VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Váš kompletní průvodce potravinovými
doplňky Wellness by Oriflame.
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PROGRAMY

ČASTÉ DOTAZY

WELLNESS PRŮVODCE
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Váš zdravější a šťastnější
život začíná právě zde!
Všechny výrobky Wellness by Oriflame jsou vyvinuty tak, aby v dnešním
hektickém světě pomáhaly lidem dosáhnout vyváženého příjmu stravy a živin,
a aby v co největší míře podporovaly zdravý, aktivní a šťastný životní styl.
Všechny naše produkty jsou vyrobeny podle mezinárodně schválených norem
kvality. Výrobky i programy vyvinuli světově renomovaní vědci na základě
patnáctiletého výzkumu ve Švédsku.
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Naše receptury navíc obsahují přírodní ingredience často používané ve Švédsku.
Jejich složení tak kombinuje moudrost přírody s tím nejlepším ze švédské vědy.
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Tento průvodce obsahuje všechny zkušenosti a znalosti našich vědeckých
poradců, kteří vyvíjeli všechny naše výrobky. Věříme, že v něm najdete inspiraci,
jak žít skutečně naplno!
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4
6
8
10		

Odborní poradci Wellness by Oriflame
Mezinárodní standardy kvality
Kvalita, které můžete důvěřovat
Profesor Stig Steen a Igelösa
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KOLEKCE PRODUKTŮ WELLNESS by ORIFLAME
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POLÉVKA NATURAL BALANCE
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22138 Přírodní čokoládový nápoj Natural Balance
15448 Přírodní vanilkový nápoj Natural Balance
15447 Přírodní jahodový nápoj Natural Balance
28583 Polévka Natural Balance s rajčaty a bazalkou
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ŠVÉDSKÝ KOMPLEX PRO KRÁSU PLUS

22791 Wellness balíček pro ženy
22793 Wellness balíček pro muže
15397
25414

WELLNESSKIDS

36

NUTRICOMPLEX PRO VLASY A NEHTY
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22794 Multivitaminy a minerály pro ženy
22795 Multivitaminy a minerály pro muže

32

46
54
57

DOPLŇKY STRAVY

DOPLŇKY STRAVY

30

PRODUKTY NB

12

ČASTÉ DOTAZY
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Odborní poradci
Wellness by Oriflame

Stig Steen
MD, PhD
Oddělení
kardiotorakální chirugie,
Univerzitní nemocnice
Skåne (dříve známá jako
Lund), Švédsko
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• Člen odborné poradní
komise Wellness by
Oriflame
• Oddělení kardiotorakální
chirurgie Univerzitní
nemocnice Skåne, Švédsko
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Kompletní životopis Stiga
Steena najdete na str. 10.

Alain Mavon
MSc, PhD
Senior ředitel oddělení
výzkumu a vývoje,
Oriflame, Švédsko
• PhD s vyznamenáním
z dermatologického
oddělení Fakultní
nemocnice v Besancon,
Francie, 1997
• V kosmetickém
výzkumu pracuje již
22 let; získal rozsáhlé
odborné znalosti
o aktivních ingrediencích,
metabolismu kůže,
rostlinných výtažcích
a klinickém testování
• Autor a spoluautor
více než 50 vědeckých
publikací v odborných
časopisech a kapitol
v několika knihách, včetně
příspěvku do publikace
“Handbook of Cosmetic
Science and Technology”
• Oceněn za nejlepší
vědecký článek
v International Journal
of Cosmetic Science
v roce 2014
• Autor řady patentů;
poslední byl udělen
v listopadu 2015
za aktivní složky proti
stárnutí, které byly použity
v řadě NovAge Ultimate
Lift

Claude Marcus
MD, PhD
Oddělení pediatrie
a oddělení
endokrinologie,
cukrovky a metabolismu
v Institutu Karolinska
a Univerzitní Nemocnici
Karolinska, Švédsko
• Profesor pediatrie
v Institutu Karolinska,
Stockholm, Švédsko
• Specializace na
pediatrickou endokrinologii
• Vědecký vedoucí
Švédského národního
centra dětské obezity
• Zaměřuje se na
prevenci kardiovaskulárních
chorob, především
prostřednictvím prevence
a léčby obezity
• Publikoval více než 200
článků v renomovaných
mezinárodních časopisech
v oblastech adipocytická
fyziologie, klinické
endokrinologie, vzorců
fyzické aktivity u dětí
a léčby i prevence obezity
u všech věkových skupin

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Vědečtí a lékařští poradci Wellness by Oriflame jsou mezinárodně uznávané autority v rámci
svých oblastí praxe a výzkumu. Všichni mají léta zkušeností v oblasti zdraví a wellness.
Pomáhají nám vyvíjet produkty a podávat o nich vědecky podložené informace.

PRODUKTY NB

• Profesorka porodnictví
a gynekologie v Institutu
Karolinska ve Stockholmu,
Švédsko.
• Výzkum zaměřen na
hormonální a genetické
mechanismy způsobující
neplodnost a poruchy
metabolismu u žen
• Autorka a spoluautorka
více než 120 článků, 14
posudků a doporučení
a 24 kapitol knih
• Gynekoložka švédského
olympijského týmu
od roku 2001
• Gynekoložka švédské
královské rodiny, 2009

ČASTÉ DOTAZY

• PhD ve fyziologické
botanice, Univerzita
v Uppsale, Švédsko,
1998
• Vyvinul metodu
kultivace
astaxanthinu z řasy
Haematococcus pluvialis
v biotechnologické
společnosti AstaReal
a uvedl na trh první
produkt s přírodním
astaxanthinem na světě
• Inicioval a přispěl
k několika studiím, které
prokázaly pozitivní
účinky přírodního
astaxanthinu na výživu
lidí a zvířat
• Autor a spoluautor
devíti udělených patentů

Angelica Lindén
Hirschberg
MD, PhD
Oddělení ženského
a dětského zdraví,
Institut Karolinska
a Univerzitní nemocnice
Karolinska, Švédsko

PROGRAMY

• Magisterský
titul v oboru výživy
ze Stockholmské univerzity
a PhD v endokrinologii
a metabolismu z Institutu
Karolinska, Stockholm,
Švédsko
• Spoluautorka 14
vědeckých publikací
v odborných časopisech
• Zaměřuje se na výzkum
fyziologie tukových buněk,
hubnutí a genovou regulaci
• V roce 2010 začala
pracovat na vývoji
produktů, nyní se zaměřuje
především na odborné
informace a školení

Åke Lignell
BSc, PhD
Ředitel výzkumu
a vývoje, AstaReal AB,
Stockholm, Švédsko

DOPLŇKY STRAVY

Elisabet Nordström
MSc, PhD
Globální odbornice
v oblasti Wellness
a komunikace, Wellness
by Oriflame, Švédsko
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Vyvinuto ve Švédsku, vyrobeno
podle MEZINÁRODNĚ
SCHVÁLENÝCH STANDARDŮ
KVALITY
Naše certifikované továrny najdete po celém světě.
Je důležité vědět, že všechny výrobky Wellness by Oriflame byly vyvinuty a vyrobeny podle
nejpřísnějších norem bezpečnosti, kvality a účinnosti. Bezpečnost a účinnost musí být
podloženy uznanými vědeckými údaji.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
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VÝROBA
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NĚMECKO

VÝROBA

Známky certifikátů, které nesou naše výrobky, výrobci
nebo dodavatelé:

GMP

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией
Диетологов и
Нутрициологов

Náš rybí tuk má
certifikát udržitelnosti
FOS.

Známkou Vegan Society
garantujeme, že žádné suroviny
a konečné výrobky polévek
Natural Balance neobsahují
složky pocházející ze zvířat.

PRODUKTY NB

VÝVOJ
PRODUKTŮ
A VÝZKUM

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

ŠVÉDSKO

ČÍNA

DOPLŇKY STRAVY

PLNĚNÍ A BALENÍ
PRO ČĺNSKY TRH

PROGRAMY

INDIE

ČASTÉ DOTAZY

PLNĚNÍ A BALENÍ
PRO INDICKÝ TRH
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VÝROBCI

HACCP
Analýza rizik a kritických kontrolních bodů je monitorovací systém
pro potravinářskou výrobu, skladování a distribuci, jehož cílem je
identifikovat a kontrolovat spojená zdravotní rizika.

GMP

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

GMP
GMP je zkratka pro správnou výrobní praxi (Good Manufacturing
Practice). Jde o striktní směrnice nastiňující aspekty výroby a testování,
které mohou ovlivnit kvalitu výrobku. Kvalita GMP je na farmaceutické
úrovni.

CERTIFIKACE ISO/IFS/BRC
Abychom zajistili, že doplňky stravy a potraviny jsou vyráběny v bezpečném prostředí, spolupracuje
Wellness by Oriflame s výrobními závody, které mají certifikaci ISO* ((International Organization for
Standardization), IFS* (International Food Standard) nebo BRC * (British Retail Consortium).

INGREDIENCE
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FRIEND OF THE SEA/PŘÍTEL MOŘE
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Náš rybí tuk má
certifikát udržitelnosti
FOS.

Náš rybí tuk má certifikát udržitelnosti Friend of the Sea (FOS). FOS
je nezisková nevládní organizace, jejímž posláním je ochrana mořského
prostředí. Je předním mezinárodním certifikačním projektem produktů
pocházejích z udržitelného rybolovu a akvakultury. FOS podporuje
rybárny, které se připojí do certifikačního programu, v adaptaci
selektivních metod rybolovu a snížení dopadu na ekosystém v rámci
maximálního udržitelného výnosu. Certifikace zároveň zajišťuje
vysoké standardy kvality z hlediska energetické efektivity a sociální
odpovědnosti.

THE KAZAKHSTAN NUTRITION ACADEMY (KAN)/KAZAŠSKÁ
AKADEMIE PRO VÝŽIVU
Kazašská akademie pro výživu je instituce UNICEF pro země střední
Asie. KAN má regionální roli při implementaci řešení aktuálních
problémů výživy Kazachstánu a jiných středoasijských republik.

Naše vlastní známka Wellness by Oriflame potvrzuje, že naše výrobky jsou
v souladu s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti a dodržují tak nejpřísnější
postupy této značky.

CERTIFIKÁTY PRODUKTŮ

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Kvalita, které můžete důvěřovat

NADN

GMO
PRODUCT

Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s předpisy 1829/2003
a 1830/2003 o označování GMO (geneticky modifikovaný organismus)
v EU.

Známkou Vegan Society
garantujeme, že žádné suroviny
a konečné výrobky polévek
Natural Balance neobsahují
složky pocházející ze zvířat.

Polévky Natural Balance jsou registrovány s ochrannou známkou
Vegan Society. Touto známkou garantujeme, že žádné suroviny
a konečné výrobky polévek Natural Balance neobsahují složky
pocházející ze zvířat.

Německá škola sportu a výzkumu dopingu testuje potraviny a doplňky stravy na zakázané látky a jejich
vhodnost pro sportovce. Nápoje Natural Balance a Švédský komplex pro krásu Plus byly testovány
a certifikovány jako produkty bez obsahu jakýchkoliv látek zakázaných mezinárodními sportovními
svazy.

ČASTÉ DOTAZY

THE GERMAN SCHOOL OF SPORTS AND DOPING RESEARCH/NĚMECKÁ ŠKOLA SPORTU
A VÝZKUMU DOPINGU

PROGRAMY

THE VEGAN SOCIETY TRADEMARK/OCHRANNÁ ZNÁMKA
VEGANSKÉ SPOLEČNOSTI

DOPLŇKY STRAVY

NON-

NON-GMO/BEZ GMO

PRODUKTY NB

Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией Диетологов
и Нутрициологов

NADN je ruská nekomerční organizace, která se zabývá vývojem,
distribucí a implementaci vyspělých nápadů a nových technologií
v dietetice a vědě o výživě. Oriflame je členem NADN od roku 2009.
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Professor Stig Steen
– vývojář Přírodního
nápoje Natural Balance
Stig Steen je profesorem kardiotorakální chirurgie
a jednou z předních světových autorit na srdeční
a plicní transplantace a resuscitaci. Jednou
z klíčových oblastí zájmu je pro něj výživa a její
dopad na naše zdraví. Patentované složení Přírodního
nápoje Natural Balance vyvinul se svým týmem po osmi letech intenzivního
výzkumu a studií v centru Igelösa Life Science Community v jižním Švédsku,
které založil roku 1998 a které vede zároveň se svou prací v Univerzitě Lund.

ŽIVOTOPIS

Jméno: Stig Joar Steen | Datum narození: 2.7.1948
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Kvalifikace:
• Lékařský titul 1974
• Všeobecný chirurg 1981, Kardiotorakální chirurg 1988
• Mimořádný professor chirurgie, Univerzita Lund 1987
• Profesor kardiotorakální chirurgie, Univerzita Lund 1997
• Čestný profesor Lékařská univerzita Henan, 1997, Univerzita Zheng Zhou, 2000, a Lékařská univerzita
Xiang Xilang, Čína, 2001
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Publikační činnost:
• První transplantace plic od dárce s nebijícím srdcem po ex-vivo hodnocení a rekondici 2000 (Lancet
2001)
• Výzkum srdeční fyziologie po infarktu (Resuscitace 2002; 2003; 2004)
- Evropská rada pro resuscitaci (The European Resuscitation Council) v souladu s tímto výzkumem 		
změnila mezinárodní směrnice pro ošetření infarktu mimo nemocnici, 2002
• První transplantace neakceptovatelných plic po rekondici ex-vivo (Ann Thorac Surg 2007)
Objevy:
•	Přístroj pro mechanické stlačování hrudi LUCAS® 2006; globálně prodává největší
lékařsko-technologická společnost na světě Medtronic (www.lucas-cpr.com)
• STEEN SolutionTM na rekondici darovaných plic ex-vivo (www.xvivoperfusion.com)
•	Vivoline® LS, globálně prodává společnost Vivoline Medical AB (www.vivoline.se), jejíž spoluzakladatelem
byl v roce 2008 Stig Steen
• Vývoj nápoje a polévek Natural Balance

Některé z aktuálních výzkumných projektů
v Igelöse:

• V roce 2017 je naplánován podobný výzkum, avšak
s vyšším počtem pacientů. Tento projekt bude zlomovým
výzkumem a podnětem v oblasti zdravotnictví ve Švédsku.

• Spolupráce s Institutem transplantací v Newcastlu,
Spojené království, zaměřená na transplantace srdce.

ČASTÉ DOTAZY

• Spolupráce s Centrem pro výzkum zánětů
v Manchesteru (MCCIR), které je zaměřeno
na transplantaci plic, srdce a klinickou výživu vedla
k objevu, který byl nedávno publikován a který může
potenciálně změnit dosavadní způsob transplantace plic
na celém světě.

PROGRAMY

• Nedávno byla ukončena 24týdenní klinická výživová
studie na 28 pacientech s diabetem typu 2, která mimo
jiné prokázala značný úbytek tělesné hmotnosti, hodnoty
cukru v krvi, krevního tlaku a hladiny inzulínu.

DOPLŇKY STRAVY

Tato společnost, která má sídlo na pláních Skåne v jižním
Švédsku, zaměstnává lékaře, dietetiky, šéfkuchaře,
potravinové techniky a sestry. Obsahuje i registrovanou
kliniku, laboratoř, výzkumnou kuchyň a pokoje pro
pacienty. Igelösa Nutrition Science je pobočka, která
provádí výzkum a vývoj výživových produktů na základě
výzkumu Life Science Community. Všechen výzkum
probíhá pod vedením profesora Stiga Steena a soustředí
se na vývoj efektivních programů a produktů pro prevenci
a ošetřování chorob způsobených životním stylem, jako
jsou kardiovaskulární nemoci, cukrovka a obezita.

IGELÖSA, DOMOV WELLNESS
BY ORIFLAME

PRODUKTY NB

Stig Steen je zakladatelem Igelösa Life Science
Community - společnosti se silnými vazbami
na univerzitu Lund, která se věnuje výzkumu
výživy a životního stylu.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Igelösa Life Science
Community
– domov Wellness by
Oriflame
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Příběh Přírodního
nápoje Natural Balance
Profesor Stig Steen vyvinul složení nápoje Natural Balance po mnoha letech výzkumu v oblasti
transplantací plic a srdce.
Zakladateli Igelösa Life Science Community ve městě Lund na jihu Švédska a jeho týmu
trvalo celých osm let, než vyřešil jednu z největších výzev své kariéry - najít způsob, jak zlepšit
stav výživy svých pacientů. Výživu totiž pokládal za základ dobrého zdraví. Vyvinul dokonale
vyváženou kombinaci přírodních živin, dnes známou jako nápoj Natural Balance, který
představuje skutečné spojení vědy a přírody.
Když profesor Steen zavedl tuto recepturu do praxe, zaznamenal u svých pacientů vynikající
výsledky. Výzkum tu však neskončil. Spolu se svým týmem začal zkoumat účinky této receptury
i u zdravých lidí. Zjistili, že lidé trpící nadváhou začali přirozeně hubnout a u lidí se zdravou
hmotností se projevily velmi pozitivní účinky - jako zvýšená hladina energie a schopnosti
soustředění.

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Dnes poradci Wellness by Oriflame prodávají výsledek výzkumu profesora Steena - nápoj
Natural Balance - ve více než čtyřiceti zemích světa.
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VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

PRODUKTY
NB PRODUCTS
NB

DOPLŇKY STRAVY

PROGRAMY

ČASTÉ DOTAZY
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Nápoj Natural Balance
ÚDAJE O VÝROBKU:
BOHATÝ NA BÍLKOVINY
– jedna porce jich obsahuje přibližně 7 gramů
BOHATÝ NA VLÁKNINU z cukrové řepy
– jedna porce jí obsahuje přibližně 1,5-2 gramy
TŘI ZDROJE BÍLKOVIN
– hrášek, vajíčka a syrovátka
POUZE 65 KALORIÍ
v jedné porci
PŘÍRODNÍ
příchutě a výživné ingredience
NEOBSAHUJE
lepek, umělá barviva a konzervanty
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BEZ OBSAHU
geneticky modifikovaných složek (GMO)
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22138 Přírodní
ČOKOLÁDOVÝ
nápoj Natural
Balance

15447 Přírodní
VANILKOVÝ
nápoj Natural
Balance

15448 Přírodní
JAHODOVÝ
nápoj Natural
Balance

GMO
PRODUCT

Co obsahují?
Přírodní VANILKOVÝ nápoj Natural Balance: hrachová bílkovina, jablko, celé vejce,
syrovátka (z mléka), odtučněný kakaový prášek, šípek, bílky ze slepičích vajec, přírodní
příchutě, vláknina z cukrové řepy, antioxidant (kyselina askorbová), sladidlo (sukralóza).

DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PRODUKTY NB

NON-

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией Диетологов
и Нутрициологов

Přírodní JAHODOVÝ nápoj Natural Balance: bílkovina z hrášku, jablko, celé vejce, syrovátka
(z mléka), šípek, bílky ze slepičích vajec, přírodní příchutě, drcená vláknina z cukrové řepy,
barvivo (extrakt z červené řepy), antioxidant (kyselina askorbová) a sladidlo (sukralóza).
PROGRAMY

Přírodní ČOKOLÁDOVÝ nápoj Natural Balance: hrachová bílkovina, jablko, celé vejce,
syrovátka (z mléka), odtučněný kakaový prášek, šípek, bílky ze slepičích vajec, přírodní
příchutě, vláknina z cukrové řepy, antioxidant (kyselina askorbová), sladidlo (sukralóza).

ČASTÉ DOTAZY
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Polévka Natural Balance
ÚDAJE O VÝROBKU:
BOHATÝ NA BÍLKOVINY
– jedna porce jich obsahuje přibližně 7 gramů
TŘI ROSTLINNÉ ZDROJE BÍLKOVIN
– hrášek, brambory a sója
POUZE 70 KALORIÍ
v jedné porci
VEGANSKÁ
– označena certifikátem Vegan Society
PŘÍRODNÍ
ingredience
NEOBSAHUJE
laktózu, lepek, umělá barviva, sladidla a konzervanty
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BEZ OBSAHU
geneticky modifikovaných složek (GMO)
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28584 Natural
Balance Soup
ASPARAGUS

28583 Natural
Balance Soup
TOMATO & BASIL

GMO
PRODUCT

Co obsahují?
Polévka Natural Balance s CHŘESTEM: bílkovina z hrášku, sójová bílkovina, maltodextrin,
kukuřičný škrob, fruktóza, sůl, přírodní příchuť, špenátový prášek, sušená nemléčná smetana,
chřestové výhonky (2,9 %), bramborová bílkovina, vláknina (inulin), řepkový olej, cibulový
prášek.

PROGRAMY

Polévka Natural Balance s RAJČATY A BAZALKOU: bílkovina z hrášku, sójová bílkovina,
rajčatový prášek (17,9 %), fruktóza, kukuřičný škrob, sůl, přírodní příchuť, bramborová
bílkovina, vláknina (inulin), řepkový olej, bazalka (0,4 %), kyselina citronová, barvivo (paprikový
extrakt), pepř.

DOPLŇKY STRAVY

POLÉVKY NATURAL BALANCE

PRODUKTY NB

NON-

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Známkou Vegan Society
garantujeme, že žádné suroviny
a konečné výrobky polévek
Natural Balance neobsahují složky
pocházející ze zvířat.

ČASTÉ DOTAZY
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Tyčinky Natural Balance
ÚDAJE O VÝROBKU:
BOHATÉ NA VLÁKNINU
– jedna tyčinka jí obsahuje přibližně 4 gramy
BOHATÉ NA BÍLKOVINY
– jedna tyčinka jich obsahuje přibližně 7,5 gramu
TŘI ZDROJE BÍLKOVIN
– hrášek, syrovátka a sója
POUZE 150 KALORIÍ
v jedné tyčince
PŘÍRODNÍ
ingredience
NEOBSAHUJÍ
umělá sladidla, barviva a konzervanty
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BEZ OBSAHU
geneticky modifikovaných složek (GMO)
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GMO
PRODUCT

25386 Tyčinky Natural Balance
OVOCNÉ

PRODUKTY NB

25385 Tyčinky Natural Balance
ČOKOLÁDOVÉ

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

NON-

TYČINKY NATURAL BALANCE

PROGRAMY

OVOCNÉ tyčinky Natural Balance: sójová mouka (18,7 %), fruktózový sirup, výtažek
ze sladového ječmene, ovesné vločky, pšeničný škrob, sójové křupky (sójová bílkovina,
tapiokový škrob, sůl), maltodextrin, fruktóza, palmový tuk, kousky superovoce (4,3%)
(fruktózo-glukózový sirup, zvlhčující látka (glycerol), cukr, pšeničná vláknina, ovoce (šťáva
z granátových jablek, pyré z acaí, borůvkové pyré), želírovací látka (pektin), palmový tuk,
regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citronová), přírodní příchuť, mléčná bílkovina
(3,0%), hrachová bílkovina (3,0%), rýžové křupky (rýžová mouka, pšeničný lepek, cukr,
pšeničný slad, glukóza, sůl), acidulant (kyselina citrónová), přírodní příchuť (obsahuje
mléko), barvivo (koncentrát z červené řepy). Obsahuje ingredience z mléka, sóji a lepku.
Může obsahovat stopy ořechů, arašídů, vajec a sezamových semen.

DOPLŇKY STRAVY

ČOKOLÁDOVÉ tyčinky Natural Balance: sójová mouka (17,3 %), fruktózový sirup,
výtažek ze sladového ječmene, ovesné vločky, sójové křupky (sójová bílkovina, tapiokový
škrob, sůl), pšeničný škrob, kousky čokolády (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo,
emulgátor (sójový lecitin), přírodní vanilková příchuť) 6,3 %, maltodextrin, fruktóza,
palmový tuk, mléčná bílkovina (2,8 %), bílkovina z hrášku (2,8 %), rýžové křupky (rýžová
mouka, pšeničný lepek, cukr, pšeničný slad, glukóza, sůl), kakaový prášek se sníženým
množstvím tuku, voda, přírodní příchuť. Obsahuje ingredience z mléka, sóji a lepku. Může
obsahovat stopy ořechů, arašídů, vajec a sezamových semínek.

ČASTÉ DOTAZY
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Řada Natural Balance:
Výrobky bohaté na bílkoviny
s nízkým glykemickým indexem
Většina výrobků na trhu obsahuje pouze jeden zdroj bílkovin. Produkty Natural Balance
obsahují až tři různé zdroje bílkovin. Nápoje Natural Balance obsahují bílkoviny z vajíček, mléka
a hrachu. Polévky Natural Balance obsahují bílkoviny ze tří rostlinných zdrojů - hrachu,
brambor a sóji. Tyčinky Natural Balance obsahují bílkoviny z mléka, hrachu a sóji. Různé zdroje
výživy mají pro člověka vždy větší přínos než jeden zdroj. Například vajíčka nedodávají tělu jen
všechny potřebné aminokyseliny, ale také vitaminy a minerální látky.
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Světová zdravotnická organizace (WHO) a společnost Food and Drug Administration (FDA)
ze Spojených států amerických používají metodu “Protein Digestibility Corrected Amino Acid
Score” (PDCAAS) jako oficiální test na posuzování kvality bílkovin. Hodnotu PDCAAS
vypočítáme tak, že vynásobíme hodnotu aminokyseliny v bílkovině se skutečnou stravitelností
bílkoviny (v procentech). S výjimkou bílkovin ze sóji, která má vlastnosti bílkovin podobných
bílkovinám živočišného původu, mají bílkoviny z rostlinných zdrojů většinou nižší hodnoty než
ty ze živočišných zdrojů. Kombinace různých zdrojů rostlinných bílkovin však zvyšuje
celkovou kvalitu bílkovin, protože různé zdroje mají doplňkové profily aminokyselin.

20

Nápoje a tyčinky Natural Balance jsou bohaté na vlákninu. Nápoje obsahují vlákninu
ze švédské cukrové řepy a v tyčinkách se nachází vláknina ze čtyř různých druhů obilovin
- z ovsa, rýže, pšenice a ječmene. Nápoje také obsahují sacharidy z jablek a šípků. Polévky
Natural Balance obsahují ve vodě rozpustný inulin z kořene čekanky. Studie prokázaly, že ve
vodě rozpustná vláknina pomáhá tělu zbavit se toxinů a cholesterolu a zároveň podporuje
zdraví prospěšné bakterie ve střevech. Všechny výrobky Natural Balance - nápoje, polévky
i tyčinky mají nízký glykemický index (GI). Nízké hodnoty GI pomáhají udržovat stabilní
hladinu cukru v krvi a snižují potřebu inzulinu.

Hodnoty PDCAAS pro různé typy bílkovin
Typ bílkoviny

PDCAAS

Vajíčka

1.00

Izolovaná sójová bílkovina

1.00

Syrovátková bílkovina (z mléka)

1.00

Hovězí maso

0.92

Izolovaná hrachová bílkovina

0.82

Arašídy

0.52

Zdroje: Phillips GO a Williams PA (editoři). Handbook of Food Proteins. Pulse Canada, www.pulsecanada.com

POTRAVINY S VYSOKÝM GI
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ČERVENÁ = HLADINA GLUKÓZY
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ČASTÉ DOTAZY

0

např. glukóza

PROGRAMY

POTRAVINY S NÍZKÝM GI

DOPLŇKY STRAVY

Konzumace potravin s vysokým GI samozřejmě vede k vyššímu a rychlejšímu nárůstu hladiny
glukózy v krvi než konzumace nízkoglykemických potravin. Rychlý nárůst hladiny glukózy v krvi
je jasným signálem pro buňky slinivky břišní produkující inzulín, aby zvýšily vylučování inzulinu.
Vysoká hladina inzulinu způsobená vysoce glykemickými potravinami může vést k výraznému
poklesu hladiny glukózy v krvi, zatímco nízkoglykemické potraviny vedou k nižšímu, ale déle
trvajícímu nárůstu hladiny glukózy v krvi a nižší tvorbě inzulinu. Vysoká hladina glukózy v krvi
a nadměrné vylučování inzulinu přispívají ke zvýšenému riziku vzniku cukrovky 2. typu.

PRODUKTY NB

Glykemický index (GI) potravin obsahujících sacharidy se určuje následujícím způsobem:
Během různých dnů se dobrovolníkům podává testovaná nebo referenční potravina (čistá
glukóza rozpuštěná ve vodě), která obsahuje určité množství sacharidů. Před podáním
testované nebo referenční potraviny se dobrovolníkům odebere vzorek krve pro zjištění
hladiny glukózy v krvi; další vzorky jsou odebírány po jídle v pravidelných intervalech během
několika hodin. Změny hladiny glukózy v krvi jsou zaznamenány jako křivka testované nebo
referenční potraviny. Glykemický index se vypočítá jako podíl mezi hodnotou pod křivkou
glukózy v krvi pro testovanou potravinu a odpovídajícími hodnotami pro referenční potravinu,
vynásobený 100. Potraviny s hodnotou GI nižší než 55 jsou považovány za nízkoglykemické.
Potraviny s GI mezi 56 a 69 mají průměrný nebo mírný glykemický index a potraviny
s hodnotou GI 70 a vyšší označujeme jako vysoce glykemické. Nápoje, polévky a tyčinky
Natural Balance byly testovány tímto způsobem a zjistilo se, že jsou nízkoglykemické.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Jak měřit glykemický
index potravin

MODRÁ = HLADINA INZULINU
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Příběh Balíčku
Wellness
Moderní věda došla k závěru, že správná výživa je jedním z hlavních pilířů zdravého života.
V Balíčku Wellness jsme zkombinovali ty správné ingredience na zmírnění prvotních příčin
předčasného stárnutí - oxidace a zánětů. Jednou z jeho klíčových ingrediencí je astaxanthin.
Astaxanthin se získává z řas pocházejících ze Stockholmského souostroví. Vytváří přirozený
obranný systém proti oxidaci buněk. Drsné životní podmínky způsobují, že se hromadí v řasách
a mění zelené buňky na červené. Astaxanthin napomáhá buňkám přežít. Klinické testování od
počátku 90. let prokázalo, že astaxanthin je pro lidi stejně prospěšný jako pro řasy.
Na rozdíl od jiných antioxidantů má astaxanthin jedinečnou strukturu, která neutralizuje
volné radikály ve vnitřních i vnějších vrstvách buněčné membrány a vytváří ochranný štít proti
škodlivým vlivům, jakými je UV záření, znečištění životního prostředí a nevyvážená strava, které
urychlují proces stárnutí.
Balíček Wellness obsahuje i další důležité složky - omega 3, multivitaminy a minerální látky.
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Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA mají všeobecně známé pozitivní účinky
na kardiovaskulární systém. Můžeme vám zároveň zaručit vysoký stupeň čistoty. Rybí tuk
pochází z udržitelných zdrojů ryb žijících v Atlantickém oceánu.
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Denní dávka multivitaminů a minerálních látek je zaručeným způsobem, jak se vyhnout
nedostatečné výživě, která může vést ke vzniku mnoha chronických chorob. Naše tablety
obsahují širší řadu vitaminů a minerálních látek než jiné výrobky a jsou speciálně přizpůsobeny
potřebám mužského a ženského těla.
Budete-li užívat jeden sáček z Balíčku Wellness denně, dodáte svému tělu jedinečnou
kombinaci nezbytných živin a antioxidantů. Bude to skvělý začátek zdravějšího života.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

PRODUKTY NB

DOPLŇKY STRAVY

PROGRAMY

ČASTÉ DOTAZY
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Balíček Wellness pro ženy/muže
HLAVNÍ PŘÍNOSY BALÍČKU WELLNESS:
PLEŤ

• Biotin, jód, niacin, riboflavin, vitamin A a zinek přispívají k zachování
zdraví pleti
• Vitamin C přispívá k přirozené tvorbě kolagenu a tím ke zdravé
činnosti pleti
• Studie s astaxanthinem poukázaly na redukci vrásek		
a pigmentových skvrn při orálním i lokálním* užívání
• Studie s astaxanthinem prokázaly, že pleť je pružnější		
a hydratovanější při orálním i lokálním* užívání

SRDCE

• Mastné kyseliny EPA a DHA přispívají ke zdravé činnosti srdce
• Studie s astaxanthinem prokázaly oxidaci LDL, tzv. “špatného”
cholesterolu, při užívání ve formě doplňku stravy*
• Studie s astaxanthinem prokázaly zvýšení hodnot HDL, tzv.
“dobrého” cholesterolu, a snížené hodnoty triglyceridů při užívání
ve formě doplňku stravy*
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IMUNITNÍ SYSTÉM
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• Měď, kyselina listová, železo, selen, vitamin A, vitamin B12, vitamin
B6, vitamin C, vitamin D a zinek přispívají ke zdravé činnosti
imunitního systému
• Studie astaxanthinu prokázaly zlepšení imunitní reakce při užívání
ve formě doplňku stravy*
• Studie astaxanthinu prokázaly snížení oxidace a zánětů díky
potlačení reaktivních forem kyslíku (ROS) a zánětlivých markerů*

MOZEK

Mastná kyselina DHA podporuje udržování zdravé činnosti mozku

ZRAK

Mastná kyselina DHA podporuje uchování zdraví zraku

SVALY

Vápník, hořčík a vitamin D přispívají ke správné činnosti svalů

SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ

Kyselina listová, železo, hořčík, niacin, kyselina pantotenová, riboflavin,
vitamin B12, vitamin B6 a vitamin C přispívají ke snížení únavy
a vyčerpání

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

GMP

Náš rybí tuk má
certifikát udržitelnosti
FOS.

BALÍČEK WELLNESS

22791 Balíček Wellness
pro ženy

PRODUKTY NB

22793 Balíček Wellness
Pro muže

Jeden sáček obsahuje:

1 x kapsli Švédského komplexu pro krásu Plus
3 mg astaxanthinu, 50 mg borůvkového extraktu
Astaxanthin je účinný antioxidant získaný z mikrořas. Borůvky
jsou bohaté na různé druhy antioxidantů a antokyaninů.
Více informací na straně 28-29.

PROGRAMY

1 x tabletu Multivitaminů a minerálů
Složení je speciálně přizpůsobeno specifickým potřebám
mužů a žen.
Více informací na straně 30-31.

DOPLŇKY STRAVY

2 x kapsle Omega 3
Celkem: minimálně 150 mg EPA, 100 mg DHA, 290 mg
omega 3 ve formě volných mastných kyselin (FFA)
Obsahuje rybí tuk z udržitelných zdrojů.
Více informací na straně 26-27.

ČASTÉ DOTAZY

*Odkazy na další informace o astaxanthinu najdete na str. 42
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Omega 3
KLÍČOVÁ SLOŽKA BALÍČKU WELLNESS (VÍCE NA STR. 24)

HLAVNÍ PŘÍNOSY OMEGA 3:

SRDCE
EPA a DHA přispívají ke zdravé činnosti srdce
MOZEK
DHA podporuje zdravou činnost mozku
ZRAK
DHA přispívá k udržení dobrého zraku
ČISTÝ A NETOXICKÝ
Je získáván z malých volně žijících ryb z Atlantského oceánu
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PROCHÁZÍ ČIŠTĚNÍM V 5 KROCÍCH
Tento proces je nejlepším průmyslovým způsobem
odstraňování jakéhokoliv možného znečištění. Čistota
je ověřována dvakrát ročně akreditovanou laboratoří
v Německu.
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OBSAHUJE POUZE RYBY
Kapsle jsou vyrobeny z rybí želatiny, nikoliv z hovězí nebo
vepřové želatiny, která se často používá v jiných produktech.
Z UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ
Rybí tuk pochází z udržitelných zdrojů. Označeno certifikátem
Friend of the Sea (FOS).
100% PŘÍRODNÍ
Neobsahují umělá barviva ani konzervanty.

GMP

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Náš rybí tuk má
certifikát udržitelnosti
FOS.

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

PRODUKTY NB

15397 Omega 3

OMEGA 3

Hmotnost kapsle: 693 mg
Údaje o doplňku stravy:
Množství ve 2 kapslích:
1000 mg rybího tuku**
EPA 150 mg, DHA 100 mg

DOPLŇKY STRAVY

Ingredience: rybí tuk, želatina, glycerol

**Procento referenční výživové hodnoty (Nutrient Reference Value/NRV) podle EU není stanoveno.

ALA
Omega 3 mastné kyseliny mají rozdílné délky molekulového řetězce. Nejběžnější omega 3
mastnou kyselinou je ALA - alfa-linolenová kyselina. Je rostlinného původu, nachází se v zelené
listové zelenině, lněných semínkách, vlašských ořechách a také v řepkovém a sójovém oleji.

ČASTÉ DOTAZY

EPA a DHA
Omega 3 kyseliny s delším řetězcem se nazývají EPA - eikosapentaenová kyselina a DHA dokosahexaenová kyselina. Jsou důležité pro srdce a cévní systém a také pro mozek a nervový
systém. Zatímco ALA je považována za základní formu omega 3, její konverze na delší řetězce
ve formě EPA a DHA se podle různých studií u jednotlivců pohybuje od 0,2 % do 15 %. Aby
byl tedy zajištěn jejich dostatečný příjem, doporučuje se konzumovat rybí tuk nebo doplňky
stravy, které obsahují EPA a DHA.

PROGRAMY

Kapsle Omega 3 obsahují vysoce pročištěný rybí tuk z udržitelných zdrojů,
který poskytuje tělu mastné kyseliny s dlouhým řetězcem - EPA a DHA.
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Švédský komplex pro krásu Plus
KLÍČOVÁ SLOŽKA BALÍČKU WELLNESS (VÍCE NA STR. 24)

STUDIE ASTAXANTHINU
PROKÁZALY, ŽE*:

SNIŽUJE OXIDACI A ZÁNĚTY 		
blokováním reaktivních forem kyslíku (ROS) a zánětlivých
markerů
ZLEPŠUJE REAKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU,
když je užíván jako doplněk stravy
SNIŽUJE OXIDACI LDL,
tzv. “špatného cholesterolu”. Redukuje hladinu triglyceridů.
ZVYŠUJE HLADINU HDL
tzv. “dobrého cholesterolu” a redukuje hladinu triglyceridů
REDUKUJE VRÁSKY A PIGMENTOVÉ SKVRNY
při orálním i topickém užívání
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ZLEPŠUJE PRUŽNOST A HYDRATACI PLETI
při orálním i topickém užívání.

28

CHRÁNÍ PŘED REAKTIVNÍMI FORMAMI
KYSLÍKU
(ROS) způsobenými UV zářením
REDUKUJE OXIDAČNÍ STRES, ZÁNĚTLIVOST
a kyselinu mléčnou
CHRÁNÍ PŘED AKTIVACÍ MAKROFÁGŮ,
které hrají klíčovou roli při vzniku, postupu, vývinu a prasknutí
aterosklerotických povlaků
SNIŽUJE MNOŽSTVÍ ZOXIDOVANÝCH OMEGA 3
A OMEGA 6 MASTNÝCH KYSELIN V KRVI
po užívání astaxanthinu
*Další informace o astaxanthinu najdete na straně 42

GMP

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

25414 Švédský komplex
pro krásu Plus

PRODUKTY NB

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

ŠVÉDSKÝ KOMPLEX PRO KRÁSU PLUS

Hmotnost kapsle: 720 mg
Údaje o doplňku stravy:
Množství v 1 kapsli:
3 mg astaxanthinu**
50 mg výtažku z borůvek**

DOPLŇKY STRAVY

Složení: kokosový olej, slunečnicový olej, rybí želatina, glycerin, Haematococcus pluvialis L.
(astaxanthin), výtažek z borůvek (Vaccinium myrtillus L.), sójový lecitin.

**Procento referenční výživové hodnoty (Nutrient Reference Value/NRV) podle EU není stanoveno.

Švédský komplex pro krásu Plus je kombinací borůvek a antioxidantů získaných
z řas ze Stockholmského souostroví.

ČASTÉ DOTAZY

Borůvky
Borůvky divoce rostoucí ve švédských
lesích představují bohatý zdroj vitaminu C,
vlákniny a antioxidantů. Obsahují velmi
účinnou skupinu antioxidantů zvaných
antokyanidiny, které patří do skupiny
flavonoidů příbuzných polyfenolům. Jde
o pigment, díky kterému mají borůvky svou
tmavě fialovou barvu. Antokyanidiny
z borůvek se již dlouho využívají ke zlepšení
ostrosti zraku. Nacházejí se také
v červeném víně a podporují
kardiovaskulární zdraví.

PROGRAMY

Astaxanthin
Vědci se pokusili vysvětlit tajemný proces
stárnutí “teorií volných radikálů”. Tuto
teorii lze jednoduše vysvětlit tak, že kyslík,
který dýcháme, abychom přežili, zároveň
poškozuje naše buňky zevnitř a postupně
způsobuje stárnutí. Naše tělo má
mechanismy, které dokáží udržet škody
způsobené kyslíkem pod kontrolou a velká
část těchto obranných mechanismů pochází
z naší stravy. Astaxanthin je jedinečný
antioxidant, který se plně vstřebává
a přenáší do všech tkání v těle. Užívání
astaxanthinu snižuje oxidační škody, které
v těle probíhají.
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Multivitaminy a minerály
KLÍČOVÁ SLOŽKA BALÍČKU WELLNESS (VÍCE NA STR. 24)

HLAVNÍ PŘÍNOSY MULTIVITAMINŮ
A MINERÁLŮ:
PLEŤ
• Biotin, jód, niacin, riboflavin, vitamin A a zinek přispívají
k udržení zdraví kůže
• Vitamin C napomáhá tvorbě kolagenu pro zdravé fungování
pleti
REDUKCE ÚNAVY A VYČERPÁNÍ
Kyselina listová, železo, hořčík, niacin, kyselina pantotenová,
riboflavin, vitamin B12, vitamin B6 a vitamin C přispívají ke
snížení únavy a vyčerpání
IMUNITNÍ SYSTÉM
Měď, kyselina listová, železo, selen, vitamin A, vitamin B12,
vitamin B6, vitamin C, vitamin D a zinek napomáhají zdravé
činnosti imunitního systému
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SVALY
Vápník, hořčík a vitamin D přispívají ke správné činnosti svalů
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GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

PRODUKTY NB

22794 Multivitaminy
a minerály pro ženy

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

GMP

22795 Multivitaminy
a minerály pro muže

MULTIVITAMINY A MINERÁLY

Ingredience

Množství v 1 tabletě

1.4 mg
5 mcg
1.1 mg
12 mg
1.4 mg
16 mg
6 mg
1.4 mg
200 mcg
2.5 mcg
80 mg
50 mcg
135 mg
75 mg
2 mg
150 mcg
1 mg
14 mg
7 mg
40 mcg
50 mcg
30 mcg

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
27
100
100
100
50
100
100
100
100

87.5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22
20
100
100
100
100
70
73
100
75

ČASTÉ DOTAZY

1.6 mg
5 mcg
1.1 mg
12 mg
1.4 mg
16 mg
6 mg
1.4 mg
200 mcg
2.5 mcg
80 mg
50 mcg
150 mg
100 mg
2 mg
150 mcg
1 mg
7 mg
10 mg
55 mcg
50 mcg
40 mcg

% NRV (EU 2008)

PROGRAMY

Betakaroten		
Vitamin D		
Vitamin B1 (thiamin)		
Vitamin E		
Vitamin B2 (riboflavin)		
Vitamin B3 (niacin)		
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) 		
Vitamin B6 (pyridoxin)		
Vitamin B9 (kyselina listová)		
Vitamin B12 (kobalamin)		
Vitamin C		
Biotin		
Vápník		
Hořčík		
Mangan		
Jód		
Měď		
Železo		
Zinek		
Selen		
Molybden		
Chrom		

Množství v 1 tabletě

DOPLŇKY STRAVY

Co obsahují Multivitaminy a minerály pro muže a pro ženy, a jaké množství ve srovnání
s referenční výživovou hodnotou (Nutrient Reference Value/NRV)?
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Omega 3 pro děti
WellnessKids
Národní potravinová agentura ve Švédsku doporučuje, aby
děti konzumovaly ryby třikrát týdně, aby tak přijaly
dostatečné množství omega 3 mastných kyselin DHA. Určité
druhy ryb však mohou obsahovat zvýšené množství dioxinů,
polychlorovaných bifenylů a rtuti, a proto by se děti měly
vyhnout jejich konzumaci. Některé druhy ryb by navíc
neměly být konzumovány z důvodu ekologické udržitelnosti.
Existuje totiž riziko, že se jejich zásoby vyčerpají.

ÚDAJE O OMEGA 3 PRO DĚTI
WELLNESSKIDS:

PROCES ČIŠTĚNÍ
Rybí tuk podstupuje pětinásobné pročištění. Jde o nejlepší
průmyslový způsob, jak odstranit jakékoliv možné znečištění.
Čistota rybího tuku je ověřována každý půlrok v akreditované
laboratoři v Německu.
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PŘÍRODNÍ
citrónová příchuť
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NEOBSAHUJE UMĚLÉ BARVIVA,
příchutě, konzervanty, ingredience získané z geneticky
modifikovaných organismů ani želatinu
Z UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ
Rybí tuk pochází z udržitelných zdrojů a je označen
certifikátem sdružení Friend of the Sea (FOS).

Náš rybí tuk má
certifikát udržitelnosti
FOS.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

TEKUTÉ
SLOŽENÍ

GMP

22467 WellnessKids
Omega 3

Výživové údaje na 1 čajovou lžičku (5 ml = 4,6 g)
Nasycené mastné kyseliny		
1.2 g
Mononenasycené mastné kyseliny		
1.1 g
Polynenasycené mastné kyseliny		
2.3 g
Z toho omega 3 mastné kyseliny		
1.4 g
Z toho EPA			
0.7 g
Z toho DHA			
0.5 g
Vitamin E				
5.5 mg *46% NRV

Doporučená denní dávka: Pro děti starší 3 let 1 čajová lžička (5 ml) 1x denně.

PROGRAMY

Složení: Rybí tuk (99 %), citronový olej, vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetát), antioxidant
(výtažek s obsahem tokoferolů), slunečnicový olej.

DOPLŇKY STRAVY

OMEGA 3 PRO DĚTI WELLNESSKIDS

PRODUKTY NB

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

**Procento referenční výživové hodnoty (Nutrient Reference Value/NRV) podle EU.

ČASTÉ DOTAZY
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Multivitaminy a minerály
pro děti WellnessKids
HLAVNÍ PŘÍNOSY MULTIVITAMINŮ
A MINERÁLŮ PRO DĚTI WELLNESSKIDS:
RŮST
Jód přispívá ke zdravému růstu dětí
KOSTI
Vápník a vitamin D jsou potřebné pro zdravý růst a vývoj
kostí u dětí
KOGNITIVNÍ VÝVOJ
Železo napomáhá rozvoji poznávacích funkcí u dětí
PŘÍRODNÍ
pomerančová příchuť
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NEOBSAHUJE
umělá barviva, příchutě ani konzervanty
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GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

PRODUKTY NB

28241 Multivitaminy a minerály
pro děti WellnessKids

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

GMP

MULTIVITAMINY A MINERÁLY PRO DĚTI WELLNESSKIDS

Ingredience		

Množství v 1 tabletě		

450
5
5
20
0.6
0.6
8
3
0.6
200
1.2
12
30
600
76
*150
4.2
4.8
22
*50
*40

500
5
7
25
0.9
0.9
12
4
1.0
300
1.8
20
35
700
100
*150
5.9
5.6
21
*50
*40

Jak užívat:
Doporučená denní dávka: Děti 3-9 let: 1 tabletu denně. Děti nad 10 let: 2 tablety denně.

ČASTÉ DOTAZY

300 mcg
2.5 mcg
5 mg
20 mcg
0.5 mg
0.5 mg
6 mg
2 mg
0.5 mg
100 mcg
0.9 mcg
8 mcg
30 mg
120 mg
60 mg
75 mcg
3 mg
4 mg
13 mcg
20 mcg
15 mcg

PROGRAMY

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin B1 (thiamin)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacin)
Vitamin B5 (kyselina pantotenová)
Vitamin B6 (pyridoxin)
Vitamin B9 (kyselina listová)
Vitamin B12 (kobalamin)
Biotin
Vitamin C
Vápník
Hořčík
Jód
Železo
Zinek
Selen
Molybden
Chrom

Doporučení
Doporučení
WHO pro děti ve věku WHO pro děti ve věku
4-6 let
7-9 let

DOPLŇKY STRAVY

Co obsahují Multivitaminy a minerály pro děti, a jaké množství ve srovnání s referenční
výživovou hodnotou (Nutrient Reference Value/NRV)?

*Pokud není uvedeno doporučení WHO, vycházeli jsme z doporučení pro dospělé podle EU. EU neuvádí konkrétní
doporučené dávky pro děti.
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NutriComplex pro vlasy
a nehty
ÚDAJE O NUTRICOMPLEXU PRO
VLASY A NEHTY:

VLASY
Selen a zinek přispívají k uchování zdraví vlasů
NEHTY
Selen a zinek přispívají k uchování zdraví nehtů
ZINEK a SELEN
se podílejí na řadě různých procesů v těle
JABLEČNÉ PROKYANIDY
zvyšují celkový počet vlasů, stejně jako jejich průměr
a sílu. Jablečné prokyanidiny spolu s L-lysinem potlačují
ve vlasových koříncích tvorbu enzymu, který je zodpovědný
za padání vlasů.
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L-CYSTEIN
Hlavní aminokyselina v keratinu, která je klíčovou složkou
struktury vlasů a nehtů. Díky ní jsou vlasy a nehty silnější
a odolnější.
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L-LYSIN
zabraňuje padání vlasů a prodlužuje jejich životnost,
zvláště v kombinaci se železem. L-lysin zároveň napomáhá
vstřebávání železa z jídla a doplňků stravy.
ŽELEZO
zastavuje padání vlasů a podporuje jejich opětovný růst u lidí,
kteří trpí lehkým nedostatkem železa. Je důležité i pro zdravý
nehtových lůžek.
VITAMIN C
zlepšuje vstřebávání železa

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

Složení: přídatné látky (mikrokrystalická celulóza, kyselina stearová), L-lysin, maltodextrin,
jablečný extrakt, L-cystein, kyselina L-askorbová, protihrudkovací látky (stearan hořečnatý, oxid
křemičitý), fumaran železnatý, glazující látky (hydroxypropyl methylcelulosa, glycerol), oxid
zinečnatý, seleničitan sodný.

PROGRAMY

Jak užívat:
• 2 tablety denně
• 12 týdenní kúra
• Lze je užívat spolu s Balíčkem Wellness
• Mezi jednotlivými cykly je zapotřebí třítýdenní přestávka

DOPLŇKY STRAVY

NUTRICOMPLEX PRO VLASY A NEHTY

PRODUKTY NB

28507 NutriComplex
pro vlasy a nehty

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

GMP

ČASTÉ DOTAZY
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Vitaminy
Existují dva typy vitaminů: vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné ve vodě.

1.VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH (A, D, E a K) obvykle nalezneme v ořechách,
rostlinných olejích, listové zelenině, rybách, živočišných produktech a tělo je může skladovat
v játrech.Vysoké dávky vitaminu A se používají v lékařství k léčbě kožních nemocí, mohou však
působit i toxicky.Vitamin K není součástí Multivitamínů a minerálů pro muže / ženu, protože řada
lidí užívá antikoagulační léky a vitamin K může ovlivnit působení těchto léků.
Vitamin A je důležitý pro pleť, oči a zrak. Zároveň je nezbytný pro imunitní systém a přispívá
ke zdravému růstu. Je přirozeně obsažen v zelené listové zelenině, mrkvi, sušených meruňkách,
mléčných výrobcích, vajíčkách a rybách. Rostlinná říše nabízí vitamin A v podobě beta-karotenu.
Tělo přemění beta-karoten na vitamin A v takovém množství, jaké potřebuje.
Vitamin D umožňuje vstřebávání vápníku z potravin. Je nezbytný pro zdravou funkci imunitního
systému, zdravou reakci organismu na záněty a uchování normálních svalových funkcí.
Nejdůležitějším zdrojem vitaminu D je sluneční záření. 30minutová chůze na slunci jej tělu dodá
zhruba ve stejném množství jako 10 sklenic mléka. Zdrojem vitaminu D jsou mastné ryby,
vaječný žloutek a obohacené potraviny. Nedostatek vitaminu D může způsobit onemocnění
kostí, jako je měknutí kostí nebo křivice.
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Vitamin E je antioxidant, který chrání tělesné buňky a další části těla před volnými radikály.
Pracuje ruku v ruce s vitaminem C. Důležitým zdrojem tohoto vitaminu jsou ořechy, mandle,
fazole, vejce, zelená listová zelenina, rostlinné oleje a cereálie.
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Vitamin K je důležitý pro srážení krve a mineralizaci kostí.Vitamin K se získává nejen z potravin,
které jíme, ale je také produkován bakteriemi ve střevech. Dobrými zdroji vitaminu K je tmavě
zelená listová zelenina, jako je brokolice, růžičková kapusta a špenát, dále játra a některé rostlinné
oleje (např. řepkový olej a sójový olej).

DOPLŇKY STRAVY

Vitamin C je důležitý antioxidant. Hraje zásadní roli
v procesu tvorby kolagenu pojivových tkání, posiluje pleť,
zuby, kosti a cévy.Vitamin C zároveň pomáhá tělu získat
železo z potravin. Běžným zdrojem tohoto vitaminu je
ovoce, bobule, chřest, zelenina a kořenová zelenina.

PRODUKTY NB

Vitamin B Existuje 8 známých druhů vitaminu B, které
společně ovlivňují metabolismus, dělení buněk, nervové
a svalové funkce a další. Protože jsou rozpustné ve vodě
a citlivé na tepelné zpracování, mnoho lidí trpí jejich
nedostatkem v důsledku rozšířené konzumace tepelně
zpracovaných potravin v moderním stravování.Typy
vitaminu B se nacházejí v zelenině, ovoci, kořenové
zelenině, ořechách, celozrnných potravinách, vejcích, mase
a rybách.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

2.VITAMINY ROZPUSTNÉ VE VODĚ (B a C)
se nacházejí v ovoci, zelenině a celozrnných potravinách.
V těle se přenášejí vodou, nemohou se tedy ukládat
a jakýkoliv nadbytek odchází z těla močí. Potraviny
s obsahem těchto vitaminů je nutné jíst denně.Vitaminy
rozpustné ve vodě ničí tepelná úprava a jsou často
obsaženy ve vnějších slupkách potravin. Pro dosažení jejich
optimální hladiny je proto důležité jíst i syrovou zeleninu.

PROGRAMY
ČASTÉ DOTAZY
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Minerály
Minerály se také dělí na dvě skupiny – makro a stopové v závislosti na množství,
ve kterém je lidské tělo potřebuje:
• Draslík, chloridy, sodík, vápník, fosfor a hořčík patří do skupiny makro. Potřebujeme jich
relativně velké množství (miligramy až gramy).
• Zinek, železo, mangan, měď, jód a selen patří do skupiny stopových prvků.Tělo jich potřebuje
pouze nepatrné množství (mikrogramy až miligramy).
Vápník je strukturálním prvkem kostí, zubů a měkkých tkání.Vápník reguluje svalové a nervové
funkce, žlázové výměšky, stahování a roztahování krevních cév a je důležitý pro zdravé srážení
krve. Dobré potravinové zdroje vápníku zahrnují zelenou listovou zeleninu (odtud získává vápník
hovězí dobytek), sezamová semínka, mandle, fazole, ovoce a mléčné výrobky.
Hořčík se podílí na více než 300 základních metabolických reakcích, včetně tvorby energie,
řízení nervových impulsů, svalových stahů a zdravého srdečního rytmu. Stejně jako je železo
zodpovědné za červenou barvu krve, hořčík je zodpovědný za zelenou barvu listí. Dobrým
zdrojem hořčíku je tak všechna zelená listová zelenina, ořechy (zejména kešu a mandle), semínka
a celozrnné obiloviny. Muži potřebují o něco více hořčíku než ženy, menším nedostatkem hořčíku
však trpí většina lidí, protože nekonzumují jeho doporučované denní množství. Dlouhotrvající
následky se mohou projevit v kardiovaskulárním systému.
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Selen je součástí tělesných bílkovin.Vytváří důležité antioxidační enzymy, které pomáhají chránit
buňky před poškozením volnými radikály. Nedostatek selenu může přispět ke špatné funkci
srdce, poruchám štítné žlázy a oslabení imunitního systému. Hlavními zdroji selenu jsou cereálie,
ořechy a semínka, houby, luštěniny a ryby.
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Zinek je potřeba pro správné fungování imunitního systému, hojení ran, odbourávání sacharidů,
pro zrak, pleť, vlasy, čich a chuť. Dobrým zdrojem zinku jsou sezamová, slunečnicová a dýňová
semínka, ořechy, maso, čočka, houby a hrášek.
Jód je základní součástí hormonů štítné žlázy trijodthyroninu (T3) a thyroxinu (T4), které regulují
metabolismus, tělesný růst, vývin a reprodukční funkce. Choroby způsobené nedostatkem jódu
zahrnují hypotyreózu, strumu a mentální postižení.Tento efekt může ještě zhoršit nedostatek
selenu. Dobrým zdrojem jódu jsou mořské řasy, jodizovaná sůl, mořské plody, fazole, brambory,
mléčné výrobky a vejce.
Měď je funkčním prvkem enzymů, jež jsou součástí centrálního nervového systému, podílejí
se na tvorbě energie, tvorbě spojujících tkání (kolagenu a elastinu v pleti, ale také v srdci, krevních
cévách a kostních tkáních), tvorbě melaninu a antioxidantů. Je obsažena v ořechách, semínkách,
fazolích, obilí a houbách.

PRODUKTY NB

Funkcí chromu je podpořit fungování inzulinu a zlepšit
toleranci na glukózu. Nedostatek chromu se projevuje
v podobě příznaků cukrovky, jako je snížená tolerance na
glukózu, odolnost vůči inzulinu a neuropatie. Ke zdrojům
chromu patří celozrnné obilniny, zelená paprika, jablka,
banány a špenát.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Železo - Ve všech organismech je železo součástí
biologické struktury s názvem „hem“ – základní součást
bíllkovin podílejících se na detoxikačních a okysličujících
reakcích. Jde mimo jiné o bílkoviny, které fungují jako
nositelé kyslíku – hemoglobin a myoglobin v červených
krvinkách a svalových buňkách. Dobrým zdrojem
anorganického železa je čočka, fazole, hrášek, zelená listová
zelenina a jahody. Organické (heme) železo pochází z masa
a krve zvířat.

Mangan je nezbytný pro zdraví kostí a chrupavek, hojení
ran, tvorbu kolagenu a zdraví tepen. Jde o základní složku
enzymů, které se účastní metabolismu cholesterolu,
sacharidů, aminokyselin, neurotransmiterů, a které chrání
komponenty tkání a buněk před škodami způsobenými
volnými radikály. Je obsažen mimo jiné v nezpracovaných
cereáliích, ořechách, listové zelenině a čaji.

DOPLŇKY STRAVY

Molybden je základní stopový prvek, který funguje jako
spolufaktor řady enzymů (molybdenenzymů), které
katalyzují metabolické reakce, zejména ty, které jsou součástí
rozkladu nukleotidů (DNA a RNA). Symptomy nedostatku
molybdenu zahrnují rychlý srdeční tep, zrychlené dýchání,
bolesti hlavy a kóma. Nejbohatším zdrojem molybdenu jsou
luštěniny, jako fazole, čočka a hrášek.

PROGRAMY
ČASTÉ DOTAZY
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Studie o astaxanthinu
Oxidace a zánětlivost jsou faktory v procesu stárnutí a při degenerativních onemocněních.
Studie, kterou vypracoval J. S. Park a kol., ukázala že astaxanthin snižuje oxidaci a zánětlivost
tím, že potlačuje reaktivní formy kyslíku (ROS) a zánětlivé markery. Dále bylo prokázáno, že
astaxanthin zlepšuje reakci imunitního systému u lidí.
Park J.S. a kol.: Astaxanthin snižuje oxidační stres a zánětlivost a zvyšuje imunitní reakce u lidí. Nutr. Metab.
(Lond.) 2010; 7:18.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zdraví kardiovaskulárního systému závisí na optimální hladině tuků v krvi.Ve studii, kterou
vypracoval T. Iwamoto a kol. se uvádí, že astaxanthin snižuje oxidaci lipoproteinů s nízkou
hustotou (LDL, známý jako “špatný cholesterol”). Tento poznatek byl potvrzen i v pozdější
studii H.Yoshidy a kol., kde se zároveň uvádí, že astaxanthin zvyšuje hladinu lipoproteinů
s vysokou hustotou (HDL, známý jako “dobrý cholesterol”) a redukuje hladinu triglyceridů.
Iwamoto T. a kol. Inhibice oxidace lipoproteinů o nízké hustotě astaxantinem. J. Atheroscler. Thromb.
2000, 7 (4): 216-22.
Yoshida H. a kol. Podávání přírodního astaxanthinu zvyšuje sérové hladiny HDL-cholesterolu a adiponektinu
u jedinců s mírnou hyperlipidemií. Ateroskleróza 2010; 209 (2): 520-3.
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Omega 3 a omega 6 mastné kyseliny mohou oxidovat v krvi, a totéž platí i pro LDL
cholesterol (lipoprotein s nízkou hustotou). Zoxidované mastné kyseliny a LDL cholesterol
představují aterogenické riziko. J.Karppi a kol. ve své studii uvádějí, že astaxanthin snižuje
hladinu zoxidovaných linolenových (omega 3) a linolových (omega 6) mastných kyselin
v krvi.
Karppi J. a kol. Účinky suplementace astaxanthinu na peroxidaci lipidů. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2007; 77 (1): 3-11.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ve studii, kterou provedl K. Tominaga a kol., byl astaxantin podáván orálně i místně.
Výsledkem byla redukce vrásek a pigmentových skvrn a zároveň i zvýšení hydratace
a pružnosti pleti.
Tominaga K. a kol. Kosmetické účinky astaxanthinu na lidské subjekty. Acta Biochim Pol. 2012; 59 (1): 43-7.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kamera E. a kol. Astaxanthin, kanthaxanthin a beta-karoten různě
ovlivňují oxidační poškození indukované UVA a expresi enzymů
reagujících na oxidační stres. Exp. Dermatol. 2009; 18 (3): 222-31.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

E. Camera a kol. prokázali, že astaxanthin potlačuje
reaktivní formy kyslíku (ROS) způsobené UV zářením.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kishimoto Y. a kol. Astaxantin potlačuje exprese záchytných
receptorů a aktivity matricové metaloproteinázy v makrofázích. Eur.
J. Nutr. 2010; 49 (2): 119-26.

Studie potvrdily, že astaxanthin redukuje oxidační
stress, zánětlivost a kyselinu mléčnou - faktory, které
mohou omezit četnost a intenzitu fyzické aktivity
- a tak přispívají ke zvýšení vytrvalosti a výkonnosti
během cvičení.

Sawaki K. a kol. Účinky užívání přírodního astaxanthinu na sportovní
výkonnost charakterizované zlepšením zrakové aktivity a snížení
svalové únavy u lidí. J. Clin. Ther. Med. 2002; 18 (9): 73-88.

PROGRAMY

Malmsten C. L. a Lignell A. Dietní suplementace řasami
bohatými na astaxanthin zvyšuje silovou vytrvalost - dvojitá
slepá kontrolovaná studie s placebem na mužských studentech.
Carotenoid Sci. 2008; 13: 20-22.

DOPLŇKY STRAVY
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Makrofágy hrají klíčovou roli při vzniku, postupu,
vývinu a praskání aterosklerotických povlaků. Studie
Y. Kishimota a kol. prokázala, že astaxanthin zabraňuje
aktivaci makrofágů.

ČASTÉ DOTAZY
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Programy Wellness by Oriflame
pro zdraví a hubnutí
Naše jedinečné 12týdenní programy Wellness byly navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout
vašeho cíle co nejúčinnějším způsobem. Byli vyvinuty ve spolupráci s našimi vědeckými poradci
pro Wellness a nabízejí kompletní přístup ke hubnutí a zlepšení životního stylu; obsahují
doporučení pro správnou výživu, doplňky stravy a celkovou životní pohodu. Naše Wellness
produkty už pomohly tisícům lidem dosáhnout jejich cíle. Při používání v kombinaci s programy
Wellness můžete očekávat ještě lepší výsledky!
Výhody programů
• Jednoduché a pohodlné
• Dlouhodobé řešení pro zdravý životní styl
• Flexibilní a přizpůsobitelné vašim potřebám
Vysoce kvalitní doplňky stravy jako součást Programu pro zdraví
Základem programu pro zdraví i pro hubnutí jsou Snídaně Wellness, které se skládají z Balíčku
Wellness a Přírodního nápoje Natural Balance v kombinaci se zdravou stravou, jako nízkotučné
mléko, ovoce a případně celozrnné obiloviny, chléb. Nápoj je bohatý na bílkoviny, vlákninu
a obsahuje sacharidy s nízkým glykemickým indexem. Balíček Wellness dodává tělu omega 3
mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, astaxanthin a další antioxidanty spolu se základními
vitaminy a minerály. Studie ukázaly, že u lidí, kteří nesnídají pravidelně, se objevuje zvýšené riziko
určitých nemocí jako je obezita, cukrovka nebo kardiovaskulární choroby. Jinými slovy, je důležité
dopřát si snídani každý den. Ale ne jen tak ledajakou; stejně důležitý je i správný výběr snídaně.

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Jaké jsou výhody Snídaně Wellness™?
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Pravidelná konzumace snídaně s vysokým obsahem vlákniny pomáhá zlepšit kontrolu hladiny
cukru v krvi a chránit před obezitou a dalšími chronickými nemocemi. Několik studií prokázalo,
že snídaně a další denní jídla s nízkým glykemickým indexem, nejlépe v kombinaci s vysokým
obsahem bílkovin, jako například Snídaně Wellness™, způsobují nižší a stabilnější hladinu cukru
v krvi než potraviny s vysokým glykemickým indexem. Produkty obsažené ve Snídani
Wellness™ mají vysokou nutriční hodnotu. Vysoký obsah dietní vlákniny dodává nápoji Natural
Balance nízkou energetickou hodnotu, což znamená málo kalorií na jednotku objemu. Studie
prokázaly, že vysoký obsah bílkovin a nízká energetická hodnota zvyšují pocit sytosti, což je
podstatné nejen pro všechny, kdo snídají, ale zejména pro lidi, kteří chtějí zredukovat svoji
hmotnost.
Vysoce kvalitní doplňky jako součást Programu pro hubnutí
Wellness snídaně zajišťují správnou výživu, která je potřebná, abyste se cítili fyzicky i psychicky

Co je Večeře Wellness™?

PROGRAM PRO ZDRAVÍ

PROGRAM PRO HUBNUTÍ
Vysoce kvalitní doplňky stravy zahrnuté
v Programu pro hubnutí

DOPLŇKY STRAVY

Vysoce kvalitní doplňky stravy zahrnuté
v Programu pro zdraví

PRODUKTY NB

Večeře Wellness™ se skládá se z porce Polévky Natural Balance, talíře plného
zeleniny a malého kousku celozrnného chleba. Polévka Natural Balance poskytuje tělu
správnou kombinaci bílkovin, sacharidů a zdravých tuků bez přebytečných kalorií. Díky svému
nízkému glykemickému indexu také pomáhá stabilizovat hladinu cukru a inzulinu v krvi, což
snižuje chuť na sladké a celkově chuť k jídlu. Polévka poskytuje pocit sytosti ne pomocí
přebytečných kalorií, ale díky vysokému obsahu bílkovin a dietní vlákniny. Jako součást
nízkokalorické výživy a v kombinaci s pravidelným cvičením může Večeře Wellness™ pomáhat
úbytku hmotnosti.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

dobře a měli po celý den dostatek energie. Chcete-li zároveň zhubnout, jednoduše přidejte ke
Snídani Wellness™ do svého denního cyklu i Večeři Wellness™.

PROGRAMY

Odkazy: Uemura M. a kol. Vynechávání snídaně je pozitivně spojeno s výskytem diabetes mellitus 2. typu: Prokázáno kohortovou
studií pracovníků Aichi. J Epidemiol 2015; 25 (5): 351-358
Pereira MA et al. Frekvence a kvalita snídaně může mít vliv na glykémii a chuť k jídlu u dospělých a dětí. J. Nutr. 2011; 141:
163S-168S

Betts JA a kol. Kauzální role snídaně v energetické bilanci a zdraví: randomizované kontrolované studie u štíhlých dospělých.
Am J Clin, Nutr 2014; 100: 539-547
Buchholz AC a Schoeller DA. Je kalorie kalorií? Am J Clin Nutr 2004 May; 79 (5): 899S-906S.

ČASTÉ DOTAZY

Van Baak MA 24hodinové profily glukózy v dietách s různým obsahem bílkovin a glykemickým indexem. Živiny 2014; 6: 3050
- 3061

Ortinau LC a kol. Účinky stravy s vysokým obsahem bílkovin vs s vysokým obsahem tuku na kontrolu chuti k jídlu, pocit sytosti
a impuls k jídlu u zdravých žen. Nutr. J. 2014; 13: 97-101
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Program pro hubnutí Wellness by
Oriflame: Testovací skupina ve
Stockholmu, Švédsko
Třináct účastníků (11 žen, 2 muži; věk 20-67 let; BMI 25.1-38.9 kg/m2) dodržovalo Program
pro hubnutí Wellness by Oriflame po dobu 12 týdnů.

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Účastníci byli pozváni na hodinové setkání
jednou týdně s odborníky na zdravou
výživu Wellness by Oriflame. Během
každého setkání se účastníci podělili o to,
jak se jim daří, a s čím mají problémy.
Následně dostali od odborníků na výživu
zpětnou vazbu, tipy a triky na co si dát
pozor. Úbytek hmotnosti účastníků byl
sledován každý týden vážením. Během
prvního a posledního setkání byla také
hodnocena celková tělesná kompozice
účastníků.
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Účastníkům bylo doporučeno jíst tři jídla
denně, snidani, oběd, večeři a 1-2 x
zdravou svačinu mezi jídly. Maximální
počet kalorií za den by měl být přibližně
1500, účastníci si však neměli počítat
kalorie, ale raději omezit jejich příjem
nahrazením potravinami s nízkou hodnotou
energie. Nápoj Natural Balance měli
používat jako součást zdravé snídaně,
například jako součást smoothie s mlékem
a bobulovým ovocem. Rovněž jim bylo
doporučeno užívat denně jeden sáček
z Balíčku Wellness jako součást Snídaně
Wellness™.
Účastníkům bylo doporučeno, aby jejich
oběd sestával ze tří skupin potravin ovoce a zeleniny, pomalých sacharidů a ryb
nebo jiných libových zdrojů bílkovin.

K večeři odborníci účastníkům poradili jíst
Polévky Natural Balance spolu s velkým
talířem zeleniny a malým kouskem
celozrnného chleba. Subjektům bylo
doporučeno omezit příjem alkoholu na
maximálně jednu sklenici týdně a pít
neslazené nápoje jako vodu, čaj nebo kávu.
S použitím krokoměrů byli účastníci
požádáni, aby zaznamenávali počet kroků
za den a aby se snažili denně ujít alespoň
10 000 kroků. Kromě toho jim byl
doporučen kardio trénink alespoň 3krát
týdně po dobu 30-60 minut s tím, že se
mají vyhnout dlouhodobému sezení.
Průměrný úbytek hmotnosti po 12
týdnech byl 7,5 kg. Sedmi ze třinácti
subjektů se podařilo zhubnout 8 - 15 kg.
Rovněž se podařilo zredukovat množství
tělesného tuku průměrně o 5,6 %,
maximálně o 12 %.

•

Nápoje a polévky Natural Balance, jako součást
kaloricky omezené diety a v kombinaci s pravidelným
cvičením mohou pomoci zredukovat hmotnost.
Bylo to prokázáno ve skupině zaměřené na redukci
hmotnosti ve Stockholmu, ve Švédsku.
Třinácti mužům a ženám s nadváhou či obezitou se
podařilo zhubnout průměrně 7,5 kg za 12 týdnů.
Množství jejich tělesného tuku se podařilo zredukovat
v průměru o 5.6 %.

•
•

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

VÝSLEDKY SKUPINY PRO HUBNUTÍ
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PROGRAM PRO ZDRAVÍ
Wellness produkty v Programu pro zdraví pomáhají následujícím
způsobem:
•Každé ráno zajistí skvělý start do nového dne díky zdravé snídani, která
dodá mozku i tělu množství vydatných živin.
•Poskytují tělu vitaminy, minerální látky, omega 3 mastné kyseliny
a antioxidanty potřebné pro správnou výživu a různé tělesné funkce.
•Budují a posilují každodenní obranyschopnost organismu přísunem
kvalitních bílkovin, vlákniny a účinných antioxidantů

1

2

+
Snídaně Wellness™

Zdravý oběd

1 porce nápoje Natural Balance
1 sáček z Balíčku Wellness
+ vaše oblíbené zdravé potraviny

1/2 talíře zeleniny
1/4 talíře libových bílkovin
1/4 talíře pomalých sacharidů

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Příklady najdete na str. 54
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3

4

Zdravá svačina: 1-2 x denně

Zdravá večeře

Příklad:
Ovoce a ořechy

1/2 talíře zeleniny
1/4 talíře libových bílkovin
1/4 talíře pomalých sacharidů

SNÍDANĚ			
Balíček Wellness
1 porce nápoje Natural Balance
Káva/čaj bez cukru
Nízkotučné mléko, 300 ml
1 banán
50 g malin
50 g borůvek

VÝŽIVA
• Jezte Snídani Wellness™ (která zahrnuje 1
sáček z Balíčku Wellness a 1 porci nápoje
Natural Balance).
• Jezte pravidelně: snídani, oběd, večeři a 1-2
svačiny.
• Při sestavování vašich jídel dodržujte model
talíře Zdravý oběd/večeře.
• Vyhýbejte se sladkým (vysoce glykemickým)
a tučným potravinám, omáčkám a jídlům.
• Vyhýbejte se smaženým a fritovaným
jídlům. Místo toho připravujte pokrmy
vařením, grilováním nebo na páře.
• Jako nápoj si vyberte vodu. Vyhněte se
nebo omezte sladké nápoje a alkohol.

SVAČINA
1 jablko 150 g a 10 mandlí

SVAČINA
1 jablko 150 g a 10 mandlí

CELKOVÁ POHODA
• Snažte se získat dostatek spánku, bojovat
proti stresu a udržet si pozitivní přístup.
• Během dodržování programu získejte
podporu a pomoc od svého okolí.

PROGRAMY

VEČEŘE		
Baby špenát 20 g
Okurka 50 g
Žlutá paprika 70 g
Rajče 100 g
Vařená zelenina: hrášek, kukuřice, mrkev,
Fazolové lusky 100 g
Olivový olej 2 čajové lžičky
Pečený losos 140 g
Vařená celozrnná rýže 100 g

CVIČENÍ
• Zvyšte denní aktivity, pokuste se udělat
alespoň 10 000 kroků denně.
• Cvičte třikrát do týdne. Zahrňte kardio
trénink, silové a strečinkové cviky.
• Vyhněte se sezení po delší dobu..

DOPLŇKY STRAVY

OBĚD		
Směs listové zeleniny 20 g
Žlutá paprika 70 g
Rajče 50 g
1/4 avokáda
Zelené olivy, 20 g
Vařená zelenina: hrášek, kukuřice, mrkev,
fazolové lusky 100 g
Olivový olej 2 čajové lžičky
Grilovaná kuřecí prsa, 150 g
Vařené celozrnné obiloviny (ječmen) 150 g

PRODUKTY NB

Váš denní kontrolní
seznam v rámci
Programu pro zdraví

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Tip na jídelníček
v rámci Programu pro
zdraví

ČASTÉ DOTAZY

DALŠÍ VÝŽIVNÉ A CHUTNÉ RECEPTY
NAJDETE V KUCHAŘCE WELLNESS NA
WWW.ORIFLAME.CZ!
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PROGRAM PRO HUBNUTÍ
Wellness produkty v Programu pro zdraví pomáhají následujícím způsobem:
•Zajišťují výživnou snídani, která vám dodá energii na ráno a pomáhá
předcházet únavě během dne; zároveň umožní lepší kontrolu chuti k jídlu
ve večerních hodinách.
•Poskytují tělu vitaminy, minerální látky, omega 3 mastné kyseliny
a antioxidanty.
•Jsou součástí nízkokalorické večeře s bohatou na bílkoviny a vlákninu, které
vás udrží nasycené až do doby, než půjdete spát.

1

2

+
Snídaně Wellness™

Oběd pro hubnutí

1 porce nápoje Natural Balance
1 sáček z Balíčku Wellness
+ vaše oblíbené zdravé potraviny

3/4 talíře zeleniny
1/8 talíře libových bílkovin
1/8 talíře pomalých sacharidů

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Příklady najdete
na str. 54

cca 350 kcal

3

4

Zdravá svačina: 1-2 x denně

Večeře Wellness™

Příklad:
Ovoce a ořechy

1 porce Polévky Natural Balance, NEBO
1 porce nápoje Natural Balance
(cca 85 kcal)
1 talíř zeleniny + 1 plátek celozrnného chleba
(cca 315 kcal)
Celkem 250 kcal denně
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cca 500 kcal

Přibližně 400 kcal

VÝŽIVA
• Jezte Snídani Wellness™ (která zahrnuje
1 sáček z Balíčku Wellness a 1 porci nápoje
Natural Balance).
• Jezte Večeři Wellness™ (která zahrnuje
polévku Natural Balance nebo nápoj Natural
Balance).
• Jezte pravidelně: snídani, oběd, večeři a 1-2
svačiny.
• Při sestavování vašich jídel dodržujte model
talíře Programu pro hubnutí.
• Vyhýbejte se sladkým (vysoce glykemickým)
a tučným potravinám, omáčkám a jídlům.
• Vyhýbejte se smaženým a fritovaným
jídlům. Místo toho připravujte pokrmy
vařením, grilováním nebo na páře.
• Jako nápoj si vyberte vodu. Vyhněte se
nebo omezte sladké nápoje a alkohol.
• Při jídle se soustřeďte; nedívejte se televizi
ani nepracujte.
• Jezte pomalu a dobře žvýkejte. Po 20 minut
po jídle se dostaví pocit sytosti.
• Po každém hlavním jídle si vyčistěte zuby.
Tak potlačíte chuť na další jídlo a sladkosti.

SVAČINA			
1 jablko 150 g a 10 mandlí
125
Celkem kalorií: 125
OBĚD			
Směs listové zeleniny 40 g
12
Žlutá paprika 70 g
20
Rajče 100 g
18
Vařená zelenina: hrášek, kukuřice, mrkev,
fazolové lusky 200 g
130
Olivový olej 2 čajové lžičky
80
Grilovaná kuřecí prsa 100 g
135
Vařené celozrnné obiloviny (ječmen) 150 g 105
Celkem kalorií: 500

1500
DALŠÍ VÝŽIVNÉ A CHUTNÉ RECEPTY
NAJDETE V KUCHAŘCE WELLNESS NA
WWW.ORIFLAME.CZ!
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CELKEM KALORIÍ ZA DEN:

PROGRAMY

CVIČENÍ
• 30-60 minut se věnujte rychlé chůzi.
Pokuste se udělat více než 10 000 kroků
SVAČINA			
denně.
1 jablko 150 g a 10 mandlí		 125
• Nejméně 3 x týdně po dobu 30 minut se
Celkem kalorií: 125
věnujte kardio tréninku, silovým
a strečinkovým cvikům.
• Vyhněte se sezení po delší dobu.
VEČEŘE WELLNESS		
Polévka Natural Balance (průměr příchutí 20 g) 73
Celozrnný chléb, 30 g
75
CELKOVÁ POHODA
1/4 avokáda
80
• Snažte se získat dostatek spánku, bojovat
Slunečnicová semínka 15 g
90
proti stresu a udržet si pozitivní přístup.
Baby špenát 40 g
12
• Během dodržování programu získejte
Zelené olivy 20 g
25
podporu a pomoc od svého okolí.
Okurka 50 g
7
Žlutá paprika 70 g
20
Rajče 100 g
18
Celkem kalorií: 400

DOPLŇKY STRAVY

SNÍDANĚ WELLNESS™			
Balíček Wellness
10
1 porce nápoje Natural Balance
65
Káva/čaj bez cukru
5
Nízkotučné mléko, 300 ml
120
1 banán
103
50 g malin
19
50 g borůvek
28
Celkem kalorií: 350

PRODUKTY NB

Váš denní kontrolní
seznam v rámci
Programu pro hubnutí

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Tip na jídelníček
v rámci Programu pro
hubnutí
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Snídaně Wellness™
Tip na složení Snídaně Wellness™

+

+

1 porce nápoje Natural Balance + 1 sáček z Balíčku Wellness + vaše oblíbené zdravé
potraviny (například jogurt, ovoce či cereálie).
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Příklady Snídaně Wellness™
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OMELETA
Balíček Wellness
1 porce nápoje Natural Balance
se 150 ml vody
Smíchejte a nalijte na horkou
nepřilnavou pánev:
2 vejce
Nízkotučné mléko, 30 ml
Dochutit solí a pepřem
Baby špenát, 30 g
Rajče, 50 g
Okurka, 50 g
Sladká paprika, 30 g
Celkem kalorií:

OVOCNÉ PROBUZENÍ
Balíček Wellness
Neslazené celozrnné müsli, 30 g
Nízkotučný bílý jogurt, 200 ml
1 porce nápoje Natural Balance
(smíchat s jogurtem)
100 g bobulového ovoce
Celkem kalorií:

kcal
10
65
170
12
30
10
27
36
360

kcal
10
110
100
65
55
340

OVESNÉ VLOČKY
Balíček Wellness
1 porce nápoje Natural Balance
Káva/čaj bez cukru
Ovesné vločky vařené ve vodě
Nízkotučné mléko, 200 ml
50 g malin
50 g borůvek
Celkem kalorií:

kcal
10
65
5
135
80
19
28
350

POVZBUZUJÍCÍ SMOOTHIE
Balíček Wellness
Smíchejte v mixéru:
1 porce nápoje Natural Balance
Žluté ovoce 100 g
Nízkotučný jogurt 200 ml
Šťáva z pomeranče
Špetka skořice
Celkem kalorií:

kcal
10
65
100
125
65
365

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

PRODUKTY NB

DOPLŇKY STRAVY

PROGRAMY
PROGRAMS

ČASTÉ DOTAZY
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Návod na sestavení oběda/večeře
Wellness model talíře nabízí řadu zdravých možností, díky kterým si můžete
přizpůsobit jídlo podle chuti. Jednoduše si vyberte potraviny ze tří skupin
uvedených níže a složte si vlastní talíř. Dodržujte přitom doporučenou dávku
uvedenou u jednotlivých modelů.

Oběd pro hubnutí
Skupina

Skupina 1 (3/4 talíře)
Skupina 2 (1/8 talíře)
+
Skupina 3 (1/8 talíře)

1

Skupina

2

Skupina

3

Oběd/večeře pro zdraví

Skupina

1

Skupina 1 (1/2 talíře)
Skupina 2 (1/4 talíře)
+
Skupina 3 (1/4 talíře)

Skupina

3

Skupina

2

TŘI SKUPINY POTRAVIN
Převážně zelenina

Převážně bílkoviny

SKUPINA 2

SKUPINA 3

Salát, špenát, rukola (listová
zelenina)
Petržel, koriandr (bylinky)
Celer, fenykl, čínské zelí
Zelí, kapusta
Klíčky (všechny druhy)
Okurka, paprika
Rajčata, mrkev
Růžičková kapusta,
brokolice, květák
Chřest, okra
Červená řepa, ředkvička
Hrášek
Olivy
Avokádo
Cibule, česnek

Houby
Čočka
Cizrna
Fazole (všechny druhy)
Tofu
Sója, sójové maso
Ryby
Mořské plody
Vajíčka
Kuře
Krůta
Nízkotučné a neslazené
mléčné výrobky (sýry,
jogurty, mléko)

Celozrnné obiloviny (oves,
žito, pšenice, pohanka)
Rýže (celozrnná)
Pohanka
Brambory
Sladké brambory
Kořenový celer
Dýně
Kukuřice
Quinoa
Bulgur
Celozrnné těstoviny
Celozrnný chléb
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SKUPINA 1
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Převážně sacharidy

Jídlo dodává tělu energii, řada lidí je však zvyklá se během večerního jídla přejídat a to má
za následek nadbytečnou hmotnost. Jeden ze způsobů, jak se tomu vyhnout, je dát si Večeři
Wellness™.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Večeře Wellness™
POLÉVKA NATURAL BALANCE

PRODUKTY NB

Polévka obsahuje bílkoviny na rostlinné
bázi pocházející ze tří vysoce kvalitních
zdrojů bez genetické modifikace.Tato
kombinace zajistí všechny aminokyseliny,
které vaše tělo potřebuje. Bílkoviny také
způsobí, že se cítíte sytí po delší dobu.
• B
 ílkoviny z brambor mají vysoký podíl
esenciálních aminokyselin.
• Bílkoviny z hrášku vás optimálně
zasytí.
• Bílkoviny ze sóji prospívají srdci
a cévám.

VEČEŘE PRO HUBNUTÍ PRO JEDNOHO
Polévka Natural Balance
kcal
(Průměr dvou příchutí)
73
Celozrnný chléb 30 g
75
1/4 avokáda
80
Slunečnicová semínka 15 g
90
Baby špenát 40 g
12
Olivy 20 g
25
Okurka 50 g
7
Žlutá paprika 70 g
20
Rajče 100 g
18
Celkem
400

ČASTÉ DOTAZY

Polévka Natural Balance dle vašeho výběru
Listový salát, jako je rukola, římský salát, špenát,
fenykl, čínské zelí
Rajčata
Okurky
Mrkev
Jarní cibulky, pórek, šalotka
Červená, žlutá zelená či oranžová paprika
Ředkvičky
Klíčky
Řepa, pečená či vařená
Bylinky jako petrželka, bazalka, tymián či koriandr
Brokolice
Květák
Fenykl, celer a celerová nať
Hrášek
Fazole

PROGRAMY

VEČEŘE WELLNESS™
SALÁT IGELOSA S 10 INGREDIENCEMI
Pro 4 osoby
Celkem kalorií na 1 porci: 350-400

Omyjte salát a nakrájejte ho na kousky.
Oloupejte a omyjte vaši oblíbenou zeleninu,
nakrájejte ji na proužky nebo kostky a smíchejte.
Podávejte pokapané citrusovou šťávou a olivovým
olejem a posypané slunečnicovými semínky.

DOPLŇKY STRAVY

Tipy na složení Wellness Večeře™
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Cvičení
Přední instituce jako Harvadská škola veřejného zdraví, Světová zdravotnická organizace
(WHO) nebo Klinika Mayo potvrzují, že pro naše zdraví je velmi důležité omezit čas
strávený sezením a vést aktivní život. Níže uvedený plán cvičení vám poradí, na jaký druh
fyzické aktivity byste se měli zaměřit na denní a týdenní bázi, abyste dosáhli svého
zdravotního cíle.

PLÁN CVIČENÍ

OBČASNÉ
AKTIVITY
Cvičení pružnosti, jóga,
strečink a pilates
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2 DNY V TÝDNU
Posilovací aktivity, cvičení s činkami, sedy-lehy,
kliky. Silové cvičení 2 x týdně zlepšuje sílu
a svalovou vytrvalost.
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3 DNY V TÝDNU
Aerobní aktivity
Jízda na kole, běh/jogging, tanec, plavání, turistika, tenis, badminton
a basketbal. Aerobní cvičení nejméně 30 minut 3 x týdně s alespoň
střední intenzitou, která vám zrychlí puls.

KAŽDÝ DEN
Každodenní fyzické aktivity
Rychlá chůze, 10 000 kroků
Choďte po schodech místo jízdy výtahem

TÝDENNÍ AKTIVITY:

PRO OPTIMÁLNÍ ZDRAVÍ:

PROGRAMY

2 x týdně alespoň po dobu 30 minut provádějte
silové cvičení, abyste zlepšili svalovou výkonnost
a vytrvalost. Můžete cvičit i power jógu a/nebo
strečinkové cviky.

DOPLŇKY STRAVY

Pokud chcete zhubnout a cítit se ve formě, měli
byste se věnovat intenzivnějšímu kardio cvičení,
například rychlé chůzi, při které se zpotíte, běhu,
cyklistice, plavání, tanci nebo aerobiku alespoň 30
minut třikrát týdně. Spálíte tak více kalorií
a tělesného tuku a vyformujete si svaly.

PRODUKTY NB

Zkuste udělat alespoň 10 000 kroků denně. Čím
více kroků uděláte, tím lépe. Spoustu kroků navíc
můžete udělat velmi jednoduše, pokud se
například rozhodnete jít po schodech namísto
použití výtahu, pokud si půjdete pohovořit
s kolegou namísto toho, abyste mu poslali email,
nebo pokud vystoupíte z vlaku či autobusu
o zastávku dříve a uděláte si příjemnou
procházku.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

DENNÍ AKTIVITY:

ČASTÉ DOTAZY
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Celková životní pohoda
Výživná strava a cvičení vám pomohou dosáhnout
vašeho cíle, ať už jde o podporu zdraví či hubnutí.
K dosažení pocitu štěstí jsou však nezbytné dva
základní prvky - rozumět tomu, jak určité faktory
životního stylu ovlivňují naše zdraví, a mít kolem sebe
lidi, kteří nás vždy podpoří.
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Nekuřte
• Kouření zkracuje život přibližně o 10 let
• Kouření mimo jiné zvyšuje riziko rakoviny plic, rakoviny
slinivky a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
• Lidé, kteří nikdy nekouřili, mají vyšší šanci zdravě
zestárnout

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Dostatek spánku
• Pro optimální odpočinek a regeneraci si dopřejte
dostatek spánku: 7-8 hodin za noc
• Nedostatek spánku podněcuje zvýšení chuti k jídlu
• Nedostatek spánku negativně působí na celkovou imunitu
• Málo spánku také zhoršuje duševní výkonnost
• Poruchy spánku mohou zvýšit riziko vzniku diabetu typu
2 a kardiovaskulárních onemocnění
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Odbourejte stres
• Úroveň a trvání stresu má velký vliv na zdraví
• Stres ovlivňuje všechny buňky v našem těle a může mít
za následek fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy, bolesti
žaludku, zažívací potíže, vysoký krevní tlak, problémy se
spánkem, bolesti zubů, autoimunitní onemocnění, deprese,
srdeční choroby a rakovina
• Mezi způsoby zvládání návalového i dlouhotrvajícího
stresu patří například: meditace, cvičení, rozhovory
s ostatními, nebo koníčky
Celkové štěstí
• Štěstí a optimismus zlepší nejen kvalitu vašeho života, ale
také zdraví a prodlouží váš život
• Způsobů, jak podpořit pocit štěstí, je řada, například
zaměřit se na pozitivní stránky dne, být vděčný za to
dobré v životě a být laskavý k ostatním

VĚDECKÉ
SCIENCE ZÁKULISÍ
BEHIND

FPO

HEALTH
PRODUKTY
& WEIGHT
NB

EVERYDAY
DOPLŇKY HEALTH
STRAVY
BEAUTY
PROGRAMY
SOLUTIONS
ČASTÉFAQ
DOTAZY

Společenství
• Je prokázáno, že pokud se o své cíle podělíte s rodinou a přáteli, zvýšíte tak svou šanci
na úspěch. Mohou vás podpořit, inspirovat a pomohou vám pokračovat i když vy byste
to už nejraději vzdali.
• Obklopte se pozitivními lidmi nebo si spolu s nimi stanovte stejné cíle, aby i oni zlepšili
své zdraví!
• Wellness kluby jsou ideálním prostředkem k získání podpory, kterou potřebujete.
Zároveň povzbudíte ostatní a budete se dobře bavit.
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Odpovědi na často kladené otázky
Přírodní nápoj Natural Balance
Proč bych měl/a užívat Přírodní nápoj Natural Balance?
Nápoj byl původně vyvinut pro výživu pacientů čekajících na transplantaci orgánů. Jeho složení obsahuje
všechny základní makroživiny, které lidské tělo potřebuje. Má vysoký obsah bílkovin společně s kompletním
profilem aminokyselin, perfektní rovnováhu mezi omega 3 a dalšími mastnými kyselinami a zároveň jde
o nízkoglykemický zdroj sacharidů s dostatkem vlákniny. Nápoj Natural Balance je přírodní, nízkokalorický,
s vyváženým obsahem živin a je ideální jako jídlo nebo svačina. Pomůže vás zasytit a zároveň vám dodá
energii a základní vyživující látky, takže při hubnutí nebude vašemu tělu nic chybět – kromě kalorií. Jedna
porce má hodnotu cca 65 kcal.
Protože použité vyživující složky jsou přírodní a neporušené (tj. nejsou syntetické nebo hydrolyzované na
aminokyseliny), můžete nápoj Natural Balance užívat tak dlouho, jak budete chtít. Odborníci, kteří vyvinuli
jeho recepturu, užívají nápoj každý den, i když nechtějí zhubnout. Jde o perfektní řešení, pokud máte hlad,
jste unavení nebo nesoustředění během pracovního dne či před cvičením ve fitness centru. Protože je nápoj
snadno stravitelný a sytý, tvoří zároveň zdravou, nízkokalorickou variantu lehkého večerního jídla.
Jsou složky v nápoji Natural Balance přírodní?
Ano, používáme pouze přírodní vyživující ingredience a příchuti, včetně vanilky, kakaa a jahod. Malý zlomek
receptury tvoří sladidlo sukralóza.
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Co je glykemický index (GI) a jaký je GI Přírodního nápoje Natural Balance?
Glykemický index je metoda rozdělování potravin na základě jejich různých vlivů na krevní cukr. Potraviny,
které obsahují rychle se vstřebávající sacharidy (např. sladké limonády), mají obvykle vysoký GI, protože
uvolňují rychlou odezvu hladiny krevního cukru; po jejich konzumaci začne slinivka rychle vyrábět inzulin.
Naproti tomu potraviny, které obsahují málo nebo pomalu se vstřebávající sacharidy (např. zelenina
a celozrnný chléb), mají nízký GI, protože tělu trvá déle, než jídlo stráví a sacharidy vstřebá do krve, a slinivka
může pracovat pomaleji. Potraviny s GI pod 55 jsou hodnoceny jako potraviny s nízkým GI.
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GI metoda původně vznikla pro výběr potravin vhodných pro diabetiky. Důsledkem konzumace potravin
s nízkým GI je stabilnější hladina krevního cukru a inzulinu. Tento zdravotní aspekt je prospěšný nejen pro
diabetiky, ale pro každého. GI Přírodního nápoje Natural Balance, testovaný na Univerzitě v Sydney, je 28.
Pomáhá nápoj Natural Balance při hubnutí?
Studie prokázaly výraznou ztrátu tělesné hmotnosti při užívání nápoje Natural Balance v kombinaci se
správnou stravou a fyzickou aktivitou. Nápoj Natural Balance podporuje hubnutí mnoha způsoby; jedním
z důležitých faktorů je, že hladina inzulinu má tendence klesat u lidí, kteří nápoj pravidelně užívají. Inzulin je
anabolický hormon (podporuje tloustnutí), jehož hladina často bývá vyšší u lidí s nadváhou. V důsledku
užívání nápoje Natural Balance a pravidelnějšího stravování se tato hladina normalizuje. Nápoj zároveň
dodává pocit nasycení, což pomáhá snížit velikost porcí a tím i množství přijatých kalorií.
Pro kontrolu váhy nebo zhubnutí doporučujeme užívat nápoje Natural Balance následujícími dvěma
způsoby:
1) Vypijte 1 dávku nápoje půl hodiny před každým hlavním jídlem (budete mít menší hlad a zasytí vás menší
porce).
2) Dejte si nápoj jako svačinu nebo kdykoliv pocítíte chuť na sladké. Nápoj je ideální náhrada za nezdravé
a kalorické zákusky.
Je možné použít Přírodní nápoj Natural Balance jako náhradu běžné stravy?
Ne, pouhé nápoje neposkytují dostatek kalorií, vitamínů a minerálů, které by nahradily celé jídlo. Vzhledem k tomu,
že má Přírodní nápoj Natural Balance nízký obsah sacharidů, doporučuje se jeho doplnění zeleninou, ovocem,
ořechy nebo bobulemi. V našich programech jej vždy doporučujeme jako doplněk stravy, nikoli náhradu.

Je bezpečné užívat nápoj Natural Balance dlouhodobě?
Nápoj Natural Balance můžete užívat jako potravinový doplněk ke zdokonalení stravy tak dlouho, jak si
přejete.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Ovlivňuje nápoj Natural Balance chuť k jídlu?
Nápoj Natural Balance je bohatý na bílkoviny a vlákninu. Z makroživin (bílkoviny, tuky a sacharidy), právě
bílkoviny zasytí nejvíce vzhledem k počtu kalorií. Vláknina dává jídlu objem a je strávena jen do určité míry,
což znamená, že zasytí s velmi malým počtem kalorií. Stabilizace hladiny cukru v krvi zároveň často utlumí
chuť na sladké, užití nápoje Natural Balance mezi jídly tedy pomáhá snížit hlad a chuť k jídlu.

Ovlivňuje nápoj Natural Balance krevní tlak?
Ne, konzumace nápoje Natural Balance krevní tlak neovlivní.

Je Přírodní nápoj Natural Balance vhodný pro lidi, kteří mají cukrovku? Jaký je obsah
cukru?
Přírodní nápoj Natural Balance je vhodný i pro diabetiky. Neobsahuje žádný přidaný cukr a má velmi nízký
glykemický index. Obsah sacharidů na porci je 6 g, z toho 3,5 g jsou jednoduché cukry. Pokud berete inzulin
nebo orálně podávané léky, doporučujeme monitorovat hladinu cukru v krvi a upravit dávku léků podle
nízkého obsahu sacharidů a nízkého GI tohoto přípravku, zejména v případě, že zhubnete. Před jakýmikoliv
úpravami dávek léků vždy konzultujte svého lékaře.

Když užívám nápoj Natural Balance jako potravinový doplněk, potřebuji stále brát ostatní
vitaminy a minerály?
Nápoj Natural Balance není vitaminový ani minerální doplněk; je to bohatý mix běžné stravy.

ČASTÉ DOTAZY

Obsahuje nápoj Natural Balance sladidlo?
Přírodní nápoj Natural Balance obsahuje sukralózu, sladidlo schválené normami EU, použité pro zvýraznění
chuti a zároveň pro zachování nízké hladiny cukru a kalorií. Sukralóza vyvolává tvorbu nižšího množství
inzulinu než ostatní sladidla na trhu, schválená normami EU. Pochází z přírodního cukru, je však cca 600 x
sladší. Proto je v receptuře použito velmi malé množství (cca 0,08 % obsahu). Sukralóza prošla hodnocením
Vědeckého výboru pro potraviny při Evropské komisi (SCF) v letech 1987, 1988, 1989 a 2000, které
stanovilo přijatelnou denní dávku 0–15 mg/kg tělesné váhy denně. Americký Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv (FDA) stanovil přijatelnou denní dávku 5 mg/kg tělesné váhy denně. Pro osobu, která váží 70 kg, to
znamená maximální konzumaci sukralózy obsažené ve cca 28 porcích nápoje Natural Balance denně.

PROGRAMY

Obsahuje nápoj Natural Balance přidaný cukr?
Kromě cukrů a sacharidů přítomných v přírodních ingrediencích nápoj neobsahuje přidaný cukr. Pro
zvýraznění chuti a zároveň zachování nízkého glykemického indexu je použito velmi malé množství sladidla
sukralózy.

DOPLŇKY STRAVY

Mohu si nápoj Natural Balance namíchat předem a vzít si jej s sebou pro pozdější použití?
Prášek si můžete vzít s sebou odděleně od vody a namíchat nápoj před konzumací – buď pomocí šejkru,
nebo, jste-li na cestách, nasypat prášek přímo do částečně vyprázdněné lahve s vodou a jednoduše
protřepat. Nápoj lze i namíchat předem a nosit jej s sebou v lahvi nebo jej uchovat v chladničce; v tom
případě jej před konzumací protřepejte, neboť po 10 minutách se od sebe začnou složky oddělovat.
Nedoporučujeme konzumaci předem namíchaného nápoje staršího 24 hodin.

PRODUKTY NB

Mám nesnášenlivost vůči některým potravinám / alergie. Mohu užívat nápoje Natural
Balance?
Pokud jste alergičtí na některou z jeho složek (mléčná bílkovina, vejce), měli byste se užívání produktu
vyvarovat nebo se nejprve obrátit na svého lékaře. Nápoje jsou bez lepku a obsahují minimální množství
laktózy, které je velmi dobře tolerováno osobami s nesnášenlivostí vůči laktóze. Přírodní jahodové aroma je
nealergenní.

Od jakého věku se může nápoj užívat?
Nápoj Natural Balance se může užívat od 3 let následujícím způsobem (pokud místní legislativa neurčuje
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jinou normu):
3–7 let: 1/3 porce NNB
7–11 let: 1/2 porce NNB
12 let a více: 1 porce NNB
Mohu míchat prášek Přírodního nápoje Natural Balance s jinými tekutinami než jen
s vodou?
Ano, prášek můžete smíchat se všemi studenými tekutinami, jako je mléko, sójové mléko, mandlové nebo
ovesné mléko, džus, jogurt atd. – podle vašich energetických potřeb a vaší chuti. Pamatujte však, že
energetický obsah (kalorie) a glykemický index se zvyšují, pokud prášek mícháte s jinými tekutinami než
s vodou.
Mohu užívat Nápoje Natural Balance během těhotenství či kojení?
Ano, můžete. Tyto nápoje je bezpečné užívat i během těhotenství a kojení. Můžete je užívat jako součást
jídla, nebo jako zdravou svačinu. Pokud však plánujete užívat nápoje jako podporu hubnutí během
těhotenství, prosíme poraďte se se svým lékařem.

Polévky Natural Balance
Mohu použít polévky Natural Balance jako náhradu jídla?
Ne, pouhé polévky neposkytují dostatek kalorií, vitamínů a minerálů, které by nahradily celé jídlo. Pro
hubnutí by polévka měla být užívána jako součást jídla – nejlépe ji doporučujeme spolu se salátem. Pro
uchování zdravé váhy mohou polévky sloužit jako zdravá a sytá svačina.
Od jakého věku je vhodné jíst polévky Natural Balance?
Polévky mohou jíst děti ve věku od 3 let. V případě potřeby snižte velikost porce.
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Mám nesnášenlivost vůči některým potravinám / alergie. Mohu jíst polévky Natural
Balance?
Pokud jste alergičtí na některou z jejích složek, měli byste se užívání výrobku vyhnout. Výrobek neobsahuje
mléčné bílkoviny a vejce - velmi časté alergeny. Je také bez lepku a laktózy. Obsahuje však sóju.
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Mám zdravotní potíže a užívám léky. Mohu jíst polévky Natural Balance?
Tyto polévky by měly být považovány za běžné potraviny a konzumovány v souladu s pokyny na obalu.
V případě specifických problémů se vždy se poraďte se svým lékařem.
Jsou polévky Natural Balance vhodné pro diabetiky?
Polévky Natural Balance mohou konzumovat diabetici. Mají nízký glykemický index. Obsah sacharidů na
jednu porci je 10-12 g, z toho 4-6 g jsou jednoduché cukry. Pokud chcete jíst tyto polévky jako pomoc při
hubnutí, je důležité, abyste se nejprve poradili se svým lékařem. Váhový úbytek může ovlivnit vaši potřebu
inzulinu a/nebo perorálních léků.
Mám vysoký krevní tlak. Mohu jíst polévky Natural Balance?
Tyto polévky obsahují sůl (sodík), a proto nejsou vhodné při dietě s doporučením omezení příjmu solí.
Můžete užívat tyto polévky, pokud vám nebylo doporučeno omezit příjem soli.
Mohu jíst polévky Natural Balance během těhotenství či kojení?
Ano, můžete. Tyto polévky je bezpečné konzumovat i během těhotenství a kojení. Můžete je užívat jako
součást jídla, nebo jako zdravou svačinu. Pokud však plánujete užívat polévky jako podporu hubnutí během
těhotenství, prosíme poraďte se se svým lékařem.

Od jakého věku se mohou konzumovat Tyčinky Natural Balance?
Tyčinky jsou bezpečné pro děti od 3 let.
Cvičím a chodím do posilovny, mohu jíst Tyčinky Natural Balance namísto jiných
proteinových a sacharidových produktů na trhu?
Tyčinky Natural Balance obsahují nízkoglykemické sacharidy a přibližně 8 g proteinů, což z nich dělá ideální
svačinu před tréninkem. Poskytnou vašemu tělu palivo a energii během tréninku. Je třeba mít na paměti, že
Tyčinky Natural Balance mají nízký GI, proto nezpůsobují inzulinem vyvolaný anabolický efekt (nárůst svalové
hmoty).

Mám potravinovou intoleranci/alergii. Mohu konzumovat Tyčinky Natural Balance?
Pokud jste alergičtí nebo máte intoleranci na některou ze složek (mléko, sója, lepek) měli byste se konzumaci
tyčinek vyhnout.

Mohou Tyčinky Natural Balance zcela nahradit jídlo?
Ne, nejsou náhradou jídla, je to zdravé občerstvení s obsahem bílkovin.
Proč je jako zdroj bílkovin v Tyčinkách Natural Balance použita sója?
Sója je vysoce kvalitní zdroj rostlinných bílkovin, který má řadu zdravotních přínosů. Snižuje hladinu špatného
cholesterolu v krvi a redukuje riziko srdečních onemocnění. Sója, kterou používáme, není geneticky
modifikovaná.

DOPLŇKY STRAVY

Může Tyčinky Natural Balance jíst těhotná nebo kojící žena?
Tyčinky Natural Balance jsou bezpečné pro matku i plod/kojené dítě jako zdravá svačina.

PRODUKTY NB

Jsou Tyčinky Natural Balance vhodné pro diabetiky?
Tyčinky Natural Balance mohou konzumovat i diabetici. Mají nízký glykemický index. Obsahují 18 gramů
sacharidů, z čehož 11 gramů jsou jednoduché cukry. V případě dalších konkrétních otázek se vždy poraďte
s lékařem.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Tyčinky Natural Balance

Jaké složky zajišťují, že jsou Tyčinky Natural Balance sladké?
Obsahují fruktózu, která jim dává příjemnou sladkost, měkkost a strukturu. Fruktóza je přírodní cukr jako
glukóza a sacharóza, má však velmi nízký glykemický index.

Mohu společně s Balíčkem Wellness užívat i jiné multivitaminové doplňky?
Ne, to nedoporučujeme. Multivitaminové a minerální doplňky z řady Wellness by Oriflame obsahují
vyvážené množství vyživujících látek, perfektně přizpůsobené potřebám dospělého těla.

Doporučili bychom se vyhnout jeho zapíjení teplými nápoji, protože by mohlo dojít k rozpouštění měkkých
želatinových kapslí (Omega 3 a Švédský komplex pro krásu Plus) a potom by bylo obtížné kapsle spolknout.
Je bezpečné užívat Balíček Wellness každý den/po celý rok?
Jedna tableta Multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame je vyvinuta tak, aby naplňovala doporučené
denní množství vitaminů a minerálů a nepředstavovala nebezpečí předávkování. Některé potravinové

ČASTÉ DOTAZY

Mohu užívat Balíček Wellness s jakoukoliv tekutinou (tj. kávou, čajem, limonádou atd.)?
Společně s balíčkem Wellness doporučujeme vypít dostatečné množství vody nebo jiného nealkoholického
nápoje. Pro nejlepší vstřebání doporučujeme užívat Balíček Wellness s nejméně 2 dl vody. Voda přenáší
vyživující látky v těle a eliminuje toxiny.

PROGRAMY

Balíček Wellness
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doplňky a léčiva by se neměly užívat soustavně (např. Echinacea). V užívání Balíčku Wellness nebo
Multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame však není třeba dělat žádné přestávky, protože obsahují
pouze nezbytnou denní dávku živin. Je bezpečné užívat jeden sáček nebo jednu tabletu denně.
Je bezpečné užívat Balíček Wellness jako doplněk k velmi zdravé stravě?
Ano, je. Tělo bude absorbovat to, co potřebuje, a přebytek vyloučí.
Lze vstřebat železo a vápník najednou?
Vitamin C zvyšuje vstřebávání neorganického železa a vysoká hladina vápníku mu zabraňuje. Tablety
Multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame obsahují jak vitamin C, tak i vápník, takže vstřebávání železa
není nijak ovlivněno. Proto jsou obecně železo, vápník a vitamin C vždy obsaženy v doplňcích stravy
společně. Doplňky s vyššími dávkami vápníku nebo železa, používané při léčbě osteoporózy nebo anémie, je
však nekombinují.
Mohu užívat multivitaminové a minerální doplňky z řady Wellness by Oriflame během
těhotenství?
Většině žen lékaři doporučují užívat potravinové doplňky během těhotenství i kojení, aby byl podpořen
zdravý vývoj dítěte; zejména doplňky s obsahem kyseliny listové, železa a mastných kyselin omega 3. Zatímco
multivitaminové a minerální doplňky a omega 3 jsou doporučeny, řasy a výtažky z borůvek ve Švédském
komplexu pro krásu Plus neprošly klinickými studiemi působení na těhotné ženy.
Mohou balíčky Wellness užívat děti?
Balíčky Wellness byly vyvinuty pro potřeby dospělých. Množství použitých vitaminů a minerálů je určeno pro
dospělý organismus. Proto nedoporučujeme, aby je užívaly děti (do 12 let nebo podle legislativy
potravinových doplňků jednotlivých zemí). Místo nich pro děti doporučujeme potravinové doplňky
WellnessKids.
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Švédský komplex pro krásu Plus
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Co je astaxanthin?
Astaxanthin je antioxidant. Jde o červený pigment z rodiny karotenoidů. Karotenoidy jsou organické
pigmenty, které se v přírodě objevují v chloroplastech a chromoplastech rostlin, řas, plísní či bakterií
a v ptácích a rybách, kteří se jimi živí (losos, krevety, plameňáci). V rostlinách a řasách mají dvě klíčové funkce:
absorbují světlo (energii) pro využití ve fotosyntéze a chrání chlorofyl před škodami způsobenými sluncem.
Karotenoidy, které přijímáme v potravě, se hromadí v naší pleti a mají na ni fotoochranné účinky.
Studie prokazují, že astaxanthin je účinný antioxidant. Volné radikály jsou nestabilní atomy s nespárovanými
elektrony, které „kradou“ elektrony ostatních atomů. Když volný radikál reaguje se stabilní molekulou,
promění ji ve volný radikál. To může dát do pohybu řetězovou reakci tvorby volných radikálů. Řada vědců je
přesvědčena, že jednou ze základních příčin stárnutí je poškození buněk způsobené nekontrolovatelnými
řetězovými reakcemi volných radikálů. Astaxanthin má jedinečnou molekulární strukturu, která mu poskytuje
vynikající antioxidační kapacitu.
Jak astaxanthin funguje?
Astaxanthin je antioxidant, který chrání buněčné membrány všech tělesných orgánů před oxidačním
stresem. Protože je rozpustný v tucích, má schopnost překročit krevní bariéru v mozku, a tak působit na
zrak, mozek a centrální nervový systém. Astaxanthin má zároveň zdokumentovaný efekt na ostatní tělesné
tkáně. Zvyšuje svalovou vytrvalost a omezuje sekundární zánětlivou reakci po cvičení. Je zdokumentován
i fakt, že v pleti redukuje fotostárnutí, zmírňuje následky UV záření a má protizánětlivý efekt po vystavení
pleti UVB záření.

Jak ovlivňuje astaxanthin vzhled pleti?
Astaxanthin je důležitý pro uchování zdravé a svěží pleti. Chrání před škodami způsobenými okolním
prostředím a známkami stárnutí. Kůže je největší tělesný orgán a první linie obrany před okolním prostředím.
Je to bariéra, která nás chrání před mikroorganismy, UV zářením, horkem, vodou, znečištěným prostředím.
Aby tedy tento orgán zůstal zdravý, je velmi důležité přijímat optimální výživu s obsahem vitaminů, minerálů
a antioxidantů. Většina lidí bohužel nekonzumuje doporučené množství 0,5–1 kg zeleniny, luštěnin,
celozrnných potravin a ovoce denně; abychom tedy vyrovnali nedostatek antioxidantů, vitaminů a minerálů,
je velmi důležité užívat potravinové doplňky.

Jak dlouho mohu používat astaxanthin?
Protože je astaxanthin přírodního původu a ve formě potraviny, můžete jej užívat soustavně celý život. Právě

ČASTÉ DOTAZY

Jak může astaxanthin podpořit svalovou výkonnost a vytrvalost?
Volné radikály vznikají v našem těle nejen v důsledku toho, že je denně vystaveno nepříznivým podmínkám
(UV záření, kouření, špatné stravě), ale také během normálních tělesných funkcí, jako je tvorba energie nebo
zažívání. V průběhu fyzických aktivit dýcháme více a větší množství vzduchu, abychom zásobili tkáně kyslíkem,
který potřebujeme k tvorbě energie. Vzniká tak více volných radikálů. Na to tělo reaguje dlouhodobě
tvorbou dalších endogenních antioxidantů. Krátkodobě však volné radikály aktivují zánětlivou reakci, jež vede
k únavě a bolesti svalů. Astaxanthin neutralizuje volné radikály ve svalech, redukuje tak poškození svalů
a zánětlivost. Studie prokázaly, že poté, co testující osoby užívaly kapsli astaxanthinu denně po dobu 4 týdnů,
došlo ke snížení hladiny kyseliny mléčné v těle, a po 6 měsících k výraznému zlepšení vytrvalosti a výkonnosti.
Astaxanthin pomáhá redukovat poškození svalů a zkracuje dobu nutnou k jejich regeneraci po namáhavé
aktivitě.

PROGRAMY

Astaxanthin pomáhá zneškodnit volné radikály a zmírňuje zánětlivost, což pomáhá zachování celistvosti
buněčných membrán. Studie prokázaly, že v důsledku toho astaxanthin zvyšuje hladinu hydratace suché pleti,
zlepšuje její pružnost a redukuje hloubku vrásek.

DOPLŇKY STRAVY

Může astaxanthin pomoci redukovat vrásky?
Ano, může. Studie prokázaly, že astaxanthin zlepšuje pružnost a hydrataci pleti a redukuje vrásky. Vrásky jsou
záhyby na povrchu pleti, které vznikají v důsledku mimiky, dehydratace, poškození buněk UV zářením,
znečištěného prostředí, kouření, nesprávného stravování, špatného oběhu krve a vysoké hladiny stresu. UV
záření, které ovlivňuje pleť, se skládá ze dvou různých typů vln: UVA a UVB. UVB paprsky jsou kratší než
UVA. Zasahují především vnější vrstvy kůže. Jsou hlavní příčinou spálenin sluncem. UVA paprsky pronikají
hlouběji a účinněji, dodávají pleti dlouhotrvající opálení, poškozují kolagenová vlákna v dermis, a způsobují tak
vznik vrásek. Astaxanthin chrání buněčné membrány i kolagen; neutralizuje totiž volné radikály, které vznikají
při vystavení kůže UV záření.

PRODUKTY NB

Jak je možné, že je astaxanthin silnější než vitamin E?
Při boji proti volným radikálům v těle obvykle spolupracují dva antioxidanty (jako vitaminy C a E), protože
věnují-li jeden elektron, stabilizuje se volný radikál, ale je ochuzen jeden z antioxidantů (vitaminů).
Astaxanthin má, na rozdíl od ostatních běžných antioxidantů, dvě další skupiny okysličujících molekul, což mu
dává schopnost neutralizovat volné radikály, aniž by sám dosáhl nestability. Jinými slovy, astaxanthin
zneškodňuje volné radikály a nepotřebuje dalšího dárce elektronu, aby se vrátil do stabilního stavu. Tato
charakteristická chemická struktura posouvá astaxanthin na úroveň unikátní třídy karotenoidů, známé jako
xanthofyly, které mají nadprůměrné antioxidační schopnosti.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Jaké výhody má pravidelné užívání astaxanthinu?
Osvědčený mechanismus působení astaxanthinu hraje v našem těle klíčovou roli při ochraně buněk před
oxidačním poškozením a předčasným stárnutím. V současné době je potvrzena řada různých benefitů
astaxanthinu pro lidské tělo:
• podporuje zdraví pleti a chrání před následky UV záření
• zvyšuje sportovní výkon a vytrvalost
• zlepšuje zrak
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proto je součástí Balíčku Wellness. Množství astaxanthinu obsažené v jedné kapsli odpovídá velké porci
divokého lososa.
Měl/a bych užívat astaxanthin před jídlem, nebo po jídle?
Doporučujeme užívat astaxanthin (nebo Balíček Wellness) společně s jídlem. Nezáleží na tom, zda před
jídlem, při jídle nebo po něm. Ráno je ta nejlepší doba pro užívání potravinových doplňků, protože tímto
způsobem si lépe vybudujeme každodenní rutinu a naučíme se je užívat pravidelně. Astaxanthin je pigment
rozpustný v tucích; pro jeho úplné vstřebání je tedy nutná přítomnost tuku. V jedné kapsli je dostatek tuku
na jeho 100% vstřebání.
Je astaxanthin vhodný pro děti?
Protože neproběhly žádné studie působení astaxanthinu na malé děti, nemůžeme jej dětem jako takový
doporučit. Pokud však vaše dítě kapsli spolkne, nehrozí mu nebezpečí, není toxická.
Mohu užívat astaxanthin v těhotenství nebo v období kojení?
Těhotné nebo kojící ženy by měly obecně před užíváním potravinových doplňků kontaktovat kvalifikovaného
zdravotníka, a to se týká i astaxanthinu. Neproběhly žádné studie působení astaxanthinu na těhotné nebo
kojící ženy.
Mohou astaxanthin užívat diabetici?
Pokud trpíte chronickou nemocí nebo užíváte léky na předpis, měli byste se před užíváním jakýchkoliv
potravinových doplňků vždy informovat u svého lékaře. Není žádná kontraindikace, která by vylučovala
užívání astaxanthinu u diabetiků. Studie dokládají, že reaktivní formy kyslíku (ROS) navozené hyperglykémií
přispívají k rozvoji diabetes a jejích komplikací: slepoty, selhání ledvin, amputací. Testy zjistily, že astaxanthin
chrání funkce beta-buněk a redukuje glukózovou toxicitu.
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Omega 3
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Jaké jsou funkce Omega 3?
• Podporuje funkce mozku, očí a nervového systému. Nedostatek může vést k depresím, různým druhům
demence, makulární degenerace, problémům s učením a ADHD u dětí.
• Snižuje hladiny triglyceridů, špatného cholesterolu, aterosklerózy (kornatění tepen) a krevní tlak - všechny
rizikové faktory pro kardiovaskulární choroby.
• Snižuje obecné záněty a může být zvláště užitečná při kožních, muskuloskeletálních nebo vnitřních
zánětlivých onemocněních, jako jsou ekzémy, lupénka, artritida nebo IBS.
Jaké množství je potřeba?
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přispívá denní konzumace 250 mg EPA a DHA
zdravému fungování srdce. Dvě kapsle Omega 3 v Balíčku Wellness tělu poskytují toto množství.
Proč je důležité denně užívat Omegu 3?
Většina lidí nekonzumuje dostatek ryb či jiných potravin bohatých na omega 3; prospělo by jim tedy užívat ji
v podobě potravinových doplňků. Omega 3 mastné kyseliny jsou součástí všech membrán v těle, včetně
kůže, kterou pomáhají hydratovat a posilovat. Pozitivní účinek omegy 3 na pružnost pleti je dobře
zdokumentován.
Ryby mohou obsahovat toxické znečišťující látky. Jak je to s rybím tukem Omega 3 od
Oriflame?
Sice je známo, že v rybách se mohou hromadit některé znečišťující látky, dochází k tomu však spíše v mase
ryb než v tucích. Náš rybí tuk je získáván z drobnějších ryb, které tímto problémem nejsou příliš postiženy.
Náš rybí tuk je navíc během výrobního procesu čištěn v pěti krocích, aby byly jakékoliv nežádoucí látky
odstraněny nebo zredukovány na stopové množství. V Oriflame jsme si plně jisti tím, že ingredience použité
v našich produktech Wellness by Oriflame jsou bezpečné a v souladu s nejnovějšími mezinárodními

směrnicemi a výrobními standardy.
VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Jsem těhotná; slyšela jsem, že Omega 3 je dobrá pro moje očekávané miminko. Je to
pravda?
Je to tak. Omega 3 mastné kyseliny, zejména DHA, jsou důležité pro vývoj a fungování nervového systému
dítěte (mozku a očí), zejména v posledních třech měsících těhotenství a prvních šesti měsících života dítěte.
Přijímá-li matka omega 3 mastné kyseliny, zajišťuje nenarozenému dítěti jediný možný způsob příjmu těchto
důležitých látek. Těhotným ženám se obecně doporučuje konzultovat s lékařem užívání jakýchkoliv
potravinových doplňků.
Jsou kapsle Omega 3 vhodné i pro děti?
Pokud jsou děti dost velké na to, aby kapsli snadno spolkly, lze jim je podávat také. Pro mladší děti
doporučujeme Omega 3 pro děti WellnessKids.

Komplex multivitaminů a minerálů (pro muže a ženy)

Lze vstřebat železo a vápník najednou?
Vitamin C zvyšuje vstřebávání neorganického železa a vysoká hladina vápníku mu zabraňuje. Tablety
Multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame obsahují jak vitamin C, tak i vápník, takže vstřebávání železa
není nijak ovlivněno. Proto jsou obecně železo, vápník a vitamin C vždy obsaženy v doplňcích stravy
společně. Doplňky s vyššími dávkami vápníku nebo železa, používané při léčbě osteoperózy nebo anémie, je
však nekombinují.

Je pro děti bezpečné brát doplňky stravy?
Ano, je to nejen bezpečné, ale i prospěšné. Doplňky WellnessKids obsahují doporučené denní množství
živin pro děti, stanovené Světovou zdravotnickou organizací. Úrovně jejich složek jsou bezpečné a pod
horními přípustnými limity.

ČASTÉ DOTAZY

Multivitaminy a minerály a Omega 3 pro děti WellnessKids

PROGRAMY

Je bezpečné užívat multivitaminy a minerály každý den?
Jedna tableta Komplexu multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame je vyvinuta tak, aby naplňovala
doporučené denní množství vitaminů a minerálů a nepředstavovala nebezpečí předávkování. Některé
potravinové doplňky a léčiva by se neměly užívat soustavně (např. Echinacea). V užívání Balíčku Wellness
nebo Komplexu multivitaminů a minerálů Wellness by Oriflame však není třeba dělat žádné přestávky,
protože obsahují pouze nezbytnou denní dávku živin. Je bezpečné užívat jeden sáček, nebo jednu tabletu
denně.

DOPLŇKY STRAVY

Proč kapsle Omega 3 obsahují rybí tuk a ne rostlinný?
Oba tyto tuky obsahují mastné kyseliny omega 3. Ale rybí a rostlinný tuk obsahují odlišné skupiny těchto
kyselin. V rybím tuku jsou mastné kyseliny EPA s dlouhým řetězcem a DHA, zatímco v rostlinném jsou
mastné kyseliny ALA (alfa-linolová kyselina) s kratším řetězcem. Náš organismus převádí ALA na delší
řetězce podle toho, zda je toho schopen, podle jejich dostupnosti a podle potřeby. Mastné kyseliny EPA
a DHA mají zdokumentované pozitivní zdravotní účinky na nervový a kardiovaskulární systém, stejně jako
protizánětlivé vlastnosti. Protože dlouhé řetězce jsou zodpovědné za pozitivní zdravotní účinky, zvolili jsme
omega 3 z ryb místo z rostlinných zdrojů.

PRODUKTY NB

Mohou lidé s alergií na ryby užívat doplněk stravy Omega 3?
Alergie na ryby je způsobena reakcí těla na rybí bílkovinu. Náš rybí tuk obsahuje jen stopový obsah bílkovin,
ale to bohužel stačí ke spuštění alergické reakce, pokud je vaše alergie silná. Proto nedoporučujeme používat
potravinové doplňky s rybím tukem, trpíte-li vážnou alergií na ryby.
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Jaké jsou výhody Omega 3 a Multivitaminů & minerálů pro děti?
Delší omega 3 mastné kyseliny jako jsou EPA a DHA, které se nacházejí v rybím tuku, jsou nezbytné základní
látky pro vývoj mozku a zraku. Vitaminy a minerály podporují zdravé fungování imunitního systému, svalů,
jsou zdrojem energie a důležité také pro dobrý vývoj všech tkání včetně kostí, zubů, mozku a očí.
Mohu dávat doplňky stravy svým dětem pravidelně?
Ano, můžete. Všechny výživové látky jsou bezpečné pro každodenní používání.
Mé dítě je nemocné a užívá léky. Může používat dětské doplňky stravy?
Pro děti je velice důležité, aby byla zajištěna kvalitní výživa bez ohledu na další okolnosti nebo nemoci.
Nicméně se raději poraďte s lékařem, než tyto doplňky začnete používat.
Mé dítě užívá jiné vitaminy a/nebo minerály. Mohu mu dávat také navíc doplňky stravy
Wellness by Oriflame?
Ne. Není vhodné kombinovat více výrobků, které obsahují stejné vitaminy nebo minerály, mohlo by totiž
dojít k užití příliš velkého množství určitých minerálů a v tucích rozpustných vitaminů (A, D, E, K). Vitamin C
je výjimkou – je bezpečný až do několika gramů a dítěti tedy můžete dávat vitamin C navíc nad rámec
Multivitaminů a minerálů WellnessKids.

NutriComplex pro vlasy a nehty
Užívám Balíček Wellness - mohu brát také NutriComplex pro vlasy a nehty?
Ano. Balíček Wellness obsahuje další živiny nezbytné pro zdravé vlasy a nehty, jako je biotin, měď a jód.
Pokud užívám Balíček Wellness a NutriComplex pro vlasy a nehty, nebudu přijímat
přespříliš železa, selenu a zinku?
Většina lidí se špatnou kvalitou vlasů nebo vypadávajícími vlasy trpí mírným nedostatkem železa, selenu či
zinku, který je důležité napravit. Mléčné výrobky jako je mléko a sýr vstřebávání železa brání, a protože je
většina lidí jí pravidelně, dodatečný příjem železa potřebují.

WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

Kdy mohu očekávat výsledky?
Vzhledem k tomu, že vlasy rostou pouze o zhruba jeden centimetr za měsíc a nehty o 3 mm, je třeba trochu
trpělivosti pro získání viditelných výsledků. Užívejte dvě tablety každý den po dobu minimálně tří měsíců.
Neužívejte pouze jednu denně – aby byly tablety efektivní, je nezbytné užívat účinnou dávku.
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Mohu NutriComplex pro vlasy a nehty užívat déle než 3 měsíce?
Přerušte užívání na tři týdny a pak můžete začít znovu.
Proč bych po 3 měsících měl/a užívání přerušit? Mohu NutriComplex používat bez
přerušení?
Na rozdíl od Balíčku Wellness je Nutricomplex cíleně vyvinut pro vyřešení problémů s vlasy a nehty. Pokud
jste někdy zapomenuli užívání přerušit, je vše v pořádku a nebezpečí vám nehrozí. Efekt NutriComplexu při
nepřerušeném užívání v delším období však dosud neproběhl studiemi, proto by se neměl užívat delší
časové období bez přerušení.
Jaké ingredience jsou obsaženy v NutriComplexu pro vlasy a nehty? Jsou bezpečné?
Jsou to antioxidanty ze zelených jablek, aminokyseliny (malé součásti bílkovin), vitamin C a železo. Jde
o přírodní, ale zásadní živiny pro sytézu keratinu (bílkoviny, která tvoří vlasy a nehty) a pro uchování zdraví
vlasů a jejich uchování v pokožce.
Mám částečnou pleš. Pomůže mi NutriComplex?
Nevrátí vám vlasy, při pravidelném užívání však může zpomalit další vypadávání.

Jsem těhotná/kojím. Mohu užívat NutriComplex?
Doporučujeme počkat, dokud nepřestanete s kojením a poté můžete začít.

VĚDECKÉ ZÁKULISÍ

Je lepší užívat obě tablety NutriComplexu najednou, nebo jednu přes den a druhou večer?
Doporučujeme užívat obě tablety najednou. Nejdůležitější je zavést si pravidelnou rutinu. Nejběžnější příčina
neuspokojivých výsledků s tímto typem potravinového doplňku je, že se doplněk neužívá pravidelně. Pokud
vynecháte jeden den, jednoduše pokračujte co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než dvě tablety
denně.

Podpoří NutriComplex růst vlasů na jiných částech těla?
Ne. Tento efekt mohou mít pouze hormony.

PRODUKTY NB

DOPLŇKY STRAVY
PROGRAMY
ČASTÉ DOTAZY
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Jsme přesvědčeni o tom, že každý by měl žít
svůj život naplno – tedy déle a zdravěji.

Protože život je opravdu příliš krátký na to, abychom
strávili roky plné dlouhých pracovních dní, špatného
stravování, bez pohybu a čekali na ten “pravý
čas”, kdy se o sebe konečně začneme lépe
starat.
S Wellness by Oriflame nastává ten “pravý
čas” právě dnes. Rádi bychom se stali
vaším průvodcem ve složitém světě
zdraví a výživy a pomohli vám
dosáhnout vašich cílů - splnit
si své sny a vypadat a cítit
se skvěle. Jak? S pomocí
našeho sortimentu vysoce
kvalitních výrobků - vyvinutých
a testovaných předními
švédskými vědci a odborníky
WELLNESS by ORIFLAME I Průvodce produkty 2017

na výživu, a našeho
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hloubkového poradenství
zaměřeného na dosažení
zdravého životního stylu.
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