PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

DODEJTE SVÉMU TĚLU POTŘEBNÉ ŽIVINY DÍKY NATURAL BALANCE
- VYVÁŽENÉ KOMBINACI TŘÍ ZÁKLADNÍCH MAKROŽIVIN
PŘÍRODNÍ KOKTEJL, KTERÝ DODÁ TĚLU VŠE NEZBYTNÉ (BÍLKOVINY, TUKY, SACHARIDY, VLÁKNINU)
- Receptura profesora Stiga Steena obsahuje patentovanou kombinaci složek nejvyšší kvality
- Kombinace 3 typů bílkovin a 9 základních typů aminokyselin přírodního charakteru zajistí ochranu svalů nejen během
diety, ale zároveň podpoří hormonální rovnováhu
- Pomalé sacharidy v kombinaci se zvýšenou dávkou vlákniny zajistí pocit sytosti a pozitivně ovlivňují střevní mikroflóru
- Omega 3 mastné kyseliny fungují jako prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění

CO OD NĚJ MŮŽETE OČEKÁVAT?
- Příjem a udržení energie, vitality
a soustředění během celého dne
- Ideální pro udržení váhy nebo redukci
hmotnosti
- Zmírňuje chuť na sladké
- Výborný k snídani v kombinaci s vodou,
mlékem nebo jogurtem
- Potlačuje návaly hladu
- Málo kalorií, hodně živin - a ještě více
výhod
29689
Přírodní jahodový
nápoj Natural Balance

•
•
•
•

BEZ OBSAHU LEPKU
BEZ OBSAHU GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ)
NEOBSAHUJE KONZERVANTY, PŘIDANÁ BARVIVA ANI PŘÍCHUTĚ
VHODNÉ PRO DIABETIKY, CELIATIKY A VEGETARIÁNY

29691
Přírodní čokoládový
nápoj Natural Balance

29690
Přírodní vanilkový
nápoj Natural Balance

BALÍČEK WELLNESS PRO ŽENY/MUŽE
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT SPOLEČNOSTI ORIFLAME.
VAŠE DENNÍ DÁVKA VITAMINŮ, MINERÁLNÍCH LÁTEK, ANTIOXIDANTŮ
A OMEGA 3 MASTNÝCH KYSELIN V JEDNOM BALÍČKU

29697
Balíček Wellness pro muže
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- vytrvalost a výkon
- snižuje výskyt zánětů a bolestí
IMUNITNÍ SYSTÉM
- obranyschopnost organismu
SRDCE
- zdravější srdce a zlepšení hladiny cholesterolu
- prevence vzniku kardiovaskulárních
onemocnění
ZRAK
- UV ochrana očí
- méně unavené oči
OMEGA 3
- rybí tuk je nejznámější zdroj omegy 3 s nejkvalitnějším i
kyselinami EPA a DHA
- Oriflame jako jedna z mála společností používá
na výrobu kapslí rybí želatinu (místo želatiny hovězí
či vepřové). 2 kapsle obsahují minimální
doporučené denní množství omegy 3.
Jak nám prospívá konzumace
omega 3 mastných kyselin:
- Výrazně snižují riziko rozvoje
kardiovaskulárních onemocnění
- Snižují riziko infarktu myokardu
- Snižují hladinu triglyceridů, které jsou
zodpovědné za vznik srdečních
onemocnění
- Zvyšují HDL cholesterol (dobrý
29705
Omega 3
cholesterol, který nás chrání před nemocemi)

29696
Balíček Wellness pro ženy
BALÍČEK OBSAHUJE:
ASTAXANTHIN A VÝTAŽEK Z BORŮVEK
- Jeden z nejsilnějších přírodních antixoidantů v kombinaci
s dalšími třemi antioxidanty (vitamin C, vitamin E a výtažek
z borůvek). Spojení více druhů antioxidantů přináší ještě
silnější antioxidační vlastnosti našeho produktu.
- 5000 x silnější antioxidační vlastnosti než vitamin C
- Přírodní původ - pochází z řasy
Haematococcus pluvialis
- Jako jeden z mála antioxidantů chrání
buňky i v mozku
- Více než 60 klinických studií
- Protizánětlivé účinky
- Podpora imunitního systému
- Ochrana před slunečním a ionizačním
zářením
- Představuje účinnou zbraň v boji
29688
s volnými radikály, které mají
Astaxanthin a
nepříznivé účinky na lidské zdraví
výtažek z borůvek

MULTIVITAMINY A MINERÁLY PRO ŽENY/MUŽE
Multivitaminy a minerály poskytují tělu 12 vitaminů a 10
minerálních látek, které pomáhají vyplňovat každodenní mezery
ve výživě. Obsahují všechny základní živiny potřebné pro
optimální výkon. Aby tělo získalo vše, co reálně potřebuje,
tablety jsou vyvinuty na míru pro muže i ženy a obsahují až
100% evropského doporučeného denního příjmu živin.

29704
Multivitaminy
a minerály
pro ženy

29703
Multivitaminy
a minerály
pro muže

POLÉVKY NATURAL BALANCE

- Jednoduchá forma zdravých a výživných polévek bez dlouhého vaření
- Obsahují směs čistých přírodních a výživných složek
- Mají vysoký podíl bílkovin (ze sóji, brambor a hrášku), omega 3/6
mastné kyseliny, probiotickou vlákninu inulin, živiny z rajčat, chřestu
a špenátu
- Dodávají energii, zlepšují schopnost soustředění, podporují mozkovou
aktivitu
- Bez lepku, laktózy, geneticky modifikovaných látek, umělých barviv
a konzervačních látek
- Mají nízký obsah kalorií (100 kcal v 1 porci)
- Vhodné pro lidi s alergií na lepek i laktózu, vegetariány i vegany

29695
Polévka Natural Balance
s chřestem

29694
Polévka Natural Balance
s rajčaty a bazalkou

PŘÍPRAVA JE JEDNODUCHÁ!
Dvě polévkové lžíce rozmíchejte s 220 ml
vroucí vody. Ideální jako rychlý oběd,
na dovolenou či na výlet.

TYČINKY NATURAL BALANCE
PROČ JSOU JEDINEČNÉ?
- Vysoký obsah bílkovin v tyčince (10,5 g na 1 tyčinku)
- Ideální poměr bílkovin a sacharidů
- Bez Palmového tuku (používáme kokosový olej)
- Bezlepkové
- Bez umělých barviv, konzervantů, sladidel a geneticky modifikovaných potravin
- Minimální množství kalorií (pouze 115 kalorií na tyčinku)
- Kousky Lesního ovoce v tyčince nahrazuje sladidla a vytváří vynikající chuť

29693
Ovocné tyčinky
Natural Balance

Tyčinky Natural Balance s ovocnou příchutí představují skvělou volbu pro všechny
milovníky zdravého životního stylu s chutí na něco sladkého ale zároveň zdravého.
Obsahují všechny základní makroživiny a zároveň i všechny esenciální
aminokyseliny, které si tělo nedokáže samo vytvořit. Pokud hledáte zdravou volbu
svačiny, potréninkové stravy nebo dezertu, tak proteinové tyčinky nesmí ve vašem
jídelníčku chybět.

WELLNESS PRO DĚTI
VŠE, CO DĚTI POTŘEBUJÍ PRO ZDRAVÝ ROZVOJ A RŮST
MULTIVITAMINY A MINERÁLY PRO DĚTI WELLNESS KIDS
Proč jsou nezbytné:
-

Posilují imunitní systém
Preventivně působí proti nachlazení, chřipce a jiným nemocem
Zajišťují zdravý růst a vývoj dětského organismu
Předcházejí poruchám dětského organismu v důsledku
nedostatku vitaminů a minerálních látek

• OBSAHUJÍ 13 VITAMINŮ A 8 MINERÁLNÍCH LÁTEK
• S PŘÍRODNÍ POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ
• BEZ BARVIV, CUKRU, KONZERVAČNÍCH LÁTEK,
GENETICKY MODIFIKOVANÝCH LÁTEK A ŽELATINY

28241
Multivitaminy a
minerály pro děti
WellnessKids

OMEGA 3 PRO DĚTI WELLNESS KIDS
Proč je nezbytná
- Podporuje vývoj centrálního nervového systému, mozku, srdce, zraku
- Podporuje schopnost soustředění, čtení a psaní, učení se, vývoj řeči
- Podporuje tvorbu kostí a zubů

22467
Omega 3 pro děti
WellnessKids

• RYBÍ TUK BOHATÝ NA OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY
• OCHUCENO CITRONOVÝM OLEJEM
• PROŠEL PATENTOVANÝM PROCESEM ČIŠTĚNÍ
• BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ, TOXINŮ, UMĚLÝCH
PŘÍCHUTÍ, KONZERVAČNÍCH LÁTEK, GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH LÁTEK, CUKRU A ŽELATINY

DOPLŇKOVÁ PODPORA ZDRAVÍ
ZDRAVÉ A KRÁSNE VLASY A NEHTY
Základní živiny pro posílení vlasů a nehtů
- Zastavuje vypadávání vlasů, prodlužuje jejich životnost
- Zlepšuje kvalitu, zářivost, vlasů
- Podporuje hustotu vlasů
- Zabraňuje třepení a lámání nehtů
- Posiluje nehty, jsou silnější a odolnější
- První účinky viditelné již po 3 týdnech

ZDRAVÉ KOSTI
Vápník a vitamín D jsou životně důležité živiny potřebné pro
budování a udržení silných kostí a zdravých zubů během celého
života. Mořský vápník + vitamin D nabízí jednoduché kompletní
řešení a doplnění vašich nutričních potřeb. Praktické žvýkatelné
tablety obsahují přírodní sladidlo.
HLAVNÍ BENEFITY:
- Kromě vápníku a vitaminu D obsahuje
komplex AquaminTM, ve kterém se přirozeně
vyskytuje více než 70 stopových mořských
minerálů - mořský vápník je ve srovnání s
klasickým zdrojem z vápence několikrát lépe
vstřebatelný pro tělo
- Tableta obsahuje xylitol, který je výbornou
prevencí proti tvorbě zubního kazu

29706

31766

NutriComplex
pro vlasy a nehty

Vápník z mořských řas
s vitaminem D

