale esenţiale
  Multivitamine & minerale (pentru bărbaţi şi pentru femei)

Este bine să iei zilnic multivitamine & minerale?
Formula unei tablete de multivitamine şi minerale Wellness by Oriflame conţine cantităţile zilnice 
recomandate şi nu prezintă risc de supradozaj. Poate că se cunoaşte aspectul toxicităţii unor vitamine 
solubile în grăsimi, care se referă în special la vitamina a, dar acest lucru nu se poate întâmpla decât după 
ingerarea unei cantităţi uriaşe > 100,000 iU/zi timp de luni întregi (aprox. 37 tablete luate simultan, zilnic, 
pe o perioadă de mai multe luni). totuşi, pentru a reduce orice risc, am înlocuit retinolul (vitamina a) 
cu precursorul vegetal al acestei vitamine, betacarotenul. În cazul betacarotenului, nu există absolut 
niciun risc de supradozaj.
Unele suplimente şi medicamente nu trebuie luate tot timpul (de ex. echinacea). totuşi, nu există 
niciun fel de beneficiu în întreruperea şi reluarea ulterioară a administrării multivitaminelor şi mineralelor, 
întrucât o tabletă conţine nutrienţii necesari pentru o zi.

Fierul şi calciul pot fi absorbite simultan? 
Vitaminele şi mineralele nu se contracarează reciproc?
absorbţia vitaminelor este determinată de necesarul fiecărui organism – dacă ai un deficit, vei absorobi 
mai mult. Însă nici mineralele, nici vitaminele nu se distrug una pe alta. Unele dintre ele sunt în competiţie 
pentru receptorii de absorbţie din intestinul subţire, însă canalul intestinal este lung, iar absorbţia din 
tractul intestinal este foarte ridicată. Persoanele cu boli digestive intestinale (sindromul colonului iritabil 
sau boala Crohn) sau cu rezecţie de intestin pot avea o absorbţie mai scăzută, de aceea este bine să ia 
suplimente de vitamine. este adevărat că vitamina C creşte absorbţia fierului anorganic, iar nivelurile 
ridicate de calciu îl inhibă, însă tabletele cu vitamine şi minerale din gama Wellness by Oriflame conţin 
atât vitamina C, cât şi calciu, deci absorbţia de fier nu este afectată în niciun fel. De aceea, fierul, calciul 
şi vitamina C coexistă în suplimentele de multivitamine şi minerale, în general. Suplimentele cu doze mai 
mari de calciu sau fier, folosite în tratamentul osteoporozei sau anemiei, nu au formule combinate. 

Care este diferenţa dintre multivitaminele & mineralele pentru bărbaţi/femei şi  
multivitamine & minerale esenţiale?
Produsele conţin aceleaşi multivitamine şi minerale, însă în concentraţii diferite. multivitaminele & 
mineralele esenţiale au aproximativ jumătate din concentraţia vitaminelor şi mineralelor pe care o au 
multivitaminele & mineralele pentru bărbaţi/femei.

 

  WellnessKids 
  Multivitamine şi minerale, ulei omega 3

Sunt sigure suplimentele alimentare pentru copii?
Da, sunt sigure şi, mai mult decât atât, sunt recomandate. Suplimentele WellnessKids conţin cantităţile 
recomandate de nutrienţi pe care OmS le-a stabilit pentru copii, iar nivelul de ingredienţi este sigur şi 
dozat mult sub limitele superioare de tolerabilitate.

Care sunt beneficiile uleiului de peşte cu omega 3 şi ale multivitaminelor si 
mineralelor pentru copii?
acizii graşi omega 3 cu lanţ mai lung, care se găsesc în uleiul de peşte (ePa şi DHa), sunt esenţiali pentru 
dezvoltarea vederii şi a creierului. Vitaminele şi mineralele susţin funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, a muşchilor, a procesului de producere a energiei, precum şi dezvoltarea normală a tuturor 
ţesuturilor, inclusiv a oaselor, dinţilor, creierului şi ochilor.

Pot administra copilului meu suplimente în mod continuu?
Da. toţi nutrienţii se regăsesc în compoziţia suplimentelor în cantităţi sigure pentru consumul zilnic.

Copilul meu suferă de o boală pe care o tratează medicamentos. În aceste condiţii, 
poate lua suplimentele pentru copii?
Da, este important pentru copii să aibă o nutriţie corectă, indiferent de afecţiunile sau bolile de care 
suferă. Pentru întrebări specifice, îţi recomandăm să consulţi medicul. 

Copilul meu ia alte vitamine şi/sau minerale. Pot să îi dau şi suplimentele Oriflame?
Nu. Nu este recomandabil să foloseşti mai multe produse care conţin aceleaşi vitamine sau minerale, 
deoarece există riscul de a supradoza anumite minerale.  Vitamina C este o excepţie: este sigură până 
la o cantitate de câteva grame, de aceea poţi da copilului tău o doză suplimentară de vitamina C în 
paralel cu multivitaminele şi mineralele WellnessKids.

  Complexul hrănitor pentru păr şi unghii 

Pot continua să iau pachetul Wellness în paralel cu complexul hrănitor pentru păr şi 
unghii?
Da. Pachetul Wellness conţine alţi nutrienţi esenţiali pentru păr şi unghii, cum ar fi biotina, cuprul, seleniul, 
iodul şi zincul.

Ce se întâmplă cu excesul de fier?
majoritatea celor care au probleme cu părul şi unghiile sau care se confruntă cu căderea părului au 
uşoare deficienţe de fier.  De aceea, este important să corecteze această carenţă, pentru a se bucura de 
un păr sănătos. Produsele lactate precum laptele şi brânza inhibă absorbţia fierului şi, pentru că 
majoritatea oamenilor consumă aceste produse, au nevoie de un supliment de fier.
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Cât de curând se văd rezultatele?
Pentru că părul creşte cu doar un centimetru pe lună, iar unghiile cu 3 mm, ai nevoie de puţină răbdare 
pentru a vedea rezultatele. asigură-te că iei tabletele zilnic, timp de minimum 3 luni. Nu lua doar una pe 
zi – pentru ca tratamentul să fie eficace, trebuie să respecţi doza recomandată.

Pot să continui tratamentul după 3 luni?
Fă o pauză de trei săptămâni şi apoi îl poţi continua.

De ce trebuie să fac o pauză după 3 luni?  
Pot să iau complexul nutritiv pentru păr şi unghii fără pauză?
Spre deosebire de pachetul Wellness, complexul nutritiv pentru păr şi unghii este o cură ce vizează 
problemele specifice părului şi unghiilor. Dacă ai uitat să iei o pauză, nu este cazul să îţi faci probleme, 
pentru că eşti în perfectă siguranţă. Cu toate acestea, efectele pe termen lung nu au fost studiate, iar 
produsul nu ar trebui utilizat pe perioade lungi de timp, fără pauze.

Ce ingrediente conţine complexul nutritiv pentru păr şi unghii? 
Nu există niciun risc asociat?
Complexul conţine antioxidanţi obţinuţi din mere verzi, aminoacizi (părţi mai mici ale proteinelor), 
vitamina C şi fier. aceştia sunt nutrienţi naturali, dar esenţiali pentru sinteza keratinei (proteina din care 
sunt alcătuite părul şi unghiile) şi pentru un păr sănătos şi fire bine ancorate în scalp.

Sunt bărbat şi chelesc. Mă va ajuta complexul nutritiv pentru păr şi unghii?
Complexul nutritiv nu-ţi va da părul pe care l-ai avut dar, administrat în mod regulat, poate opri 
avansarea procesului.

Trebuie să iau în acelaşi timp cele două tablete din complexul nutritiv pentru păr şi 
unghii sau pot lua una dimineaţa şi una seara?
Cel mai bine este să iei ambele tablete odată. Stabilirea unei rutine este cea mai importantă. Cel mai 
des întâlnit motiv pentru care pacienţii nu obţin rezultatele dorite cu acest tip de supliment este acela 
că uită să ia produsul în mod regulat. Dacă uiţi să iei tabletele o zi, continuă-ţi rutina imediat ce îţi 
aminteşti. Nu lua mai mult de două tablete pe zi.

Sunt însărcinată/alăptez, pot să folosesc complexul hrănitor pentru păr şi unghii?
Îţi recomandăm să aştepţi până când termini de alăptat, apoi poţi începe cura.  

Complexul nutritiv pentru păr şi unghii va stimula creşterea părului de pe corp?
Nu! Doar hormonii sunt responsabili pentru acest lucru. Nutrienţii vor stimula creşterea părului de pe 
scalp, pentru că acesta creşte continuu până la sfârşitul ciclului de viaţă. acest lucru nu se aplică şi părului 
de pe corp. De asemenea, vei vedea efecte mai pronunţate asupra unghiilor de la mâini decât asupra 
celor de la picioare – unghiile de la mâini cresc mai repede.

 
  

   
    Infuzie botanică

De la ce vârstă pot să beau infuzie botanică?
infuzia botanică relaxantă este recomandată copiilor cu vârsta peste 3 ani, cu excepţia cazului în care 
nu există prevederi diferite în legislaţia locală.
infuzia botanică revitalizantă este recomandată adolescenţilor cu vârsta peste 14 ani, datorită extractului 
de guarana şi a efectelor stimulatoare ale ginseng-ului. 
 
Am intoleranţă la anumite alimente/alergii. Pot să consum infuzie botanică?
infuzia botanică nu conţine gluten, lactoză şi alergeni alimentari comuni (soia, lapte, ouă). 
 
Am o problemă de sănătate şi iau medicamente. Pot să consum infuzie botanică?
ambele infuzii botanice sunt sigure şi sănătoase, dacă sunt folosite în cantităţi moderate, respectiv  
1-3 porţii pe zi. Nu se recomandă folosirea în exces. Pentru întrebări sau nelămuriri specifice, te rugăm 
să consulţi medicul. 

Infuzia botanică este potrivită pentru diabetici?
Da, este.
 
Pot să folosesc infuzie botanică dacă sunt însărcinată sau alăptez?
ambele infuzii botanice sunt sigure şi sănătoase, dacă sunt folosite în cantităţi moderate, respectiv  
1-3 porţii pe zi. Nu se recomandă folosirea în exces. Pentru întrebări sau nelămuriri specifice, te rugăm 
să consulţi medicul. 

În afară de plante şi mirodenii, infuzia botanică mai conţine şi inulină. 
Ce este inulina?
inulina este o fibră derivată din plante. S-a dovedit că stimulează natural funcţiile sistemului digestiv,  
prin susţinerea florei bacteriene din intestin.  

Pot să folosesc infuzia botanică şi ca băutură răcoritoare?
Da, se poate. Dizolvi 1/2 de linguriţă în 200 ml de apă fierbinte, o laşi la răcit, apoi adaugi cuburi de 
gheţă, fructe de pădure/fructe. De asemenea, o poţi adăuga în shake-ul Natural Balance, pentru un gust 
aparte!  
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Noi credem că toată lumea ar trebui să se 
bucure din plin de viaţă. Prin asta ne referim 

la a duce o viaţă lungă şi sănătoasă.

Viaţa este scurtă, uneori prea scurtă atunci când 
traversăm perioade cu zile lungi de lucru, în care nu ne 
alimentăm corespunzător, nu facem sport şi aşteptăm 
până când va sosi “momentul potrivit” pentru a avea grijă 
şi de noi.   

Cu Wellness, “momentul potrivit” este acum. 
Ne-am propus să te ghidăm prin lumea complexă a nutriţiei şi 
sănătăţii, să te ajutăm să îţi atingi obiectivele, să îţi îndeplineşti 
visurile şi să arăţi bine în timp ce te simţi minunat.   
Cum? Cu gama noastră de produse de înaltă calitate - dezvoltată şi 
testată de experţi în nutriţie şi oameni de ştiinţă suedezi - împreună 
cu sfaturi despre cum să adopţi un stil de viaţă sănătos.  
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