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Wellness by Oriflame

Oriflame se odborně stará o vaši holistickou krásu – zdravé tělo, mysl i pleť. Součástí filozofie 
našich přípravků je i fakt, že obsahují přísady volené s integritou, že prošly přísným testováním 
bezpečnosti a že poskytují ověřené výsledky. 
Oriflame k wellness přistupuje z celostního hlediska. Věříme v synergii zdravé stravy, fyzické 
aktivity, spánku i emoční rovnováhy, což zahrnuje i sociální propojení a zvládání stresu. To vše 
tvoří základ fyzické i duševní pohody. Naši nutriční terapeuti a výživoví poradci rozumí tomu, 
co tělo s plynoucími roky potřebuje, od dětství přes dospělost až ke zdravému stáří. Oblasti, 
na které se soustředíme především, jsou každodenní duševní a fyzická pohoda, úprava váhy 
a sport a fitness.  
 
Středobodem našeho přístupu je motto ‚Beauty by Sweden‘ neboli ‚Krása ze Švédska‘, inspiraci 
k našim přípravkům hledáme právě v severském jídelníčku. Severský jídelníček se zaměřuje na 
místní, sezónní, průmyslově nezpracované potraviny; tento způsob stravování vyznávají 
skandinávské země včetně Švédska. Stálicemi kuchyně tohoto stylu jsou bobuloviny, zelenina 
(zelí a kořenová zelenina), tučné ryby (sleď, makrela či losos), netučné ryby, mléčné výrobky, 
luštěniny (hrách či bob obecný), celozrnné obiloviny (ječmen, oves a žito), ořechy a bylinky.  
Ve studené i teplé kuchyni se doporučuje řepkový olej. Severská dieta je spojována s mnoha 
zdravotními přínosy (Renzella a spol., 2018). 
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Mnoho lidí hledá zkratky ke zdravějšímu životnímu stylu, které by mohli snadno začlenit 
do každodenního života. V Oriflame věříme v celostní přístup ke zdraví, který se 
zaměřuje na každičkou stránku zdravého života. Věříme také, že pokud chceme v životě 
udržet důslednost, potřebujeme rutinu a rituály. Takové, které dokážeme dodržovat.  
S Oriflame wellness rituály zvládnete příjemně udržet ten správný, zdravý životní styl, 
který zohledňuje vaše potřeby. 

Každodenní rituál Wellness

Potravinové doplňky poskytují vitaminy, minerály a další živiny, které doplní nebo posílí 
výživné látky v potravinách, které jíme. Potravinové doplňky se využívají k mnoha 
účelům: 
• k podpoře celkového zdraví a energie 
• k podpoře imunitního systému a ke snížení rizika zdravotních obtíží spojených se stárnutím 
• ke zlepšení sportovních i duševních výkonů 
• k podpoře příjmu potřebných živin při snížení množství konzumované potravy 
• k podpoře řádného fungování trávicího systému 

Pravidelné užívání potravinových doplňků je skvělý způsob, jak vyřešit jakýkoli konkrétní 
nedostatek živin a jak zajistit, že naše tělo dostává vše, co potřebuje, aby mohlo 
fungovat na maximum. Doplňky by neměly nahrazovat pestrou stravu, jsou pouze jejím 
doplněním, abychom zajistili, že přijímáme zdravé množství potřebných výživných látek. 
Přípravky Wellness by Oriflame splňují ty nejpřísnější evropské standardy. Nevěříme 
v mega dávky, proto v našich přípravcích najdete do 100 % referenčních výživových 
(NRV). Díky tomu máme bezpečné přípravky, které lze užívat dlouhodobě, každý den.

Přínosy pravidelného užívání 
potravinových doplňků
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Caroline Cummins 
BSc, MSc 
Vedoucí vědeckých komunikací – 
Wellness, Oriflame Research & 
Development, Dublin, Irsko
•  Registrovaný nutriční terapeut, RNutr
•  Magisterský titul v oboru nutriční 

specialista, Queen Margaret 
University, Edinburgh, Skotsko, VB

•  Bakalářský titul z potravinářských věd 
z University College Dublin, Irsko

•  Diplom z digitálního marketingu, 
Fitzwilliam Institute, Dublin, Irsko

•  Rozsáhlé zkušenosti v oblasti  
vývoje nových produktů, inovace  
a komunikace v oblasti výživy

•  Odborné zkušenosti z výzkumu  
v oblasti výživy, sportovní výživy  
a funkčních potravin 

Isabella Lee 
BSc, MSc, PhL 
Vedoucí nutriční specialista sekce 
Global Product Marketing – Wellness, 
Oriflame, Stockholm, Švédsko
•  Nutriční terapeutka
•  BSc a MSc v oblasti lidské výživy  

ze stockholmské univerzity a institutu 
Karolinska, Švédsko

•  PhL z potravinářských věd  
ze Švédské zemědělské univerzity

•  Autorka a spoluautorka pěti 
recenzovaných vědeckých článků 
z oblasti chuti k jídlu a metabolismu.

•  Vedla klinické zkoušky hodnotící 
účinky potravin s celozrnným žitem, 
vlákniny a rostlinného proteinu na 
chuť k jídlu, hormony, metabolismus 
a střevní reakce u zdravých dospělých.

•  Zkušenosti s výzkumem v oblasti 
senzorické a spotřebitelské inovace 
v kategorii potravin a nápojů 
z různých hledisek, například 
kvantitativního, kvalitativního 
a neurologického.

•  Zkušenosti s výzkumem v oblasti 
výživy a chuti k jídlu 

Nutriční rada Wellness by Oriflame je tvořena zkušenými nutričními terapeutkami 
a dietetičkami, velmi kompetentními odbornicemi na oblast výživy a zdraví. 
Svými spojenými vědomostmi pomáhají vytvářet naše produkty a poskytují vedení 
v otázkách výživy. 

Nutriční rada Wellness by Oriflame

Marlene Nordlander 
BSc, MSc 
Senior Global Wellness školitelka 
v oblasti globální podpory prodejů 
– Wellness, Oriflame, Stockholm, 
Švédsko
•  Registrovaný dietetik RD
•  BSc a MSc v oblasti lidské výživy 

a dietetiky z Uppsala University 
a Umeå University, Švédsko

•  Certifikovaná instruktorka fitness 
a masážní terapeutka

•  V oblasti výživy a zdraví školí  
od roku 2009

•  Odborné zkušenosti v oblasti 
sportovní výživy
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Vyvinuto ve Švédsku, vyrobeno 
v souladu s mezinárodně 

uznávanými standardy kvality

NĚMECKO 
VÝROBA

IRSKO 
VÝZKUM A VÝVOJ

SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
VÝROBA

ČÍNA 
PLNĚNÍ A BALENÍ 
PRO ČĺNSKÝ TRH

INDIE 
PLNĚNÍ A BALENÍ 
PRO INDICKÝ TRH

NAŠE CERTIFIKOVANÉ VÝROBNÍ TOVÁRNY PO CELÉM SVĚTĚ 
Je důležité vědět, že veškeré produkty řady Wellness by Oriflame byly 
vyvinuty a vyrobeny v souladu s těmi nejvyššími standardy bezpečnosti, 
kvality a účinnosti. Bezpečnost a účinnost musí být podloženy uznávanými 
vědeckými údaji.

ŠVÉDSKO 
VÝVOJ PRODUKTŮ

Standardy a certifikáty, které získaly naše produkty, naši výrobci či dodavatelé:
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Všechny naše produkty splňují přísné nároky  
Wellness by Oriflame na kvalitu a bezpečnost  

a nesou další certifikáty různých organizací stvrzujících,  
že splňují jejich konkrétní kritéria.

GMP 
GMP neboli Good Manufacturing Practice (osvědčené výrobní postupy) jsou 
přísné zásady popisující aspekty výroby a testování, které mohou mít vliv na kvalitu 
produktu. Kvalita GMP je na farmaceutické úrovni.

HACCP  
(Hazard analysis and critical control point – systém analýzy rizik a stanovení 
kritických kontrolních bodů) je monitorovací systém výroby, skladování a distribuce 
potravin; jeho cílem je identifikovat a kontrolovat zdravotní rizika s těmito činnostmi 
spojená.

CERTIFIKACE ISO/IFS/BRC 
Abychom ve Wellness by Oriflame zajistili, že jsou naše potravinové doplňky 
a potraviny vyráběny v bezpečném prostředí, spolupracujeme s výrobními 
závody, které mají certifikaci ISO (International Organization for Standardization 
– mezinárodní organizace pro standardizaci), IFS (International Food Standard – 
mezinárodní potravinářský standard) nebo BRC (British Retail Consortium – britské 
maloobchodní konsorcium).

VÝROBCI

Kvalita, které můžete důvěřovat

Naše rybí tuky mají certifikát 
udržitelnosti organizace 
Friend of the Sea (FOS).

FRIEND OF THE SEA  
Naše rybí tuky mají certifikát udržitelnosti organizace  
Friend of the Sea (FOS). FOS je nezisková, nevládní organizace, 
jejímž posláním je ochrana přirozeného prostředí moří a oceánů. 
Dnes je předním mezinárodním certifikačním projektem výrobků 
využívajících udržitelný rybolov a akvakulturu. FOS rybářské 
provozy, které se připojí k jejímu certifikačnímu programu,  
vede k využívání selektivních metod rybolovu a ke snížení 
dopadu na ekosystém s maximální udržitelnou výtěžností.  
FOS certifikát zaručuje vysoké kvalitativní standardy z hlediska 
efektivního využití energií a společenské zodpovědnosti.  
Naše rybí tuky jsou certifikovány FOS jako ekologicky udržitelné.

PŘÍSADY

BEZ GMO  
Naše produkty jsou vyráběny v souladu s pravidly EU pro 
označování GMO (geneticky modifikovaných organismů) 
1829/2003 a 1830/2003.

CERTIFIKÁTY PRODUKTŮ

OCHRANNÁ ZNÁMKA VEGAN SOCIETY  
Polévky Natural Balance a SuperShake na regulaci hmotnosti 
– náhrada stravy jsou držiteli ochranné známky The Vegan 
Society. Tak zaručujeme, že naše suroviny ani konečné produkty 
neobsahují živočišné složky.

BEZ 
GMO
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Příběh přírodního nápoje 
Natural Balance

Wellness by Oriflame je partnerem vědecké komunity Igelösa, 
lékařského výzkumného centra ve švédském Lundu. Před 
odchodem do důchodu byl profesor Stig Steen předním 
chirurgem se specializací na kardiochirurgii a transplantace 
plic. Profesor Steen a jeho tým se věnovali rozvoji nových 
klinických metod a inovací na poli transplantace orgánů, 
kardiopulmonální resuscitace a prevence onemocnění 
souvisejících s životním stylem. Klíčovou součástí této práce  
je výživa a od vzniku Igelösy v roce 1998 se na ni soustředil 
ještě intenzivněji. Igelösa je po celém světě uznávána  
jako centrum inovací a pravidelně ji navštěvují výzkumní  
pracovníci a lékaři z celého světa. 
Zakladatel Oriflame, Robert af Jochnick, se s profesorem 
Stigem Steenem setkal v roce 2006; dohromady je svedl  
jejich společný zájem o přírodní vědy. Vývoj a testování  
první receptury přírodního nápoje Natural Balance  

prováděl profesor Steen právě ve výzkumných kuchyních Igelösy, a to s cílem najít způsob,  
jak zlepšit výživu svých pacientů. Z tohoto úžasného úspěchu vzešla společná vize  
profesora Steena a Wellness by Oriflame – měnit díky správné výživě lidské životy k lepšímu. 
Přírodní nápoj Natural Balance byl uveden na trh v roce 2008 a v průběhu dalších let 
procházel dalším vývojem, až se stal jedním z nejoblíbenějších výrobků Oriflame. 
Brand partneři Wellness by Oriflame  jej dnes prodávají ve více než 40 zemích světa. 
Přírodní nápoj Natural Balance pomáhá zavést zdravý každodenní režim spolu se zdravou, 
vyváženou stravou. 
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Příběh balíčku 
Wellness

Život je hektický, dny ubíhají rychlostí blesku. Když máme každou chvilku vyplněnou 
meetingy, hořícími termíny a společenskými povinnostmi, snadno nabydeme dojmu, 
že den prostě nemá dostatek hodin, abychom stihli vše, co potřebujeme – a o zohlednění 
pravidelné péče o naše duševní a fyzické zdraví nemůže být ani řeči. 
 
Balíček Wellness pro muže/ženy je snadný, optimální způsob, jak si dopřát doporučenou 
denní dávku esenciálních vitaminů, minerálů, mastných kyselin a antioxidantů, a dodá 
vám energii, kterou potřebujete, abyste se chopili otěží a zvládali každodenní život 
s chutí. A co víc, je vyvinut ve Švédsku z bezpečných a účinných přísad. 
 
Každý sáček v balíčku Wellness obsahuje: 
Multivitaminy a minerály: zdroj 12 esenciálních vitaminů a 10 esenciálních minerálů,  
které jsou třeba k podpoře jedinečných nutričních a fyziologických potřeb jak mužů,  
tak žen. Pomáhá doplnit mikroživiny, jichž se vám nedostává ve stravě. V kombinaci  
s vyváženým jídelníčkem mohou tyto esenciální vitaminy a minerály pomoci podpořit 
imunitu, metabolismus, zdraví pokožky a celkovou duševní a tělesnou pohodu. 
 
Omega 3: Obsahuje esenciální mastné kyseliny DHA a EPA, které vaše tělo potřebuje  
k podpoře zdraví srdce**, mozku*** a očí***. Tyto kapsle jsou zdrojem rybího tuku, 
přirozeného bohatého zdroje DHA a EPA. Pochází z udržitelného rybolovu a je  
držitelem certifikátu organizace Friend of the Sea. 
 
Astaxanthin: Obsahuje směs antioxidantů včetně jednoho z nejsilnějších přírodních 
antioxidantů, astaxanthinu z mikrořas. Obsahuje také výtažek z borůvek a vitaminy C a E. 
Tato kombinace pomáhá bojovat proti oxidačnímu stresu způsobenému přemírou 
škodlivých volných radikálů.  
 
Praktické balení k okamžité spotřebě nebo do kapsy na později – balíček Wellness  
je jednoduchý způsob, jak si každý den snadno dopřát nutriční podporu!* 
 
*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada pestré, vyvážené stravy 
**Přínosů lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg EPA a DHA 
***Přínosů lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg DHA
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Přírodní nápoj Natural Balance

Přírodní nápoj Natural Balance vyvinul profesor Stig Steen. Je to jednoduchá, chutná 
a praktická svačinka s vysokým obsahem proteinů neboli bílkovin a vlákniny. 

Obsahuje protein ze tří různých zdrojů: z hrášku, vajíček a syrovátky, ze tří zdrojů 
pochází i vláknina v něm obsažená: z jablka, šípku a cukrové řepy. Snadno jej 

smícháte s vodou a vytvoříte tak chutný nápoj ve třech různých příchutích: 
vanilková, jahodová a čokoládová.* 

 
*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada vyvážené a pestré stravy.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

•  Využijte jej jako zdravou svačinku.
•  1-2 porce denně.

 Jednu odměrku (18 g) přírodního nápoje Natural Balance přidejte do 
150 ml vody. Dobře rozmíchejte, dokud se prášek rovnoměrně nerozptýlí.

VLASTNOST PŘÍNOS

3 ZDROJE PROTEINŮ

3 ZDROJE VLÁKNINY 

VE TŘECH PŘÍCHUTÍCH

Poskytují 1.7 g vlákniny v jedné porci.  
Z jablka, šípku a cukrové řepy.

• Vanilka 
• Jahoda 
• Čokoláda

Poskytuje 6.7 – 7.1 g proteinu v jedné porci,  
včetně všech 9 esenciálních aminokyselin.  
Z hrášku, vajec a syrovátky (mléko).

NUTRIČNÍ PŘEHLED

JAHODAVANILKA ČOKOLÁDA

ENERGIE

PROTEINY

SŮL

TUKY - Z TOHO NASYCENÝCH

Přírodní jahodový nápoj Natural Balance 
Hodnoty v 1 porci (18 g)

z toho esenciální aminokyseliny

SACHARIDY
z toho cukry
z toho laktóza

VLÁKNINA

71 Kcal 71 Kcal 70 Kcal

7.1 g 7.0 g 6.7 g

~3 g ~3 g ~3 g

6.4 g6.3 g 6.1 g

3.8 g3.6 g 3.5 g
1.7 g 1.6 g 1.6 g

1.6 g 1.6 g 1.8 g

1.6 g 1.7 g1.5 g
0.4 g 0.4 g 0.4 g

0.26 g 0.25 g 0.23 g

TVRZENÍ:

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

•  Vysoký obsah bílkovin
• Bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalů
•   Vysoký obsah vlákniny

•  Neobsahuje GMO
•  Neobsahuje umělá barviva, příchutě ani konzerv anty
• Receptura splňuje požadavky halal 
• Bez lepku

POPIS

21 
porcí 

v balení

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022
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Co je to sukralóza? 
Sukralóza spadá do kategorie nízkokalorické nebo nekalorické sladidlo (LNCS).  
Vyrábí se z přírodního cukru (sacharózy), ale je zhruba 600x sladší, takže už maličké 
množství vytváří příjemně sladkou chuť. Sukralóza byla do hloubky zkoumána různými 
regulačními orgány a vyhodnocena jako nekarcinogenní látka bezpečná ke konzumaci, 
dokonce i v hodnotách, které vysoce přesahují předpokládaný denní příjem.  
Byla stanovena přijatelná denní dávka (ADI) ve výši 15 mg/kg tělesné váhy, pro 70kg 
člověka by to tedy znamenalo 70 x 15 = 1050 mg denně. Jedna porce přírodního nápoje 
Natural Balance obsahuje zhruba 13 mg sukralózy, což je mnohem méně, než ADI 
průměrného člověka. 
 
Kolik porcí přírodního nápoje Natural Balance mohu denně vypít? 
Doporučená denní dávka je 1-2 porce denně. Obsah sukralózy v přírodním nápoji 
Natural Balance je tak nízký, že je zcela bezpečné si tento nápoj dopřát dvakrát za den. 
 
Mohu přírodním Nápojem Natural Balance nahradit jídlo? 
Přírodní nápoj Natural Balance není vytvořen ani zamýšlen jako náhražka jídla.  
Je to jednoduchá, chutná a praktická svačinka, která vám poskytne vysoce kvalitní 
protein a vlákninu. Přírodní nápoj Natural Balance by se neměl propagovat jako 
prostředek regulace váhy, protože nesplňuje přísné nároky na energetickou  
a výživovou kompozici pro klasifikaci jako náhražka pokrmu.

Cvičím a chodím do posilovny – mohu přírodní nápoj Natural Balance používat místo 
jiných proteinových a sacharidových přípravků na trhu? 
Přírodní nápoj Natural Balance byl vyvinut jako jednoduchá, chutná a praktická svačinka, 
kterou si můžete užít při různých příležitostech v průběhu dne. Ačkoli obsahuje jak protein, 
tak sacharidy, které jsou při sportu důležité, jeho receptura nebyla optimalizována pro 
sportovní výživu. Pokud si ale přejete využít přírodní nápoj Natural Balance při sportu, 
smíchejte jej s kravským mlékem nebo sójovým nápojem, zvýšíte tak celkový obsah 
proteinu, sacharidů i kalorií. Tak svému tělu dodáte energii k cvičení a podpoříte růst  
a regeneraci svalů.  
 
Mohu užívat přírodní nápoj Natural Balance, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
Přírodní nápoj Natural Balance je hodnocen jako potravina. Není to lékařský přípravek, 
ani není určen k ošetření, zmírnění či vyléčení jakéhokoli nedostatku či nemoci. Pokud 
máte jakékoli konkrétní fyzické obtíže, proberte užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu užívat přírodní nápoj Natural Balance, když trpím nesnášenlivostí/alergií  
na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli z nich alergičtí, nepoužívejte tento 
produkt. Přírodní nápoje Natural Balance neobsahují lepek a obsahují minimální množství 
laktózy (1.6 – 1.7 g v porci), které dobře toleruje většina osob trpících nesnášenlivostí 
laktózy. Pokud se ale dostaví nepříjemné pocity, přestaňte přípravek užívat. 
 
Mohu používat přírodní nápoj Natural Balance, když jsem těhotná nebo kojím? 
Přírodní nápoj Natural Balance je považován za potravinu a je bezpečné jej konzumovat, 
pokud jste těhotná nebo kojíte.

Vanilkový: proteiny z hrášku (Pisum sativum  L.) (30.2%), jablečný prášek (jablko, kukuřičný škrob) 
(Malus pumila  L.), prášek z celého  vejce  (14.2%), prášek ze sladké syrovátky (mléko) (12%),  
prášek ze šípku (Rosa canina  L.), koncentrát proteinů ze syrovátky (mléko) (5%), prášek z bílku slepičího 
vejce  (4%), vláknina z cukrové řepy, přírodní příchutě, antioxidant: kyselina L-askorbová (vitamin C), 
sladidlo: sukralóza. 
 
Jahodový: proteiny z hrášku ( Pisum sativum  L.) (29.7%), jablečný prášek (jablko, kukuřičný škrob)  
(Malus pumila  L.), prášek z celého  vejce  (14%), prášek ze sladké syrovátky (mléko) (11.4%), prášek  
ze šípku (Rosa canina  L.), koncentrát proteinů ze syrovátky (mléko) (5%), prášek z bílku slepičího vejce  
(4%), přírodní příchutě, vláknina z cukrové řepy, sušená šťáva z cukrové řepy (koncentrovaná šťáva 
z červené cukrové řepy, maltodextrin) (Beta vulgaris  L.), antioxidant: kyselina L-askorbová (vitamin C), 
sladidlo: sukralóza. 
 
Čokoládový: proteiny z hrášku (Pisum sativum  L.) (25.1%), jablečný prášek (jablko, kukuřičný škrob) 
(Malus pumila  L.), prášek z celého  vejce  (14.6%), prášek ze sladké syrovátky (mléko) (10.7%), 
odtučněný kakaový prášek, prášek ze šípku (Rosa canina  L.), koncentrát proteinů ze syrovátky  
(mléko) (5%), prášek z bílku slepičího vejce  (3.8%), přírodní příchutě, vláknina z cukrové řepy, 
antioxidant: kyselina L-askorbová (vitamin C), sladidlo: sukralóza.

SLOŽENÍ

ČASTÉ OTÁZKY
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Poskytují 1.7 g vlákniny v jedné porci. Z 
jablka, šípku a cukrové řepy.
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Proteinový prášek Wellness by Oriflame

Původním tvůrcem proteinového prášku je profesor Stig Steen. Obsahuje vysoké 
množství proteinu a vlákniny, protein pochází ze tří různých zdrojů – z hrášku, vejce 

a syrovátky. Ze tří zdrojů pochází také vláknina – z jablka, šípku a cukrové řepy. 
Má neutrální chuť, protože neobsahuje žádné příchutě ani sladidla.  

Proteinový prášek je určen k přimíchávání do pestré škály pokrmů a nápojů,  
které máte rádi. Dokonalé řešení k podpoře vaší každodenní výživy.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

•  2-3 porce denně.
•  Přidejte jednu odměrku (18 g) proteinového prášku do svého pokrmu  

či nápoje. Dobře promíchejte, aby se prášek rovnoměrně rozptýlil.

21 
porcí 

v balení

VLASTNOST PŘÍNOS

3 ZDROJE PROTEINŮ
Poskytují 8 g proteinu v jedné porci včetně  
všech 9 esenciálních aminokyselin.  
Z hrášku, vajec a syrovátky (mléko).

BEZ PŘÍCHUTĚ
Bez přidaných příchutí, cukrů či sladidel. 
Velmi všestranný produkt, který lze přidat  
do jakéhokoli pokrmu či nápoje.

3 ZDROJE VLÁKNINY Poskytují 1.7 g vlákniny v jedné porci.  
Z jablka, šípku a cukrové řepy.

TVRZENÍ

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

POPIS

• Vysoký obsah bílkovin 
• Bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalů 
•  Vysoký obsah vlákniny

• Neobsahuje GMO 
• Neobsahuje umělá barviva, příchutě ani konzervanty 
• Receptura splňuje požadavky halal 
• Bez lepku 
• Bez přidaného cukru 
• S přísadami přírodního původu

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Proteiny z hrášku (Pisum sativum L.) (31.4%), jablečný prášek (Malus pumila  L.) (jablka (65%), kukuřičný 
škrob), prášek z celého vejce (14.5%), prášek ze šípků (Rosa canina  L.), prášek ze sladké syrovátky 
(mléčné) (9.3%), koncentrát proteinů ze syrovátky (mléčné) (8.3 %), prášek z bílku slepičího  vejce, 
vláknina z cukrové řepy, antioxidant: kyselina L-askorbová (vitamin C).

SLOŽENÍ

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022
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Do čeho mohu proteinový prášek přimíchat? 
Protože receptura proteinového prášku neobsahuje žádné přidané cukry ani sladidla, 
můžete jeho četné přínosy využít mnoha způsoby a přitom nenarušit chuť jídel, která 
milujete. Proteinový prášek můžete přidat do mnoha pokrmů a nápojů – jak během 
přípravy – včetně vaření či pečení, tak přímo na stole do hotového jídla. Vyzkoušejte 
ho v nápojích, omáčkách, polévkách, pečených dobrotách, jogurtu či cereáliích – 
buďte kreativní a nechte si chutnat! 
 
Cvičím a chodím do posilovny – mohu proteinový prášek použít místo ostatních 
proteinových a sacharidových přípravků na trhu? 
Receptura proteinového prášku byla vytvořena tak, abyste jej mohli přimíchat  
do pestré škály pokrmů a nápojů. Obsahuje jak proteiny, tak sacharidy, které jsou  
pro sport důležité. Přidáním do běžných pokrmů zvýšíte jejich celkový obsah bílkovin, 
sacharidů a kalorií. Tím tělu dodáte energii na cvičení a podpoříte růst a regeneraci 
svalů.

Mohu proteinový prášek používat, když trpím nějakou nemocí a užívám léky? 
Proteinový prášek je hodnocen jako potravina. Není to lékařský přípravek, ani není určen 
k ošetření, zmírnění či vyléčení jakéhokoli nedostatku či nemoci. Pokud máte jakékoli 
konkrétní fyzické obtíže, proberte užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu používat proteinový prášek, když trpím nesnášenlivostí/alergií na určité 
potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli z nich alergičtí, tento produkt 
nepoužívejte. Proteinový prášek neobsahuje lepek a obsahuje minimální množství laktózy 
(1,2 g v porci), které většina osob trpících nesnášenlivostí laktózy dobře toleruje. Pokud se 
ale dostaví nepříjemné pocity, přestaňte přípravek používat. 
 
Mohu proteinový prášek používat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Přírodní nápoj Natural Balance je považován za potravinu a je bezpečné jej konzumovat, 
pokud jste těhotná nebo kojíte.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY Hodnoty v 1 porci (18 g)

PROTEIN

SŮL

z toho esenciální aminokyseliny

SACHARIDY

z toho cukry

VITAMIN C

z toho nasycené tuky

z toho laktóza

TUK

VLÁKNINA

*NRV= referenční výživová hodnota

72 kcal

8.0 g

3.7 g

0.5 g

1.2 g

~3 g

1.7 g

1.7 g

5.3 g

41.7 mg (52%*)

0.30 g

ENERGIE
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Balíček Wellness

Balíček Wellness poskytuje široké spektrum výživných látek,  
které pomáhají doplnit případné nedostatky mikroživin ve výživě mužů i žen*.  

Balíček Wellness je praktický sáček s denní dávkou, který obsahuje  
jednu tabletu komplexu multivitaminů a minerálů, dvě kapsle omega 3  

rybího tuku a jednu kapsli astaxanthinu a výtažku z borůvek.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

Obsah 1 sáčku denně s jídlem

VLASTNOST PŘÍNOS

MULTIVITAMINY & 
MINERÁLY

Vyvinuto pro specifické potřeby žen a mužů v souladu 
s doporučeními Světové zdravotnické organizace

Až 100 % evropských referenčních výživových  
hodnot 12 vitaminů a 10 minerálů. 
Široké spektrum esenciálních živin uzpůsobené 
specifickým potřebám mužů a žen, které podporují 
metabolismus, celkovou hladinu energie, imunitní systém, 
zdraví pokožky a celkovou duševní a tělesnou pohodu.

OMEGA 3

ASTAXANTHIN 
A VÝTAŽEK Z BORŮVEK

EKOLOGICKY 
UDRŽITELNÉ

Omega 3 má certifikát asociace Friend of the Sea.

Kombinace silných antioxidantů včetně vitaminů C a E 
a astaxanthinu, které pomáhají chránit buňky proti 
oxidačnímu stresu.

Omega 3 má certifikát asociace Friend of the Sea.

*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

TVRZENÍ

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

POPIS

• Neobsahuje GMO 
• Neobsahuje umělá barviva, příchutě ani konzervanty 
• Receptura splňuje požadavky halal 
• Bez lepku 
• Bez přidaného cukru 
• Certifikát Friend of the Sea (Omega 3)

Multivitaminy a minerály 
•  Vysoký obsah vitaminů A, D, E, C, B1, B2, B3,  

B5, B6, B7, B12 a kyseliny listové
•  Vysoký obsah minerálů železa, zinku, mědi,  

manganu, selenu, jódu, chromu a molybdenu
•  Zdroj minerálů vápníku a hořčíku
Omega 3
•  Vysoký obsah omega 3 mastných kyselin
Astaxanthin & výtažek z borůvek
• Zdroj vitaminu C 
• Zdroj vitaminu E

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

**Přínosů lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg EPA a DHA 
***Přínosů lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg DHA.

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

2 RECEPTURY – PRO 
MUŽE A PRO ŽENY

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022

21 
sáčků s denní 

dávkou  
v balení



50 mg

12 mg (15%*) 

3 mg

1.8 mg (15%*)             

150 mg

100 mg
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BIOTIN

VÁPNÍK

CHROM

MĚĎ

KYSELINA LISTOVÁ

JÓD

ŽELEZO

HOŘČÍK

NIACIN

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

SELEN

THIAMIN

VITAMIN B12

VITAMIN C

VITAMIN D

ZINEK

RIBOFLAVIN

VITAMIN B6

VITAMIN E

MANGAN

MOLYBDEN

VITAMIN A

mcg = mikrogram = µg

SLOŽENÍ

Astaxanthin & výtažek z borůvek: slunečnicový olej, pouzdro kapsle (želírovací látka: rybí želatina, 
zvlhčovací látka: glycerol), astaxanthin (haematococcus pluvialis L. (5%), emulgátor (slunečnicový 
lecitin), D-alfa-tokoferol, L-askorbyl 6-palmitát), výtažek z borůvky 4:1 (vaccinium myrtillus L.), zahušťovadlo 
(včelí vosk), kyselina L-askorbová (vitamin C), emulgátor (sójový lecithin), D-alfa-tokoferol (vitamin E) .

Multivitaminy a minerály pro muže: uhličitan vápenatý, plnidlo (mikrokrystalická celulóza), oxid 
hořečnatý, kyselina L-askorbová, kukuřičný škrob, protispékavé látky (kyselina stearová, oxid křemičitý, 
stearan hořečnatý), fumarát železnatý, nikotinamid, D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové, oxid zinečnatý, 
glazující složky (hydroxypropylmethylcelulóza, glycerol), beta-karoten, glukonát měďnatý, D-pantothenát 
vápenatý, síran manganatý, cholekalciferol, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, 
kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, hexahydrát chloridu chromitého, seleničitan sodný, 
molybdenan amonný, D-biotin, kyanokobalamin.

Multivitaminy a minerály pro ženy: uhličitan vápenatý, plnidlo (mikrokrystalická celulóza), oxid 
hořečnatý, kyselina L-askorbová, kukuřičný škrob, fumarát železnatý, protispékavé látky (kyselina 
stearová, oxid křemičitý, stearan hořečnatý), nikonitamid, D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové, 
glazovací složky (hydroxypropylmethylcelulóza, glycerol), oxid zinečnatý, beta-karoten, glukonan 
měďnatý, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, cholekalciferol, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, 
thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, hexahydrát chloridu chromitého, 
seleničitan sodný, molybdenan amonný, D-biotin, kyanokobalamin.

Omega 3: rybí tuk (72%), pouzdro kapsle (želírovací látka: rybí želatina, zvlhčovadlo: glycerol).

*NRV= referenční výživová hodnota

VÝTAŽEK Z BORŮVEK

VITAMIN C

ASTAXANTHIN

VITAMIN E

Astaxantin a výtažek z borůvek 
Množství v 1 kapsli (728 mg)VÝŽIVOVÉ HODNOTY

KYSELINA EIKOSAPENTAENOVÁ (EPA)

KYSELINA DOKOSAHEXAENOVÁ (DHA)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022

VÝŽIVOVÉ HODNOTY Množství v 1 tabletě (1060 mg)

Multivitaminy a minerály 
PRO MUŽE 

Multivitaminy a minerály 
PRO ŽENY

*NRV= referenční výživová hodnota

Omega 3 
Množství ve 2 kapslích (1386 mg)

800 mcg (100%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1.1 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2.5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

150 mg (19%*) 

100 mg (27%*) 

7 mg (50%*) 

7mg (50%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

55 mcg (100%*) 

40 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)

700 mcg (87.5%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1.1 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2.5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

175 mg (22%*) 

75 mg (20%*) 

14 mg (100%*) 

14mg (100%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

40 mcg (73%*) 

30 mcg (75%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)
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Mohu balíček Wellness užívat denně? 
Balíček Wellness je vytvořen tak, aby mužům i ženám poskytoval cenné výživné látky. 
Obsahuje až 100 % evropských referenčních výživových hodnot esenciálních 
vitaminů, minerálů, mastných kyselin a antioxidantů. Balíček Wellness při pravidelném 
užívání poskytuje tělu živiny, které potřebujeme každý den, užívat jej nárazově tedy 
není přínosné. Je bezpečné užívat jej dle doporučení; obsah jednoho sáčku denně  
s hlavním jídlem, které podpoří jeho vstřebávání. 
 
Mohu užívat balíček Wellness, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
Balíček Wellness není lékařský přípravek a není určen k ošetření, zmírnění  
nebo vyléčení jakýchkoli potíží či nemoci. Pokud máte jakékoli konkrétní  
fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu užívat balíček Wellness, když trpím nesnášenlivostí/alergií 
na určité potraviny? 
Kapsle astaxanthinu a výtažku z borůvek a kapsle omega 3 tvoří rybí želatina  
a omega 3 pochází z rybího tuku. Pokud jste alergičtí na ryby či na jakoukoli jinou 
přísadu, neměli byste tento přípravek užívat. O použití se poraďte s lékařem.  
 
Mohu balíček Wellness užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Většině žen se během těhotenství nebo kojení doporučuje užívat potravinové  
doplňky, zejména kyselinu listovou, železo, omegu 3 a vápník. Pokud plánujete 
otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o užívání přípravku se svým lékařem. 

Multivitaminy a minerály 
– pro muže a pro ženy

Multivitaminy a minerály jsou specificky vytvořeny tak, aby každý den poskytovaly 
cenné výživné látky jak mužům, tak ženám. Pomáhají doplnit případné nedostatky 

jakékoli mikroživiny ve stravě*. Jde o jednoduchý a bezpečný způsob,  
jak podpořit výživové požadavky mužů i žen. Poskytuje 12 esenciálních vitaminů  

a 10 esenciálních minerálů, které pomáhají podpořit metabolismus,  
celkovou hladinu energie, imunitní systém, kognitivní a mentální funkce,  

zdraví pokožky a celkovou duševní a fyzickou pohodu. 
 

*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhražka vyvážené a pestré stravy.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

1 tableta denně s jídlem

60 
tablet 

v balení
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12 VITAMINŮ 
A 10 MINERÁLŮ

RECEPTURA PRO MUŽE 
A ŽENY

Receptura odpovídá individuálním požadavkům 
mužského i ženského těla

Až 100 % evropských referenčních výživových hodnot (NRV). 
Široké spektrum esenciálních živin přizpůsobených 
potřebám mužského a ženského těla. Podporují 
metabolismus, celkovou hladinu energie, imunitní systém, 
zdraví pokožky a celkovou duševní a tělesnou pohodu.

VLASTNOST PŘÍNOS

Multivitaminy a minerály pro ženy: uhličitan vápenatý, plnidlo (mikrokrystalická celulóza), oxid 
hořečnatý, kyselina L-askorbová, kukuřičný škrob, fumarát železnatý, protispékavé látky (kyselina 
stearová, oxid křemičitý, stearan hořečnatý), nikonitamid, D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové, 
glazovací složky (hydroxypropylmethylcelulóza, glycerol), oxid zinečnatý, beta-karoten, glukonan 
měďnatý, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, cholekalciferol, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, 
thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, hexahydrát chloridu chromitého, 
seleničitan sodný, molybdenan amonný, D-biotin, kyanokobalamin.

BIOTIN

VÁPNÍK

CHROM

MĚĎ

KYSELINA LISTOVÁ

JÓD

ŽELEZO

HOŘČÍK

NIACIN

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

SELEN

THIAMIN

VITAMIN B12

VITAMIN C

VITAMIN D

ZINEK

RIBOFLAVIN

VITAMIN B6

VITAMIN E

MANGAN

MOLYBDEN

VITAMIN A

mcg = mikrogram = µg

Množství v 1 tabletě (1060 mg)

Multivitaminy a minerály 
PRO MUŽE 

Multivitaminy a minerály 
PRO ŽENY

TVRZENÍ

• Vysoký obsah vitaminů A, D, E, C, B1, B2, B3, B5,  
B6, B7, B12 a kyseliny listové

• Vysoký obsah minerálů železa, zinku, mědi,  
manganu, selenu, jódu, chromu a molybdenu

• Zdroj minerálů vápníku a hořčíku

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva či příchutě ani konzervanty
• Receptura splňuje požadavky halal
• Bez lepku
• Bez přidaného cukru

POPIS

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

SLOŽENÍ

Multivitaminy a minerály pro muže: uhličitan vápenatý, plnidlo (mikrokrystalická celulóza), oxid 
hořečnatý, kyselina L-askorbová, kukuřičný škrob, protispékavé látky (kyselina stearová, oxid křemičitý, 
stearan hořečnatý), fumarát železnatý, nikotinamid, D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové, oxid zinečnatý, 
glazující složky (hydroxypropylmethylcelulóza, glycerol), beta-karoten, glukonát měďnatý, D-pantothenát 
vápenatý, síran manganatý, cholekalciferol, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, 
kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, hexahydrát chloridu chromitého, seleničitan sodný, 
molybdenan amonný, D-biotin, kyanokobalamin.
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VÝŽIVOVÉ HODNOTY

*NRV= referenční výživová hodnota

800 mcg (100%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1.1 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2.5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

150 mg (19%*) 

100 mg (27%*) 

7 mg (50%*) 

7mg (50%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

55 mcg (100%*) 

40 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)

700 mcg (87.5%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1.1 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1.4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2.5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

175 mg (22%*) 

75 mg (20%*) 

14 mg (100%*) 

14mg (100%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

40 mcg (73%*) 

30 mcg (75%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)
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Mohu užívat multivitaminy a minerály každý den? 
Multivitaminy a minerály jsou vytvořeny tak, aby mužům i ženám poskytovaly cenné 
mikroživiny. Tento produkt obsahuje až 100 % evropských referenčních výživových hodnot 
esenciálních vitaminů a minerálů. Multivitaminy a minerály při pravidelném užívání 
poskytují tělu živiny, které potřebujeme každý den, užívat je nárazově tedy není přínosné. 
Je bezpečné užívat je dle doporučení; jednu tabletu denně s hlavním jídlem, které 
podpoří její vstřebání. Zapijte vodou nebo studeným nápojem, vyhýbejte se horkému  
čaji či kávě, které by mohly snížit vstřebávání přípravku. 
 
Mohu multivitaminy a minerály užívat, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
Multivitaminy a minerály nejsou lékařský přípravek a nejsou určeny k ošetření,  
zmírnění či vyléčení jakýchkoli nedostatků nebo nemocí. Pokud máte jakékoli  
konkrétní fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu multivitaminy a minerály užívat, když trpím nesnášenlivostí/alergií 
na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli přísadu alergičtí,  
neměli byste tento produkt užívat. O použití přípravku se poraďte s lékařem.  
Multivitaminy a minerály neobsahují lepek a jsou vhodné pro vegetariány. 
 
Mohu multivitaminy a minerály užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Většině žen se během těhotenství nebo kojení doporučuje užívání potravinových doplňků, 
zejména kyseliny listové, železa a vápníku. Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo 
kojíte, poraďte se o užívání přípravku se svým lékařem. 
 
 

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

Omega 3

Omega 3 nabízí praktický každodenní přísun důležitých omega 3 mastných kyselin. 
Je zdrojem rybího tuku z udržitelných rybích populací, který má vysoký obsah 

esenciálních mastných kyselin s dlouhým řetězcem, kyseliny eikosapentaenové (EPA)  
a dokosahexaenové (DHA)*. EPA a DHA jsou nezbytnou součástí všech buněčných 

membrán těla včetně kožních buněk a hrají důležitou roli v mnoha orgánech a tkáních, 
například se podílejí na udržení normálního fungování srdce**, mozku*** a očí***. 

Pravidelný příjem omega 3 pomáhá podpořit celkové zdraví  
a fyzickou a duševní pohodu.

2 kapsle denně s jídlem

*Prospěšné účinky při každodenním užívání 250 mg DHA. 
**Prospěšné účinky při každodenním užívání 250 mg EPA a DHA.

60
 kapslí 

v balení

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022

ČASTÉ OTÁZKY
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KAPSLE Z RYBÍ ŽELATINY

Zdroj EPA a DHA mastných kyselin,  
které mohou chybět ve stravě.

• Pouze z rybí želatiny 
• Bez obsahu hovězí či vepřové želatiny

Odstraňuje jakékoli možné kontaminanty a zajišťuje 
čistotu a vysokou kvalitu výsledného produktu.

Certifikát asociace Friend of the Sea.

VLASTNOST PŘÍNOS

EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ

VYSOCE KVALITNÍ 
OMEGA 3 MASTNÉ 
KYSELINY

PROCES ČIŠTĚNÍ 
O 5 KROCÍCH

KYSELINA EIKOSAPENTAENOVÁ (EPA)

KYSELINA DOKOSAHEXAENOVÁ (DHA)

Omega 3 
Množství ve 2 kapslích (1386 mg)VÝŽIVOVÉ HODNOTY

TVRZENÍ

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

POPIS

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

• Vysoký obsah omega 3 mastných kyselin

• Neobsahuje GMO 
•  Neobsahuje umělá barviva či příchutě ani konzervanty
• Receptura splňuje požadavky halal 
• Bez lepku 
• Bez přidaného cukru 
• S přísadami přírodního původu 
• Certifikát Friend of the Sea

Rybí tuk (72%), obal kapsle (želírující látka: rybí želatina, zvlhčovadlo: glycerol).

SLOŽENÍ
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ČASTÉ OTÁZKY

Kolik omegy 3 bych měl/a konzumovat? 
Soustavně vyváženou a pestrou stravou, v níž se každý týden objevují ryby a rostlinné 
oleje, byste získali doporučené hodnoty nejen omegy 3, ale i dalších důležitých živin. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje konzumaci tučných ryb, jako 
jsou losos, sleď či makrela, nejméně dvakrát týdně, abychom dosáhli odpovídajících 
hodnot DHA a EPA. Nordic Nutrition Recommendations (Skandinávská nutriční 
doporučení – NNR) zdůrazňují důležitost konzumace jak tučných, tak netučných ryb 
nejméně 2-3x týdně. Obecně je ale celkový příjem EPA a DHA poměrně malý a nízké 
hodnoty omegy 3 jsou spojovány s kardiovaskulárními onemocněními, rakovinou, 
chronickými záněty a narušením kognitivních funkcí. Chcete-li si zajistit všechny její 
zdravotní přínosy, můžete svůj každodenní jídelníček doplnit účinným potravinovým 
doplňkem s omegou 3.  
 
Jaký je zdroj omegy 3? 
Rybí tuk omega 3 je přírodní triglyceridový olej získávaný z celých malých ryb různých 
druhů, například ančoviček, makrel, sardinek či sleďů, ulovených ve volné přírodě. 
Tyto ryby jsou přirozeně bohatým zdrojem omega 3 mastných kyselin EPA a DHA.  
Jsou loveny ekologicky udržitelným způsobem splňujícím kritéria Friend of the Sea  
na produkty z udržitelných rybolovů, které odpovídají evropským nařízením. 
Udržitelný rybolov znamená, že využívané rybí populace jsou pod přísnou vládní 
kontrolou, aby byla zajištěna udržitelnost, proto se ryby chytají v různých oceánech,  
v Pacifiku či v Atlantiku, podle momentální situace. Rybí tuk prochází procesem čištění 
o pěti krocích - neutralizací, bělením, separací, deodorizací a standardizací, které 
zajišťují jeho vysokou kvalitu.  
 
Proč je obal kapsle omega 3 z rybího a ne z rostlinného oleje? 
Důležité esenciální polynenasycené omega 3 mastné kyseliny najdeme jak v rybích, 
tak v rostlinných olejích. Rybí tuk z mastných ryb, jako jsou losos, makrela, sleď či 
sardinky (a z některých řas a krillu) ale obsahuje mastné kyseliny EPA a DHA s dlouhým 
řetězcem. Rostlinné oleje, například z řepky, lněných semínek, vlašských ořechů či  
sóji naproti tomu obsahují kyselinu alfa-linolenovou (ALA), která se v těle mění na  
EPA a DHA. Konverzní poměr ALA na DHA a EPA je ale méně efektivní než přímá 
konzumace EPA a DHA. Proto jsme pro náš potravinový doplněk zvolili rybí tuk  
místo rostlinného oleje. 

150 mg

100 mg
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Astaxanthin a výtažek z borůvek nabízí praktický způsob, jak každý den přijímat  
směs antioxidantů. Obsahuje výtažek z borůvek (Vaccinium myrtillus L.) a nejsilnější 

přírodní antioxidant - astaxanthin z mikrořas (Haematococcus pluvialis L.).  
Navíc je obohacen o vitaminy C a E, které pomáhají chránit buňky před  
oxidačním stresem*. V této kombinaci pomáhají tělo bránit před škodami 
způsobenými oxidací a podporují celkovou tělesnou i duševní pohodu.

Astaxanthin a výtažek z borůvek

30 
kapslí 

v balení

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

1-2 kapsle denně s hlavním jídlem

*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada vyvážené, pestré stravy. 

Mohu užívat omegu 3, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
Omega 3 není lékařský přípravek a není určen k ošetření, zmírnění či vyléčení 
jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud máte jakékoli konkrétní fyzické obtíže,  
poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu omegu 3 užívat, když trpím nesnášenlivostí/alergií na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Olej v kapslích omega 3 pochází z ryb a obal kapsle  
je z rybí želatiny. Pokud jste alergičtí na ryby nebo na kteroukoli další ingredienci, 
neměli byste tento produkt užívat. O použití přípravku se poraďte s lékařem. 
 
Mohu omegu 3 užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Příjem DHA matky přispívá k normálnímu vývoji mozku a očí plodu a kojeného 
dítěte. Obecně se těhotným ženám doporučuje konzumovat tučné ryby bohaté 
na omegu 3 alespoň jednou týdně, aby byl zajištěn správný vývoj plodu.  
Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o užívání 
přípravku se svým lékařem.

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022
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Obsahuje několik různých typů antioxidantů, 
například antokyaniny.

VÝTAŽEK Z BORŮVEK

Ve vodě rozpustný antioxidant, který pomáhá chránit 
buňky proti oxidačnímu stresu.

VITAMIN C

Přirozeně kultivovaný. 
Jedinečná molekulární struktura umožňuje obsáhnout 
celou buněčnou membránu a poskytovat antioxidační 
ochranu zevnitř ven.

ASTAXANTHIN

V tucích rozpustný antioxidant, který pomáhá chránit 
buňky proti oxidačnímu stresu.

VITAMIN E

VLASTNOST PŘÍNOS

KAPSLE Z RYBÍ ŽELATINY • Pouze z rybí želatiny 
• Bez obsahu hovězí či vepřové želatiny

SLOŽENÍ

Slunečnicový olej, obal kapsle (želírující látka: rybí želatina, zvlhčovadlo: glycerol), astaxanthin 
(haematococcus pluvialis L.) (5%), emulgátor (slunečnicový lecithin), D-alfa-tokoferol, L-askorbyl 
6-palmitát, výtažek z borůvky 4:1 (vaccinium myrtillus L.), zahušťovadlo (včelí vosk), kyselina 
L-askorbová (vitamin C), emulgátor (sójový lecithin), D-alfa-tokoferol (vitamin E) .

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

• Zdroj vitaminu C 
• Zdroj vitaminu E 

• Neobsahuje GMO 
• Neobsahuje umělá barviva či příchutě ani konzervanty 
• Receptura splňuje požadavky halal 
• Bez lepku 
• Bez přidaného cukru

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

TVRZENÍ POPIS

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

VÝTAŽEK Z BORŮVEK

VITAMIN C

ASTAXANTHIN

VITAMIN E

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022

*NRV= referenční výživová hodnota

Hodnoty v 1 kapsli 
(728 mg)

Astaxanthin a výtažek z borůvek

Hodnoty ve 2 kapslích 
(1456 mg)

100 mg 

24 mg (30%*) 

6 mg 

3.6 mg (30%*)

50 mg 

12 mg (15%*) 

3 mg 

1.8 mg (15%*)
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V porovnání s americkými borůvkami obsahuje evropská odrůda více antokyaninů, 
což je typ flavonoidů (polyfenolů) s antioxidačními účinky. Antokyaniny borůvkám 
propůjčují jejich tmavě modrou barvu. Borůvky jsou součástí skandinávského 
jídelníčku již celá staletí, nejoblíbenější jsou čerstvé, ale často je najdeme i v podobě 
marmelád, šťáv či teplé i studené polévky.  
 
VITAMINY C a E 
Ve vodě rozpustný vitamin C a v tucích rozpustný vitamin E mají antioxidační vlastnosti, 
které pomáhají buňky chránit před oxidačním stresem. Vitamin C navíc přispívá  
k řádnému fungování imunitního a nervového systému a k regeneraci redukované 
formy vitaminu E. Tato regenerace má celkový blahodárný fyziologický efekt,  
protože pomáhá vitaminu E navrátit jeho antioxidační účinky. 
 
Mohu astaxanthin a výtažek z borůvek užívat, když trpím nějakou nemocí  
a beru léky? 
Astaxanthin a výtažek z borůvek není lékařský přípravek a není určen k ošetření, 
zmírnění či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud máte jakékoli konkrétní  
fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu astaxanthin a výtažek z borůvek užívat, když trpím nesnášenlivostí/alergií 
na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Obal kapsle astaxanthinu a výtažku z borůvek  
je vyroben z rybí želatiny namísto hovězí nebo vepřové želatiny. Pokud jste alergičtí  
na ryby nebo na jakoukoli další přísadu, neměli byste tento produkt užívat.  
O použití přípravku se poraďte s lékařem. Neobsahuje lepek. 
 
Mohu astaxanthin a výtažek z borůvek užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Obecně by se těhotné nebo kojící ženy měly poradit s lékařem, než začnou užívat 
nějaký potravinový doplněk, to platí i pro astaxanthin a výtažek z borůvek.  
Účinky astaxanthinu na těhotné nebo kojící ženy nebyly podrobeny žádným 
výzkumným studiím. Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte, poraďte  
se o užívání přípravku se svým lékařem.
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Kolik kapslí astaxanthinu a výtažku z borůvky mohu denně užívat? 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o astaxanthinu nedávno publikoval 
vědeckou zprávu se závěrem, že je bezpečné denně přijímat 8 mg přírodního 
astaxanthinu. Doporučený denní příjem astaxanthinu a výtažku z borůvek je tedy  
1-2 kapsle (3-6 mg astanxanthinu) s hlavním jídlem, které podpoří jeho lepší vstřebání. 
 
Co je to oxidační stres a antioxidanty? 
Výraz oxidační stres popisuje poškození buněk a tkání způsobené nadměrným 
působením škodlivých volných radikálů. Nadbytek volných radikálů vytváří mnoho 
různých faktorů, například nezdravá strava s nedostatkem ovoce a zeleniny, alkohol, 
cigaretový kouř, UV záření a znečištěné ovzduší. K oxidačnímu poškození může dojít  
v kterémkoli orgánu či tkáni, zásadně se podílí například na stárnutí kůže, poškození 
svalů, na srdečních onemocněních, chronických zánětech a dalších. Naše těla mají 
své mechanismy, kterými udržují oxidační stres na uzdě. Velká část těchto obranných 
mechanismů závisí na příjmu antioxidantů ze stravy. Bylo prokázáno, že antioxidanty 
chrání buňky před oxidačním stresem tak, že neutralizují volné radikály.  
Jako antioxidanty se chová mnoho živin, například karotenoidy, vitaminy, minerály  
či bioaktivní sloučeniny přirozeně se vyskytující v bobulovinách, ovoci, zelenině, 
celých zrnech, ořeších a semínkách.  
 
Jaké přesně obsahuje přísady?
 
ASTAXANTHIN 
Astaxanthin je jedním z nejsilnějších přírodních antioxidantů. Je to přirozeně  
se vyskytující karotenoid, jehož nejbohatším zdrojem je sladkovodní mikrořasa 
Haematococcus pluvialis, běžný obyvatel vod švédského souostroví. Za běžných 
podmínek je tato mikrořasa zelená, ale je-li vystavená stresujícím vlivům prostředí, 
chrání se tvorbou astaxanthinu, který její barvu mění na červenou. Touto mikrořasou 
se běžně živí mnoho červených živočichů, například humři, lososi či plameňáci. 
Přírodní astaxanthin proniká do všech tkání těla a díky své jedinečné molekulární 
struktuře obsáhne celou buněčnou membránu a tak poskytuje ochranu proti 
antioxidantům zevnitř ven. Vitamin C naproti tomu chrání pouze zvenčí, zatímco 
vitamin E pouze zevnitř buněčné membrány. Přínosy přírodního astaxanthinu pro kůži, 
imunitní systém, srdce, oči, svaly a klouby byly zkoumány ve více než 60 klinických 
zkouškách s lidskými subjekty.  
 
BORŮVKA 
Evropská borůvka (Vaccinium myrtillus l.) je malá bobulovina, která roste ve volné 
přírodě na keřících, daří se jí dobře v chladném podnebí. Ve Švédsku jsou borůvky 
velmi rozšířené, zhruba 17 % Švédska je pokryto borůvkovými keříky. Evropské 
borůvky lze snadno zaměnit za americké borůvky, které jsou jim podobné. Evropské 
borůvky jsou ale menší, tmavší, měkčí a sladší s lehce trpkou, nakyslou příchutí.  

ČASTÉ OTÁZKY
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Polévka Natural Balance

Polévka Natural Balance je praktická, chutná, jednoduchá svačinka s vysokým 
obsahem proteinu ze tří rostlinných zdrojů – z hrášku, sóji a z brambor, je ale  

také zdrojem vlákniny. Snadno ji smícháte s horkou vodou a tak vytvoříte hustou, 
chutnou polévku v jedné ze dvou různých příchutí: s rajčaty a bazalkou či s chřestem. 

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

•  Dopřejte si je jako zdravou svačinku.
•  1-2 porce denně.
•  Vsypte jednu odměrku (20 g) polévky Natural Balance v prášku do 

150-200 ml horké (vařící) vody a rozmíchejte do hladka. Prášek také 
můžete rozmíchat v hrnci se studenou vodou a přivést k varu na plotně. 

21 
porcí 

v balení

*Potravinové doplňky by neměly nahrazovat vyváženou a pestrou stravu.
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DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

• Vysoký obsah bílkovin 
• Zdroj vlákniny

• Neobsahuje GMO 
• Neobsahuje umělá barviva, příchutě ani konzervanty 
• Bez lepku 
• S přísadami přírodního původu 
• Vhodné pro vegany (certifikováno the Vegan Society)

SLOŽENÍ

Polévka s chřestem: Protein z hrášku (Pisum sativum L.) (18.2%), protein ze sóji (18.0%), maltodextrin, 
kukuřičný škrob, fruktóza, sůl, příchuť, prášek z nemléčné smetany, špenátový prášek, špičky chřestu 
(2.9%), protein z brambor (Solanum tuberosum L.; 2.5%), inulin (z kořene čekanky; 1.7%), řepkový olej 
(1.4%), cibulový prášek. 

Polévka s rajčaty a bazalkou: Protein z hrášku (Pisum sativum L.) (18.1%), protein ze sóji (17.9%), 
rajčatový prášek (17.9%), fruktóza, kukuřičný škrob, sůl, příchuť, protein z brambor (Solanum tuberosum 
L.) (2.5%), inulin (z kořene čekanky) (1.7 %), řepkový olej (1.4 %), bazalka (0.4 %), kyselina (kyselina 
citronová), extrakt z papriky (Capsicum annum L.), slunečnicový olej, černý pepř (Piper nigrum L.). 

ENERGIE

PROTEIN

VLÁKNINA

SŮL

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

Chřest  
Hodnoty v 1 porci (20 g)

Rajčata a bazalka  
Hodnoty v 1 porci (20 g)

SACHARIDY
z toho cukry

TUK
z toho nasycené tuky

VLASTNOST PŘÍNOS

3 ZDROJE BÍLKOVIN

VEGAN

VLÁKNINA

2 LAHODNÉ PŘÍCHUTĚ

 Označeno certifikátem Vegan Society.

Poskytují 7.1 – 7.3 g proteinu v jedné porci včetně všech  
9 esenciálních aminokyselin z hrášku, brambor a sóji.

Rajčata a bazalka 
• prášek ze sušených rajčat 
• čekankový kořen (inulin)

Chřest 
• prášek ze sušeného špenátu 
• chřestové špičky 
• čekankový kořen (inulin)

Rajčata a bazalka – s práškem ze sušených rajčat  
a sušenou bazalkou 
Chřest – s práškem ze sušeného špenátu a chřestovými špičkami

Polévka Natural Balance

TVRZENÍ POPIS

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

69 kcal 

7.3 g 

7.6 g 
4.6 g  

0.7 g 

0.9 g 
0.2 g 

1.36 g

76 kcal 

7.1 g 

8.8 g 
2.8 g 

0.6 g 

1.3 g 
0.4 g 

1.45 g
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Tyčinka Natural Balance

Tyčinky Natural Balance jsou chytrou a zdravou volbou, pokud se snažíte jíst o něco 
zdravěji – nejen doma, ale i na cestách. Jsou výživné i chutné, obsahují přísady 

přírodního původu včetně vysoce kvalitního mléčného proteinu a vlákniny.  
Díky hutné, vláčné konzistenci jsou skutečnou laskominou a chutnou svačinkou mezi 

hlavními jídly.  Tyčinku nabízíme ve dvou příchutích: ovocné a čokoládové.

7 
tyčinek 
v balení

•  Dopřejte si ji jako chutnou svačinku.
•  1-2x denně. Vzhledem k vysokému obsahu vlákniny tyčinky jezte v různé časy,  

ne najednou.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

Kolik porcí polévky Natural Balance mohu za den sníst? 
Vzhledem k obsahu soli v polévkách Natural Balance (1 porce ≈ 1,4 – 1,5 g 
a 2 porce ≈ 2,8 – 3,0 g) nedoporučujeme jíst více než 2 porce denně. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dospělým přijímat denně méně než 5 g soli. 
 
Mohu polévkou Natural Balance nahradit jídlo? 
Receptura polévky Natural Balance není sestavena jako náhrada hlavního jídla.  
Je to jednoduchá, chutná, praktická svačinka, která vám poskytne vysoce kvalitní 
bílkoviny. Polévka Natural Balance by se neměla propagovat jako přípravek k regulaci 
váhy, protože nesplňuje přísné nároky na energetickou a výživovou kompozici  
pro klasifikaci jako náhražka pokrmu. 
 
Mohu polévku Natural Balance jíst, když trpím nějakou nemocí a užívám léky? 
Polévka Natural Balance je hodnocena jako potravina. Není to lékařský přípravek  
a není určena k ošetření, zmírnění či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud máte 
jakékoli konkrétní fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu polévku Natural Balance jíst, když trpím vysokým krevním tlakem? 
Porce polévky Natural Balance podle příchuti obsahuje 1,36 – 1,45 g soli 
(544 – 580 mg sodíku). Pokud máte dietu s omezeným příjmem soli, zhodnoťte,  
jestli se tato polévka vejde do vašeho denního limitu. Pokud si nejste jistí,  
poraďte se s lékařem. 
 
Mohu polévku Natural Balance jíst, když trpím nesnášenlivostí/alergií na určité 
potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste alergičtí na kteroukoli z jejích přísad,  
neměli byste tento produkt užívat. Polévka Natural Balance neobsahuje lepek. 
 
Mohu polévku Natural Balance jíst, když jsem těhotná nebo kojím? 
Polévka Natural Balance je hodnocena jako potravina a je bezpečné  
ji jíst v těhotenství či během kojení .

*Potravinové doplňky by neměly nahrazovat vyváženou a pestrou stravu.

ČASTÉ OTÁZKY
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SLOŽENÍ

Ovocná: izolovaný mléčný protein, rýžový sirup, proteinový koncentrát ze syrovátky (mléčné), 
fruktooligosacharidy, plnidlo (polydextróza), zvlhčující látka (glycerol), celozrnné rýžové křupinky, 
kokosový olej, přírodní příchutě, sušené brusinky (Vaccinium macrocarpon L.; 1%, sacharóza, 
slunečnicový olej), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sušené ostružiny (Rubus fruticosus L.; 0.8%), 
sušený černý rybíz (Ribes nigrum L.; 0.8 %), sušené maliny (Rubus idaeus L.; 0.8 %), barvivo  
(prášek ze šťávy červené řepy (Beta vulgaris L.), maltodextrin, šťáva z červené řepy), sůl, barvivo  
(beta-karoten), antioxidant (směs tokoferolů). Alergeny jsou zvýrazněny tučně. 
 
Čokoládová: izolát mléčné bílkoviny, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), rýžový sirup, 
fruktooligosacharidy, plnidlo (polydextróza), zvlhčující látka (glycerol), kakaové rýžové křupinky 
(rýžové křupinky, kakao (Theobroma cacao), sůl, přírodní příchuť; 6.2 %), kokosový olej, kakaový  
prášek (Theobroma cacao; 3.6 %), kakaové štěpinky (theobroma cacao; 3 %), přírodní příchutě,  
kousky tmavé čokolády (1.2 %), sůl, antioxidant (směs tokoferolů). Alergeny jsou zvýrazněny tučně.

Jedna tyčinka obsahuje 10.5 – 10 g mléčného proteinu, 
včetně všech 7 esenciálních aminokyselin.

Brusinky, ostružiny, černý rybíz a maliny.*

Jedna tyčinka poskytne 5.6 – -5 g vlákniny*  
z čekanky (fruktooligosacharidy), polydextrózy, 
celozrnné rýže, bobulového ovoce a kakaa.* 
Zdroj rozpustné i nerozpustné vlákniny,  
včetně vlákniny prebiotické.

Ovocná – se skutečným bobulovým ovocem. 
Pouze přírodní příchutě. 
Čokoládová – s pravým kakaem. Pouze přírodní příchutě.

VLASTNOST PŘÍNOS

VYSOCE KVALITNÍ 
SYROVÁTKOVÝ PROTEIN

4 PŘÍRODNÍ DRUHY 
OVOCE

2 LAHODNÉ PŘÍCHUTĚ

4 ZDROJE VLÁKNINY 
VČETNĚ PREBIOTIK

Kousky hořké čokolády a štěpinky kakaových 
bobů jako posyp.*

PŘÍRODNÍ KAKAOVÉ 
PŘÍSADY

ENERGIE

PROTEIN

VLÁKNINA

SŮL

VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Čokoládová tyčinka  

Natural Balance 
Hodnoty v 1 tyčince (35 g)

Ovocná tyčinka  
Natural Balance 

Hodnoty v 1 tyčince (35 g)

SACHARIDY
z toho cukry

TUK
z toho nasycené tuky

*V závislosti na příchuti

POPIS

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

• Vysoký obsah bílkovin
• Bohatý zdroj vlákniny

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva,  

příchutě ani konzervanty
• Bez lepku
• S přísadami přírodního původu
• Vhodné pro vegetariány
• Neobsahuje palmový olej

TVRZENÍ

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Co jsou to fruktooligosacharidy? 
Fruktooligosacharidy (FOS) jsou druh vlákniny s prebiotickými účinky, což znamená,  
že vyživují prospěšné střevní mikroby a tak pomáhají udržovat zdravé prostředí 
ve střevech a podpořit celkové zdraví. Zvýšení konzumace vlákniny pro podporu  
zdraví a jako prevence onemocnění je zásadní cíl péče o veřejné zdraví. 
 
Co je to polydextróza? 
Polydextróza je oligosacharid, druh vlákniny, která vyživuje střevní mikrobiom 
a přispívá tak k udržení zdravého střevního prostředí. V tyčinkách se používá jako plnidlo, 
které pomáhá spojit ostatní přísady a snížit kalorický objem. Polydextróza je v Evropské  
unii uvedena jako schválená potravinářská přísada a má tudíž své E-číslo, což znamená,  
že je to klasifikovaná ingredience, již lze bezpečně používat jako potravinářskou přísadu. 

115 kcal 

10.5 

10.9 
4.4 g 

5.6 

2.1 g 
1.7 g 

0.08 g

120 kcal 

10.7 g 

10.2 g 
3.4 g 

5.8 g 

2.8 g 
2.1 g 

1.10 g

ČASTÉ OTÁZKY
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Mohu tyčinku Natural Balance kombinovat se všemi ostatními Wellness produkty? 
Tyčinku Natural Balance lze kombinovat se všemi produkty řady Wellness.  
Vzhledem k vysokému obsahu vlákniny ale tyčinku Natural Balance, prebiotický nápoj 
s vlákninou a SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy užívejte během dne 
v odlišné časy, abyste se vyhnuli případným žaludečním obtížím (flatulence, nadýmání, 
řídká stolice atd.). Ačkoli to může být nepříjemné, není to nebezpečné.  
 
Jaký je rozdíl mezi tyčinkou Natural Balance a přírodním nápojem Natural Balance? 
Tyčinku Natural Balance si lze dopřát bez jakékoli další přípravy jako zdravou svačinku  
na cestách, přírodní Nápoj Natural Balance je oproti tomu prášek, do nějž je nutné přidat 
tekutinu, než si ho můžete vychutnat. Tyčinka Natural Balance má také vyšší obsah kalorií, 
proteinu a vlákniny než přírodní nápoj Natural Balance. Protože má přírodní nápoj Natural 
Balance nižší obsah kalorií, může být vhodnější volbou pro ty, kdo se snaží snížit počet 
přijímaných kalorií, i pro ty, kdo příliš dobře nesnáší vlákninu. 
 
Mohu tyčinku Natural Balance používat jako náhradu hlavního jídla? 
Tyčinka Natural Balance není vytvořena ani zamýšlena jako náhrada hlavního jídla.  
Můžete si ji dopřát jako zdravější praktickou svačinku, která vám dodá vysoce kvalitní  
protein a vlákninu. Tyčinka Natural Balance by se neměla propagovat jako přípravek 
k regulaci váhy, protože nesplňuje přísné nároky na energetickou a výživovou kompozici 
pro klasifikaci jako náhražka pokrmu. 
 
Cvičím a chodím do posilovny – mohu použít tyčinku Natural Balance místo ostatních 
proteinových tyčinek na trhu? 
Receptura tyčinky Natural Balance byla vyvinuta jako jednoduchá, chutná, praktická 
svačinka, kterou si užijete na cestách nebo jako zdravý pamlsek. Obsahuje proteiny 
i sacharidy, které jsou pro sport důležité. Její složení ale není optimalizováno pro  
sportovní výživu. Ve sportovní výživě se ke zvýšení syntézy svalových proteinů  
doporučuje 20 g proteinu na jedno cvičení. 
Při náročném, intenzivním cvičení nebo před cvičením se také doporučuje nulový nebo nízký 
příjem vlákniny, která by jinak mohla vyvolat zažívací obtíže. Ale při rekreačních sportech, 
jako jsou tenis, basketbal, aerobik, jogging a podobně, by mohla tyčinka Natural Balance 
přijít vhod jak dospělým, tak dospívajícím, jako způsob, jak udržet hladinu energie mezi 
hlavními jídly. 
 
Mohu si dát tyčinku Natural Balance, když trpím nějakou nemocí a užívám léky? 
Tyčinka Natural Balance je hodnocena jako potravina. Není to lékařský přípravek  
a není určena k ošetření, zmírnění či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud máte  
jakékoli konkrétní fyzické obtíže, poraďte se o jejím užívání se svým lékařem. 

Mohu si dát tyčinku Natural Balance, když trpím nesnášenlivostí/alergií 
na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste alergičtí na kteroukoli z přísad, neměli  
byste tento produkt užívat. Tyčinka Natural Balance neobsahuje lepek ani ořechy. 
 
Mohu si dát tyčinku Natural Balance, když jsem těhotná nebo kojím? 
Tyčinka Natural Balance je hodnocena jako potravina a je bezpečné  
ji jíst v těhotenství či během kojení. 
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NutriComplex pro vlasy a nehty obsahuje kombinaci různých výživných látek,  
které prospívají zdraví vlasů a nehtů. Jsou to aminokyseliny L-lysin a L-cystein,  

výtažek z jablka s vysokým obsahem flavonoidů, antioxidační vitamin C a železo. 
Navíc obsahuje minerály selen a zinek, které přispívají k udržení zdravých vlasů a nehtů*. 

 
*Potravinové doplňky by se neměly používat jako náhrada pestré, vyvážené stravy

NutriComplex pro vlasy a nehty

42 
tablet 

v balení

2 tablety denně s hlavním jídlem; užívejte nejméně 3 měsíce.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

L-LYSIN A L-CYSTEIN

ZINEK A SELEN

VÝTAŽEK Z JABLKA 

ŽELEZO

VITAMIN C

VLASTNOST PŘÍNOS

Stavební kameny proteinu keratinu,  
hlavní složky vlasů a nehtů.

Zdroj prokyanidinu B2, typu flavonoidu  
s antioxidačními účinky.

Pomáhá buňky chránit před oxidačním stresem. 
Zvyšuje vstřebávání železa.

Podporuje normální přenos kyslíku v těle, 
nezbytný předpoklad zdraví vlasů i nehtů. 

Podporuje udržení normálních vlasů a nehtů..

POPISTVRZENÍ

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva,  

příchutě ani konzervanty
• Bez lepku

• Vysoký obsah vitaminu C
• Vysoký obsah železa
• Zdroj zinku
• Zdroj selenu

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

SLOŽENÍ

Plnidla (mikrokrystalická celulóza, kyselina stearová), L-Lysin hydrochlorid, maltodextrin, 
výtažek z jablka, L-cystein hydrochlorid, kyselina askorbová, protispékavé látky (stearan 
hořečnatý, oxid křemičitý), fumarát železnatý, lešticí látky (hydroxypropylmethylcelulóza, 
glycerol), oxid zinečnatý, seleničitan sodný.
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Kdy mohu při užívání NutriComplexu pro vlasy a nehty očekávat výsledky? 
NutriComplex pro vlasy a nehty se zaměřuje na potíže vlasů a nehtů. Zdravé vlasy  
rostou zhruba 10 mm a nehty 3 mm za měsíc, rostou ale po fázích, proto budete  
potřebovat trochu trpělivosti. Problémy s vlasy a nehty se mohou objevit z mnoha  
důvodů, na vině může být například genetika (což je nejčastější), hormony, stres  
nebo nedostatečná výživa, proto je potřeba při jejich řešení zohlednit více faktorů. 
Důležité jsou i pestrá a vyvážená strava, redukce stresu a kvalitní spánek. 
 
Je bezpečné užívat NutriComplex pro vlasy a nehty neustále, bez přestávky? 
Ano, NutriComplex pro vlasy a nehty je bezpečné užívat neustále, bez přestávky. 
 
Pomůže mi NutriComplex pro vlasy a nehty, když jsem muž s počínající pleší? 
NutriComplex pro vlasy a nehty nezpůsobí, že vám vlasy narostou zpět,  
ale může přispět k udržení vašich stávajících vlasů. 
 
Podpoří NutriComplex pro vlasy a nehty růst vlasů jinde po těle? 
Ne, toho může dosáhnout pouze hormonální terapie.
 
Mohu NutriComplex pro vlasy a nehty kombinovat s jinými produkty Wellness? 
NutriComplex pro vlasy a nehty můžete bezpečně kombinovat s balíčkem Wellness, 
ačkoli hladiny vitaminu C a železa jsou relativně vysoké a u některých lidí mohou 
vyvolávat nepříjemné pocity v oblasti žaludku. Pokud se takové pocity dostaví, užívejte 
tyto přípravky v odlišné denní doby. Nedoporučujeme NutriComplex pro vlasy a nehty 
kombinovat se SuperShakem na regulaci hmotnosti – náhradou stravy, a to ani v režimu 
hubnutí, ani v režimu udržování váhy, protože by byly překročeny hodnoty mikroživin.

VÝTAŽEK Z JABLKA 

ŽELEZO

VITAMIN C

L-LYSIN

L-CYSTEIN

SELEN

ZINEK

VÝŽIVOVÉ HODNOTY NutriComplex pro vlasy a nehty 
Množství ve 2 tabletách (1400 mg)

*NRV= referenční výživová hodnotamcg = mikrogram = µg

Mohu NutriComplex pro vlasy a nehty užívat, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
NutriComplex pro vlasy a nehty není lékařský přípravek a není určen k ošetření, zmírnění  
či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud máte jakékoli konkrétní fyzické obtíže,  
poraďte se o užívání se svým lékařem. 
 
Mohu NutriComplex pro vlasy a nehty užívat, když trpím nesnášenlivostí/alergií na určité 
potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli z přísad alergičtí, neměli byste tento 
produkt užívat. Poraďte se o jeho užívání s lékařem. 
 
Mohu NutriComplex pro vlasy a nehty užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Ženy během těhotenství díky kolísavé hladině estrogenu často mívají silnější a lesklejší  
vlasy než po porodu, kdy naopak zažívají dočasné vypadávání vlasů, většinou  
to ale není důvod k obavám. Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte,  
poraďte se o užívání přípravku se svým lékařem.

ČASTÉ OTÁZKY

200 mg 

140 mg 

50 mg 

30 mg (38%*) 

7 mg (50%*) 

8.25 mcg (15%*) 

1.5 mg (15%*)



21 
dávek v 
balení
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Omega 3 pro děti WellnessKids

Omega 3 pro děti WellnessKids přináší praktickou každodenní dávku důležitých 
omega 3 mastných kyselin. Je to velice čistý, tekutý rybí tuk s citronovou příchutí 

z kvalitních, udržitelných rybích populací, které jsou bohatým zdrojem esenciálních 
mastných kyselin s dlouhým řetězcem – kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny 
dokosahexaenové (DHA)*. EPA a DHA jsou nezbytnou součástí všech buněčných 

membrán těla a hrají důležitou roli ve fungování mnoha orgánů a tkání. 
Tento rybí tuk je také obohacen o vitamin E. 

 
*Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhražka vyvážené a pestré stravy.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

Od 3 let věku: 1 čajová lžička (5 ml) denně s hlavním jídlem; 
konzumujte přímo nebo přimíchejte do jídla.

VYSOCE KVALITNÍ 
OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY

TEKUTÉ SLOŽENÍ

DOBŘE CHUTNÁ

PROCES ČIŠTĚNÍ O 5 
KROCÍCH

EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ

VLASTNOST PŘÍNOS

Zdroj EPA a DHA mastných kyselin,  
které mohou chybět ve stravě.

Snadno se polyká

Přírodní citronová příchuť

Odstraňuje jakékoli možné kontaminanty a zajišťuje 
čistotu a vysokou kvalitu výsledného produktu.

Certifikát asociace Friend of the Sea. 

Antioxidant  VITAMIN E

SLOŽENÍ

Rybí tuk (99%), citronový olej, vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetát), antioxidant 
(směs přírodních tokoferolů), slunečnicový olej.

POPISTVRZENÍ

• Vysoký obsah omega 3 mastných kyselin
• Vysoký obsah vitaminu E

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva či příchutě  

ani konzervanty
• Bez lepku
• Bez přidaného cukru
• S přísadami přírodního původu
• Certifikát Friend of the Sea

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin
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Odkud omega 3 pochází? 
Rybí tuk Omega 3 pro děti WellnessKids je přírodní triglyceridový olej získaný z celých 
malých ryb různých druhů, například ančoviček, makrel, sardinek či sleďů, ulovených  
ve volné přírodě. Tyto ryby jsou přirozeně bohatým zdrojem omega 3 mastných kyselin 
EPA a DHA. Ryby jsou získávány udržitelným způsobem splňujícím kritéria Friend of the 
Sea na produkty z udržitelných rybolovů, které odpovídají evropským nařízením. 
Udržitelný rybolov znamená, že využívané rybí populace jsou pod přísnou vládní 
kontrolou, aby byla zajištěna udržitelnost, proto se ryby chytají v různých oceánech,  
v Pacifiku či v Atlantiku, podle momentální situace. Rybí tuk prochází procesem čištění  
o pěti krocích - neutralizací, bělením, separací, deodorizací a standardizací, které 
zajišťují jeho vysokou kvalitu. 
 
Mohu omegu 3 pro děti WellnessKids dát svému dítěti, pokud trpí nějakou nemocí  
a užívá léky? 
Omega 3 pro děti WellnessKids není lékařský přípravek a není určen k ošetření,  
zmírnění či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud má vaše dítě jakékoli konkrétní 
fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu dát omegu 3 pro děti WellnessKids svému dítěti, pokud trpí nějakou  
alergií/nesnášenlivostí? 
Projděte si seznam ingrediencí. Olej omega 3 pochází z ryb. Pokud je vaše dítě  
alergické na ryby nebo jakoukoli další ingredienci, nemělo by tento produkt užívat.  
O užívání přípravku se poraďte s lékařem.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY Omega 3 pro děti WellnessKids 
Hodnoty na 1 čajovou lžičku (5 ml)

z toho omega 3 tuk 1.4 g

z toho polynenasycené tuky 2.3 g

VITAMIN E 5.5 mg (46%*)

z toho DHA 500 mg

z toho EPA 700 mg

*NRV= referenční výživová hodnota

z toho nasycené tuky

z toho mononenasycené tuky

TUK

 
 
Co dělat, když mému dítěti rybí tuk omega 3 pro děti WellnessKids nechutná? 
Může trvat až tři týdny, než dítě přijme konzistenci a chuť rybího tuku. Hned od začátku  
z něj udělejte součást každodenního jídla dítěte, můžete jej podávat například na chlebu 
nebo v ovesné kaši. Z užívání rybího tuku udělejte speciální, vzrušující událost. 

1.1 g

1.2 g

4.6 g

ČASTÉ OTÁZKY
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DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

• Věk 3-9 let: 1 tableta denně s hlavním jídlem 
• Věk 10-14: 2 tablety denně s hlavním jídlem

Multivitaminy a minerály pro děti 
WellnessKids

Receptura multivitaminů a minerálů pro děti WellnessKids je sestavena tak,  
aby dětem, které rostou, poskytovala důležité živiny. Tyto žvýkací tablety  

s pomerančovou příchutí dětem dodávají až 100% evropských referenčních 
výživových hodnot 13 vitaminů a 8 minerálů, kterými podporují jejich potřeby 

mikroživin a pomáhají doplnit případné nedostatky těchto mikroživin v běžné stravě*. 
 

*Potravinové doplňky by neměly nahrazovat vyváženou a pestrou stravu.

21 
žvýkacích 

tablet  
v balení

SLOŽENÍ

Plnidla (isomalt, kyselina stearová rostlinného původu), uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, 
sladidla (xylitol, sacharin sodný), přírodní příchutě, kyselina askorbová, nikotinamid, 
fumarát železnatý, citrát zinku, protispékavé složky (stearan hořečnatý rostlinného původu, 
oxid křemičitý), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), D-alfa-hydrogensukcinát kyseliny 
tokoferolové, retinyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, pyridoxin 
hydrochlorid, riboflavin, cholekalciferol, fytomenadion, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid 
draselný, chlorid chromitý, molybdenan amonný, seleničitan sodný, biotin, kyanokobalamin.

VLASTNOST PŘÍNOS

13 VITAMINŮ A 8 MINERÁLŮ

ŽVÝKACÍ TABLETY

PŘÍJEMNÁ CHUŤ

Vytvořeno v souladu s doporučeními  
Světové zdravotnické organizace (WHO)  
pro mikroživiny pro děti ve věku 3-14 let.

Snadné užívání

Přírodní pomerančová příchuť

POPISTVRZENÍ

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

• Vysoký obsah vitaminů A, D, E, C, B1,  
B2, B3, B5, B6, B12 a kyseliny listové.

• Vysoký obsah minerálů zinku, jódu,  
chromu a molybdenu.

• Zdroj vitaminů K a B7 a minerálů železa,  
vápníku, hořčíku a selenu.

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva či příchutě ani 

konzervanty
• Bez lepku

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin
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VÝŽIVOVÉ HODNOTY

BIOTIN

VÁPNÍK

CHROM

KYSELINA LISTOVÁ

JÓD

ŽELEZO

HOŘČÍK

NIACIN

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

SELEN

THIAMIN

VITAMIN B12

VITAMIN C

VITAMIN D

ZINEK

RIBOFLAVIN

VITAMIN B6

VITAMIN E

MOLYBDEN

VITAMIN A (RE)

Věk 3-9 let 
Množství v 1 tabletě 

(1060 mg)

Multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids

Věk 10-14 let 
Množství ve 2 tabletách 

(2120 mg)

VITAMIN K

*NRV= referenční výživová hodnota mcg = mikrogram = µg

Mohu svému dítěti dávat multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids každý den? 
Dětství je období rychlého růstu, děti mají v poměru k velikosti svého těla vysoké nutriční 
požadavky. Podpora optimálního růstu a kognitivního vývoje vytváří konkrétní požadavky 
na výživu, v závislosti na věku dětí. Multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids 
obsahují doporučené denní dávky mikroživin pro děti, které stanovila WHO.  
Jejich hodnoty jsou bezpečně pod tolerovanými limity a všechny tyto živiny je  
bezpečné konzumovat tak, jak doporučeno, v bezpečných denních dávkách. 
 
Mohu svému dítěti dávat multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids,  
když užívá jiné vitaminy a/nebo minerály? 
Užívat několik potravinových doplňků, které obsahují stejné mikroživiny, není  
dobrý nápad, protože to vytváří riziko předávkování určitými vitaminy a minerály. 
 
Mohu svému dítěti dát multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids,  
když trpí nějakou nemocí a užívá léky? 
Multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids nejsou lékařský přípravek a nejsou  
určeny k ošetření, zmírnění či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Pokud má vaše dítě 
jakékoli konkrétní fyzické obtíže, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem. 
 
Mohu dát multivitaminy a minerály pro děti WellnessKids svému dítěti,  
pokud trpí nějakou alergií/nesnášenlivostí? 
 Projděte si seznam ingrediencí. Pokud je vaše dítě alergické na kteroukoli z přísad, 
nemělo by tento produkt užívat. O použití přípravku se poraďte s lékařem. 

ČASTÉ OTÁZKY

300 mcg (38%*) 

2.5 mcg (50%*) 

0.5 mg (45%*) 

0.5 mg (36%*) 

0.5 mg (36%*) 

0.9 mcg (36%*) 

30 mg (38%*) 

5 mg (42%*) 

6 mg (38%*) 

20 mcg (27%) 

2 mg (33%) 

100 mcg (50%*) 

8 mcg (16%*) 

120 mg (15%*) 

75 mcg (50%*) 

15 mcg (38%*) 

60 mg (16%*) 

3 mcg (21%*) 

20 mcg (40%*) 

13 mcg (24%*) 

4 mg (40%*)

600 mcg (76%*) 

5 mcg (100%*) 

1 mg (90%*) 

1.0 mg (72%*) 

1.0 mg (72%*) 

1.8 mcg (72%*) 

60 mg (76%*) 

10 mg (84%*) 

12 mg (76%*) 

40 mcg (54%) 

4 mg (55%) 

200 mcg (100%*) 

16 mcg (32%*) 

240 mg (30%*) 

150 mcg (100%*) 

30 mcg (76%*) 

120 mg (32%*) 

6 mg (42%*) 

40 mcg (80%*) 

26 mcg (48%*) 

8 mg (80%*)
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Vápník z mořských řas s vitaminem D

Vápník z mořských řas s vitaminem D praktickým způsobem umožňuje každodenní 
příjem dvou důležitých živin – vápníku a vitaminu D – které pomáhají podporovat 

minerální hustotu kostí a zdraví zubů*. Tyto žvýkací tablety obsahují jedinečný 
komplex multiminerálů z udržitelných mořských zdrojů, Aquamin TG™,  

který poskytuje vysoce vstřebatelný vápník a přes 70 stopových minerálů.  
Vstřebatelnost vápníku navíc dále podporuje přidaný vitamin D.  

Odpovídajícím příjmem vápníku a vitaminu D pomáháte vytvářet silné a zdravé kosti. 
 

*Potravinové doplňky by neměly nahrazovat vyváženou a pestrou stravu.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

1-2 tablety denně s hlavním jídlem;  
pro lepší vstřebávání je neužívejte současně. 

30 
tablet 

v balení

VÝHODA AQUAMIN TG™

ESENCIÁLNÍ ŽIVINY

PŘÍRODNÍ VITAMIN D

Vápník a vitamin D jsou nezbytné živiny, které pomáhají 
vytvářet kosti s maximální minerální hustotou a udržovat 
je silné a zdravé. Společným působením pomáhají kosti 
chránit – vápník je pomáhá vytvářet, zatímco vitamin D 
podporuje jeho vstřebávání.

100 % vysoce vstřebatelného vápníku z Aquamin TG™, 
jedinečného komplexu multiminerálů s více než  
70 stopovými minerály. Aquamin TG™ je udržitelně 
získáván z červených řas z křišťálově čistých vod Islandu.

Bylo klinicky prokázáno, že vitamin D umožňuje optimální 
vstřebávání, využitelnost a koncentraci vápníku. 

VLASTNOST PŘÍNOS

VÁPNÍK (AQUAMIN TG™)

VITAMIN D

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

Množství v 1 tabletě (1500 mg)

Vápník z mořských řas s vitaminem D

Množství ve 2 tabletách (3000 mg)

*NRV= referenční výživová hodnotamcg = mikrogram = µg

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 
EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

TVRZENÍ POPIS

• Vysoký obsah vápníku
• Vysoký obsah vitaminu D

• Neobsahuje GMO
• Neobsahuje umělá barviva,  

příchutě ani konzervanty
• Bez lepku

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

250 mg (31%*) 500 mg (62%*)

5 mcg (100%*) 10 mcg (200%*)

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022
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Co je to Aquamin TG™? 
Aquamin TG™ je jedinečný přírodní komplex multiminerálů z mořských zdrojů s vysokým 
obsahem vápníku. Je získáván udržitelným způsobem z červených řas (Lithothamnion sp.), 
které žijí pouze v určitých oblastech, například v křišťálově čistých vodách kolem Islandu. 
Aquamin TG™ byl podroben vědeckým studiím a bylo prokázáno, že má v porovnání  
s jinými doplňky s vápníkem, jako je například uhličitan vápenatý z vápence, vyšší 
vstřebatelnost. Ačkoli je zde vápník ve formě uhličitanu, díky porézní, voštinové struktuře 
Aquaminu TG™ a díky přítomnosti více než 70 přirozeně se vyskytujících stopových 
minerálů, má vyšší vstřebatelnost. Mnohé studie také ukázaly, že stopové minerály ve 
spolupráci s vápníkem poskytují více výhod pro zdraví kostí (například pro jejich minerální 
hustotu), než nabízí samotný vápník.   
 
Proč je vápník důležitý? 
Vápník je nezbytný pro růst a mineralizaci kostí a zubů. Hraje také regulační roli v dalších 
oblastech těla, jako jsou svaly, enzymy či krev a podílí se na tělesném metabolismu. 
Odpovídající příjem vápníku je jedním z několika faktorů, které jsou důležité pro dosažení 
kostní hmoty a nejvyšší kostní hmoty. Kosti rostou neustále od narození až ke sklonku 
dospívání, nejvyšší kostní hmoty je dosaženo kolem 25. roku života. Po 40. roce věku 
dospělí zažívají postupnou ztrátu kostních minerálů, tento úbytek u žen zrychluje po 
menopauze. V mnoha zemích lidé nepřijímají dostatek potravin bohatých na vápník. 
Protože vápník hraje tak důležitou roli v mnoha tělesných funkcích – podílí se například  
na srážlivosti krve či stazích svalů včetně srdečního tepu – pokud tělo nedostává dostatek 
vápníku ve stravě, uvolňuje si jej z kostí, které pak postupně slábnou. Nedostatečný  
příjem vápníku může vést ke snížené minerální hustotě kostí, což se projeví na jejich  
zdraví v pozdějších letech (zvýšené riziko osteoporózy). Mnoho studií prokázalo,  
že vápník v kombinaci s vitaminem D zvyšuje minerální hustotu kostí a snižuje riziko 
zlomenin. Tělo vlastně vápník za nepřítomnosti vitaminu D ani nedokáže vstřebat. 
 
Jak zjistím, jestli bych měl/a užívat 1 nebo 2 tablety vápníku z mořských řas s vitaminem D? 
Dospělým se obecně doporučuje konzumovat denně 3 porce mléčných výrobků  
s vysokým obsahem vápníku, například mléko, jogurt nebo sýr, aby dosáhli 
doporučované denní dávky vápníku. Vysoký obsah vápníku mají také například 
celozrnné potraviny, luštěniny, ořechy, semínka a tmavě zelená, listová zelenina.  
Pokud nezískáváte doporučené množství stravou nebo pokud trpíte alergií na mléčné 
výrobky, můžete tento nedostatek překlenout potravinovým doplňkem. Podle toho, kolik 
potravin bohatých na vápník jíte, doporučujeme užívat 1 až 2 tablety vápníku z mořských 

řas s vitaminem D. Pokud například obvykle sníte 2 porce potravin bohatých na vápník, 
můžete užívat 1 tabletku, pokud ale konzumujete jen 1 porci, můžete užívat tabletky 2. 
 
Mají se tablety vápníku z mořských řas s vitaminem D žvýkat? 
Tablety s obsahem vápníku jsou obvykle poměrně velké, proto jsme tablety s vápníkem  
z mořských řas s vitaminem D vytvořili jako žvýkací. Pokud ale tabletu raději spolknete vcelku, 
nic vám nebrání, její přínosy jsou stejné a vstřebatelnost není ovlivněna tím, jestli tabletu 
rozžvýkáte nebo spolknete. 
 
Mohu vápník z mořských řas s vitaminem D užívat společně s multivitaminy a minerály  
pro muže/ženy? 
Ano, vápník z mořských řas s vitaminem D můžete bezpečně užívat s našimi multivitaminy  
a minerály. EFSA doporučuje zvýšit NRV vitaminu D z 5 mcg denně na 15 mcg denně, není  
tedy problém, že při užívání jedné či dvou tablet vápníku z mořských řas s vitaminem D  
spolu s jednou tabletou multivitaminů a minerálů dosáhnete hodnot 10 mcg či 15 mcg.  
Doporučujeme různé doplňky užívat v různé hodiny během dne, protože vápník může bránit 
vstřebávání železa, zinku a hořčíku. Ačkoli bylo vypozorováno, že vápník brání vstřebávání 
dalších minerálů, jako je například hořčík, tento efekt byl pozorován pouze při celkově 
nedostatečné konzumaci hořčíku nebo u velmi vysokých dávek vápníku. Tento problém 
nenastává, když se řídíte doporučeným příjmem vápníku z mořských řas s vitaminem D  
a přípravku multivitaminy a minerály. 
 
Mohu vápník z mořských řas s vitaminem D užívat, když trpím nějakou nemocí a beru léky? 
Vápník z mořských řas s vitaminem D není lékařský přípravek a není určen k ošetření, zmírnění 
či vyléčení jakýchkoli potíží či nemocí. Doplňky s vápníkem mohou navíc ovlivňovat působení 
některých léků na předpis. Pokud máte jakékoli konkrétní fyzické obtíže, poraďte se o užívání 
se svým lékařem. 
 
Mohu vápník z mořských řas s vitaminem D užívat, když trpím nesnášenlivostí/alergií  
na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli z přísad alergičtí, neměli byste  
tento produkt užívat. Poraďte se o jeho užívání s lékařem. 
 
Mohu vápník z mořských řas s vitaminem D užívat, když jsem těhotná nebo kojím? 
Většině žen je během těhotenství či kojení doporučeno užívat potravinové doplňky  
s vápníkem. Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o užívání  
tohoto přípravku se svým lékařem. 

SLOŽENÍ

Uhličitan vápenatý z mořských řas (Lithothamnion calcareum), sladidlo (xylitol),  
regulátor kyselosti (kyselina citronová), protispékavé složky (kyselina stearová,  
oxid křemičitý, stearan hořečnatý), cholekalciferol (vitamin D).

ČASTÉ OTÁZKY
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SuperShake na regulaci hmotnosti – 
náhrada stravy

SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy je vysoce kvalitní náhražka hlavního 
jídla s vysokým obsahem živin, která vychází z vědeckých poznatků a celostního přístupu. 

Má snadno a bezpečně nahradit hlavní jídlo a dát vám kontrolu nad vaším kalorickým 
příjmem, abyste mohli dosáhnout své cílové váhy a udržet si ji*. 

SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy je dokonale vyvážená porce,  
která vám má bezpečně, prakticky a účinně pomoci mít pod kontrolou přijímané kalorie.  

Její receptura inspirovaná skandinávským jídelníčkem obsahuje přírodní přísady rostlinného 
původu, množství proteinů a vlákniny a také zdravé tuky a 23 vitaminů a minerálů –  

to vše s cílem dodat vám energii, která vydrží, a utišit během dne hlad. 
Když přípravek smícháte s kravským mlékem, nebo ve veganské variantě se sójovým 

mlékem, vznikne zdravý, nutričně ucelený shake, který si můžete dopřát místo hlavního jídla*. 
Nabízíme jej ve dvou lahodných příchutích: vanilka a čokoláda, bez přidaného cukru**.

21 
porcí 

v balení

*Určeno pro použití v rámci energeticky omezené diety spolu s dalšími potravinami a ve 
spojení s pravidelnou fyzickou aktivitou. Je důležité udržovat odpovídající příjem tekutin.

**Samotný prášek neobsahuje žádné přidané cukry. Kravské mléko obsahuje přirozeně  
se vyskytující cukry. Sójová alternativa mléka může obsahovat přidané cukry.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

•  1-2 porce denně, podle toho, jaké jsou vaše cíle:

›  Chcete-li zhubnout: Nahrazení dvou denních hlavních jídel v rámci energeticky omezeného 
jídelníčku náhražkou jídla přispívá k hubnutí. Nahraďte dvě hlavní jídla denně SuperShakem  
na regulaci hmotnosti – náhradou stravy a k tomu si dopřejte jedno nutričně vyvážené hlavní jídlo.

›  Pro zdravou výživu a udržení váhy: Nahrazení jednoho hlavního jídla denně v rámci energeticky 
omezeného jídelníčku náhražkou stravy přispívá k udržení váhy po zhubnutí. Nahraďte jedno hlavní 
jídlo denně SuperShakem na regulaci hmotnosti – náhradou stravy a k tomu si dopřejte  
dvě nutričně vyvážená hlavní jídla. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Poznámka: Je důležité dodržovat odpovídající příjem tekutin. Tento přípravek je určen k užívání  
v rámci energeticky omezeného jídelníčku spolu s dalšími potravinami a v kombinaci  
s pravidelnou fyzickou aktivitou.

•  Jednu porci (25 g, přibližně 3 lžíce) prášku SuperShake na regulaci hmotnosti –  
náhrada stravy přidejte k 250 ml 1,5% kravského mléka nebo k 310 ml sójové alternativy mléka.  
Dobře promíchejte, dokud se prášek dobře nerozpustí.

*Evropský úřad pro bezpečnost potravin

**
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VÝŽIVOVÁ  
TVRZENÍ EFSA*

DALŠÍ REGULOVANÁ 
TVRZENÍ

TVRZENÍ POPIS

• Vysoký obsah proteinu

• Protein přispívá k růstu a udržení svalů

• Vysoký obsah vlákniny

• Nahrazení jednoho hlavního jídla denně náhražkou 
stravy v rámci energeticky omezeného jídelníčku 
přispívá k udržení dosažené váhy po zhubnutí

• Nahrazení dvou hlavních jídel denně náhražkou 
stravy v rámci energeticky omezeného jídelníčku 
přispívá k hubnutí

• Vysoký obsah vitaminů A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9 (kyselina listová), B12

• Vysoký obsah vápníku, železa, zinku, mědi, manganu, 
selenu, jódu, hořčíku, draslíku, sodíku

• Obsahuje přísady přírodního původu

• Bez lepku

• Bez přidaného cukru**

• Neobsahuje umělá barviva, konzervanty ani sladidla

• Neobsahuje GMO

• Vhodné pro vegany*** a vegetariány

• Veganský přípravek (certifikát The Vegan Society)

* Upozornění: Produkt je určen pro použití v rámci energeticky omezené diety spolu s dalšími potravinami  
a ve spojení s pravidelnou fyzickou aktivitou. Je důležité udržovat odpovídající příjem tekutin.
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SLOŽENÍ

Vanilka: hrachová bílkovina (Pisum sativum L.) (41.7%), bílkovinný koncentrát z bobu (Vicia faba L.) 
(18.0%), maltodextrin, inulin (6.5%), draselné soli kyseliny orthofosforečné, přírodní příchutě, 
slunečnicový lecitin, slunečnicový olej, uhličitan vápenatý, zahušťovadla (guarová guma, xantanová 
guma), oxid hořečnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, kyselina L-askorbová, sladidlo 
(glykosidy steviolu), fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinečnatý, nikotinamid,  
retinyl-acetát, síran manganatý, fylochinon, D-pantothenát vápenatý, selenan sodný, D-biotin,  
síran měďnatý, kyanokobalamin, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová , ergokalciferol, 
pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát. Poznámka: Zdroje proteinu z bobu obecného 
a hrášku. Vyrobeno v závodě, který také zpracovává oxid siřičitý a siřičitany.

Čokoláda: hrachová bílkovina (Pisum sativum L.) (41.5%), bílkovinný koncentrát z bobu (Vicia faba L.) 
(15.5%), kakaový prášek se sníženým množstvím tuku (Theobroma cacao), inulin (6.5%), draselné 
soli kyseliny orthofosforečné, maltodextrin, kakaová vláknina (theobroma cacao), slunečnicový olej, 
uhličitan vápenatý, přírodní příchutě, slunečnicový lecitin, zahušťovadla (guarová guma, xantanová 
guma), oxid hořečnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, sůl, sladidlo (glykosidy steviolu), 
kyselina L-askorbová, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinečnatý, nikotinamid, 
retinyl-acetát, síran manganatý, fylochinon, D-pantothenát vápenatý, selenan sodný, D-biotin, síran 
měďnatý, kyanokobalamin , jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, ergokalciferol, pyridoxin 
hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát. Poznámka: Zdroje bílkovin z bobu obecného a hrachu.  
Vyrobeno v závodě, který také zpracovává oxid siřičitý a siřičitany.

5 ZDROJE VLÁKNINY

3 ZDROJE PROTEINU

Jedna porce při smíchání s kravským mlékem nebo  
se sójovou alternativou mléka poskytne 20.2 – 20 g  
proteinu včetně všech 7 aminokyselin; zdrojem je hrášek, 
bob obecný a mléko či sója.

Jedna porce poskytne 4.5 – 7 g vlákniny z bobu obecného, 
čekanky a kukuřice, xantanové a guarové gumy a v případě 
čokoládové příchuti také z kakaové vlákniny.

VLASTNOST PŘÍNOS

2 LAHODNÉ PŘÍCHUTĚ Vanilka 
Čokoláda

mcg = mikrogram = µg mg = milligram *NRV= referenční výživová hodnota

ENERGIE

PROTEIN

TUK

SACHARIDY

VLÁKNINA

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

z toho cukry

Vanilkový SuperShake 
na regulaci hmotnosti – 

náhrada stravy 

Smíchejte 25 g prášku s 250 ml 
kravského mléka s 1,5 % tuku

Vanilkový SuperShake 
na regulaci hmotnosti – 

náhrada stravy 

Smíchejte 25 g prášku s 310 ml 
sójové alternativy mléka

z toho kyselina linolová
z toho nasycené tuky

204 kcal 239 kcal

20.2 g 20.6 g

14.2 g 18.2 g

4.8 g 7.0 g

6.3 g 7.8 g
2.8 g 3.1 g
1.0 g 1.0 g

0.80 g 0.94 g

12.6 g 14.2 g

VITAMIN A

VITAMIN B12

VITAMIN B6

VITAMIN C

VITAMIN D

VITAMIN E

VITAMINY:

VITAMIN K

BIOTIN

KYSELINA LISTOVÁ

NIACIN

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

RIBOFLAVIN

THIAMIN

280.0 mcg (35%*)

4.3 mcg (86%*) 1.8 mcg (36%*)

29.0 mcg (39%*) 28.0 mcg (37%*)

34.5 mg (43%*) 33.0 mg (41%*)

0.9 mg (64%*) 0.5 mg (36%*)

6.2 mg (39%*) 6.0 mg (38%*)

0.6 mg (43%*) 0.5 mg (36%*)

0.5 mg (45%*)

111.5 mcg (56%*) 75 mcg (38%*)

2.4 mcg (96%*)

17.5 mcg (35%*)

5.1 mg (43%*) 5.0 mg (42%*)

0.4 mg (36%*)

0.9 mcg (36%*)

17.5 mcg (35%*)

2.3 mg (38%*) 2.3 mg (38%*)

312.3 mcg (39%*) 

SŮL
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JÓD

SELEN 28.1 mcg (51%*) 24.1 mcg (44%*)

90.0 mcg (60%*) 60.0 mcg (40%*)

VÁPNÍK

MĚĎ

ŽELEZO

HOŘČÍK

MANGAN

FOSFOR

DRASLÍK

MINERÁLY:

ZINEK

1047.0 mg (52%*) 640.0 mg (32%*)

630.0 mg (79%*) 325.0 mg (41%*) 

170.6 mg (45%*) 143.1 mg (38%*)

7.1 mg (51%*) 7.1 mg (51%*)

0.6 mg (60%*) 0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*) 1.1 mg (55%*)

6.1 mg (61%*) 

629.0 mg (90%*) 369.0 mg (53%*)

5.1 mg (51%*)

mcg = mikrogram = µg mg = milligram *NRV= referenční výživová hodnota
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280.0 mcg (35%*)

1.8 mcg (36%*)

28.0 mcg (37%*)

33.0 mg (41%*)

0.5 mg (36%*)

6.0 mg (38%*)

0.5 mg (36%*)

17.5 mcg (35%*)

0.4 mg (36%*)

0.9 mcg (36%*)

2.3 mg (38%*)

ENERGIE

PROTEIN

TUK

SACHARIDY

VLÁKNINA

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

z toho cukry

z toho kyselina linolová

z toho nasycené tuky

202 kcal 238 kcal

20.3 g 20.7 g

13.9 g 17.9 g

4.5 g 6.7 g

6.2 g 7.8 g

2.9 g 3.2 g

1.0 g 1.0 g

0.9 g 1.0 g

12.6 g 14.2 g

VITAMIN A

VITAMIN B12

VITAMIN B6

VITAMIN C

VITAMIN D

VITAMIN E

VITAMINY:

VITAMIN K

BIOTIN

KYSELINA LISTOVÁ

NIACIN

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

RIBOFLAVIN

THIAMIN

312.3 mcg (39%*) 

4.3 mcg (86%*)

29.0 mcg (39%*)

34.5 mg (43%*)

0.9 mg (64%*)

6.2 mg (39%*)

0.6 mg (43%*)

0.5 mg (45%*)

111.5 mcg (56%*) 75 mcg (38%*)

2.4 mcg (96%*)

5.1 mg (43%*) 5.0 mg (42%*)

17.5 mcg (35%*)

2.3 mg (38%*)

Čokoládový SuperShake 
na regulaci hmotnosti –  

náhrada stravy
 

Smíchejte 25 g prášku s 250 ml 
kravského mléka s 1,5 % tuku

Čokoládový SuperShake 
na regulaci hmotnosti – 

náhrada stravy
 

Smíchejte 25 g prášku s 310 ml 
sójové alternativy mléka

mcg = mikrogram = µg mg = milligram *NRV= referenční výživová hodnota

727.5 mg (36%*)

327.5 mg (41%*)

152.7 mg (41%*)

7.1 mg (51%*)

0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*)

24.1 mcg (44%*)

380.8 mg (54%*)

5.2 mg (52%*)

VÁPNÍK

MĚĎ

JÓD

ŽELEZO

HOŘČÍK

MANGAN

FOSFOR

DRASLÍK

SELEN

MINERÁLY:

ZINEK

1135.0 mg (57%*)

632.5 mg (79%*)

180.2 mg (48%*)

7.7 mg (55%*)

0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*)

6.3 mg (63%*)

90.0 mcg (60%*) 60.0 mcg (40%*)

640.8 mg (92%*)

28.1 mcg (51%*)

mcg = mikrogram = µg mg = milligram *NRV= referenční výživová hodnota

SŮL

Proč je SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy obohacený o přidané 
vitaminy a minerály? 
Protože má nahrazovat hlavní jídlo, musí SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada 
stravy poskytnout tělu živiny, které bychom s jídlem běžně zkonzumovali, včetně 
esenciálních vitaminů a minerálů. Aby receptura mohla nést označení náhrada stravy, 
musí obsahovat esenciální mikroživiny (spolu s dostatkem kalorií, bílkovin a zdravých 
tuků). Proto SuperShake na regulaci hmotnosti obsahuje 23 esenciálních vitaminů  
a minerálů, které prokazatelně podporují metabolismus, fungování mozku, zraku,  
kostí a celkové zdraví.
Tyto základní dietní živiny pomáhají:
•  Chránit buňky před oxidačním stresem (vitaminy C a E, měď, zinek)
•  Redukovat pocity únavy a vyčerpání (vitaminy B a C, železo, hořčík)
•  Podporovat zdraví imunitního systému (vitaminy A, C, D, selen, železo, zinek)
•  Podporovat hladinu energie a metabolismus (vitaminy B a C, vápník, hořčík,  

mangan, zinek, měď, železo, jód)
•  Podporovat kognitivní funkce a duševní výkony (vitamin B5, železo, jód a zinek) 

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022

ČASTÉ OTÁZKY
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Jak SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy funguje? 
Je vědecky doloženo, že začlenění náhražky stravy do energeticky omezeného 
jídelníčku vede k dlouhodobému úspěchu v hubnutí. Náhražky jídel fungují lépe  
než samostatně řízené pokusy o zhubnutí, protože umožňují lépe dodržovat dietu  
s omezeným počtem kalorií. Ještě výraznější výsledky v hubnutí pozorujeme při spojení 
náhražek jídla se změnou chování a s podpůrnou komunitou (Astbury, 2019). SuperShake 
na regulaci hmotnosti – náhrada stravy je vysoce kvalitní, vědecky podložená náhrada 
hlavního jídla s vysokým obsahem živin, která splňuje přísné podmínky stanovené 
Evropskou unií (EFSA, 2010). Funguje tak, že:
•  Umožňuje praktickou, snadnou přípravu – když je váš jídelníček výživný a má svůj řád, 

získáváte výživu, kterou potřebujete, abyste zvládali hlad a pozitivně ovlivnili hladinu 
energie, můžete si snáz naplánovat jídla a tak i lépe odolávat lákadlům v podobě 
nezdravých potravin.

•  Podporuje pravidelnost v jídle – zorganizovaný jídelníček snadno přechází v rutinu. 
Náhrady hlavního jídla z dlouhodobého hlediska prokazatelně fungují, protože  
pomáhají nastolit zdravé návyky, které lze snadno přizpůsobit životnímu stylu.

•  Dává kontrolu nad velikostí porce – nabízí vyváženou porci, díky níž regulujete přijímané 
kalorie a zároveň přijímáte všechny potřebné živiny – to vše v jednom praktickém nápoji.

•  Poskytuje vysoce kvalitní výživu – když si jídelníček se sníženou kalorickou hodnotou 
nenaplánujete správně, může dojít k nižšímu příjmu makro- i mikroživin.  SuperShake  
na regulaci hmotnosti – náhrada stravy má vysoký obsah živin a poskytuje tělu bílkoviny, 
sacharidy, vlákniny, zdravé tuky, vitaminy i minerály, ale s regulovanou energetickou hodnotou.

•  Udržuje hlad na uzdě – receptura SuperShaku na regulaci hmotnosti – náhrady stravy  
má vysoký obsah proteinů a vlákniny, které vás pomohou zasytit a utišit hlad. Kaloricky 
omezený jídelníček se dodržuje snáz, když nemusíte neustále zápolit s pocity hladu.  
Vysoký obsah proteinu navíc pomáhá udržovat svalovou hmotu.

•  V kombinaci s dalšími aspekty vede k ještě výraznějším úspěchům – náhražky stravy  
nabízejí ještě větší šanci na úspěch, když je doplníme výživnými klasickými jídly s omezenou 
kalorickou hodnotou, pravidelným cvičením, zdravým spánkem a podpůrnou komunitou, 
která nás může motivovat a povzbuzovat.

 
Wellness by Oriflame věří v celostní přístup, který podporuje zdraví a tělesnou i duševní 
pohodu zevnitř navenek i naopak – podporou výživného stravování spojeného s cvičením, 
zdravým spánkem, zvládáním stresu a podporou komunity. 
 
Astbury NM, Piernas C, Hartmann: Boyce J, et al. A systematic review and meta-analysis of the effectiveness  
of meal replacements for weight loss (Systematický přezkum a meta-analýza účinnosti náhrad jídla v hubnutí). 
Obes Rev. 2019 Apr;20(4):569–587. 
 
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health 
claims related to meal replacements for weight control (as defined in Directive 96/8/EC on energy restricted 
diets for weight loss) and reduction in body weight (ID 1417), and maintenance of body weight after weight loss 
(ID 1418) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 (Vědecké stanovisko k opodstatněnosti 
zdravotních tvrzení týkajících se náhražek pokrmu pro regulaci hmotnosti (podle definice směrnice 96/8/EC  
o nízkoenergetické výživě ke snižování hmotnosti) a redukce tělesné váhy (ID 1417) a udržení tělesné váhy  
po zhubnutí (ID 1418) podle Článku 13(1) Nařízení (EC) č. 1924/2006). EFSA Journal. 2010; 8(2):1466-1485

Mohu SuperShake na regulaci hmotnosti – náhradu stravy kombinovat s dalšími Wellness 
přípravky? 
Během hubnutí nedoporučujeme kombinovat dvě porce SuperShaku na regulaci hmotnosti 
– náhrady stravy s našimi multivitaminy a minerály, a to kvůli jeho vlastnímu obsahu vitaminů  
a minerálů. Bezpečně ale můžete užívat astaxanthin a výtažek z borůvek a omegu 3. 
Ve fázi udržování váhy je bezpečné spojit jednu porci SuperShaku na regulaci hmotnosti – 
náhrady stravy s našimi multivitaminy a minerály. Můžete tedy pokračovat v obvyklém užívání 
balíčku Wellness, který kromě multivitaminů a minerálů obsahuje také astaxanthin a výtažek  
z borůvek a omegu 3. Vzhledem k množství vitaminů a minerálů přijímaných se SuperShakem 
na regulaci hmotnosti – náhradou stravy nedoporučujeme souběžně užívat NutriComplex  
pro vlasy a nehty – ani ve fázi hubnutí, ani ve fázi udržení váhy. 
Vzhledem k vysokému obsahu vlákniny doporučujeme opatrnost, pokud k SuperShaku  
na regulaci hmotnosti – náhradě stravy užíváte i další přípravky s vysokým obsahem vlákniny, 
jako je například přírodní nápoj Natural Balance nebo tyčinka Natural Balance.  
Užívejte je během dne v různé časy, abyste se vyhnuli případným zažívacím obtížím. 
Ačkoli takové obtíže mohou být nepříjemné, nejsou nebezpečné. Mezi konzumací 
jednotlivých přípravků nechte alespoň 2 hodiny. 
 
Jaký je rozdíl mezi SuperShakem na regulaci hmotnosti – náhradou stravy a polévkou / 
přírodním nápojem Natural Balance? 
Přírodní nápoj Natural Balance a polévka Natural Balance nejsou vyvinuty ani zamýšleny 
jako náhražky pokrmu. Jsou to praktické, snadné, chutné svačinky, které do vašeho jídelníčku 
zařadí bílkoviny a vlákninu (tj. doplňují běžný jídelníček), nenahrazují hlavní jídlo.  
Přírodní nápoj Natural Balance i polévka Natural Balance by neměly být představovány  
jako přípravky k úpravě váhy, protože nesplňují přísné nároky na energetickou a výživovou 
kompozici pro klasifikaci jako náhražka pokrmu. 
SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy je určen k náhradě hlavního jídla.  
Jeho jedna porce poskytuje více proteinu, sacharidů, vlákniny, tuků i kalorií než přírodní 
nápoj Natural Balance či polévka Natural Balance, ale má méně kalorií než klasické hlavní 
jídlo. SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy také poskytuje esenciální vitaminy  
a minerály, které přírodní nápoj Natural Balance a polévka Natural Balance neobsahují. 
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Mohu při užívání SuperShaku na regulaci hmotnosti – náhrady stravy cvičit? 
Pravidelné cvičení je vynikajícím doplňkem SuperShaku na regulaci hmotnosti – náhrady 
stravy, je to něco, co doporučujeme jak pro dosažení, tak udržení vaší cílové váhy.  
Cvičení spojené se stravou s omezeným obsahem kalorií podporuje hubnutí výrazněji než  
jen úprava jídelníčku a pomáhá dosaženou váhu udržet, proto je tento přípravek přímo určen 
ke kombinaci s pravidelnou fyzickou aktivitou. Pravidelná fyzická aktivita také pomáhá  
i při stravě s omezeným počtem kalorií udržet svalovou hmotu a tak zlepšit kompozici těla. 
Obzvlášť účinné v zachování svalové hmoty je posilování. K podpoře hubnutí se doporučuje 
alespoň 30 minut mírného až energického cvičení denně. 
 
Mohu SuperShakem na regulaci hmotnosti – náhradou stravy nahradit všechna svá denní 
jídla? 
Ne, SuperShakem na regulaci hmotnosti – náhradou stravy nemůžete nahradit všechna  
hlavní jídla dne, protože to není přípravek určený k náhradě celého jídelníčku a neměl  
by být vaším jediným zdrojem energie. Podle toho, jaký je váš váhový cíl, můžete porcí 
SuperShaku na regulaci hmotnosti – náhrady stravy nahradit jedno či dvě běžná, nutričně 
vyvážená hlavní jídla (snídani, oběd či večeři). 
 
Mohu SuperShake na regulaci hmotnosti – náhradu stravy používat, když trpím poruchou 
příjmu potravy? 
Pokud trpíte nebo jste trpěl/a poruchou příjmu potravy nebo máte s jídlem komplikovaný 
vztah, poraďte se prosím o užívání tohoto přípravku se svým lékařem nebo dietetikem. 
 
Mohu užívat SuperShake na regulaci hmotnosti – náhradu stravy, když trpím nějakou 
nemocí a beru léky? 
SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy je hodnocen jako potravina.  
Není to lékařský přípravek, ani není určen k ošetření, zmírnění či vyléčení jakýchkoliv potíží  
či nemoci. Pokud máte jakékoli konkrétní fyzické obtíže, proberte užívání tohoto přípravku  
se svým lékařem. 
 
Proč při užívání SuperShaku na regulaci hmotnosti – náhrady stravy pociťuji zažívací 
obtíže? 
SuperShake na regulaci hmotnosti – náhrada stravy má vysoký obsah vlákniny a náhlé 
zvýšení příjmu vlákniny může u některých lidí zpočátku vést k zažívacím obtížím.  
Vláknina, zejména prebiotická vláknina, slouží jako potrava střevnímu mikrobiomu.  
Tato zvýšená stimulace střev prospívá zdraví, může ale vést ke zvýšené flatulenci, plynatosti, 
řídké stolici atd. Ačkoli tyto projevy mohou být nepříjemné, nejsou nebezpečné a časem  
by se měly zmírňovat. Pokud pociťujete zažívací problémy, začněte jednou porcí denně  
a postupně příjem zvyšte na dvě porce denně, nechte mezi jednotlivými porcemi dostatečný 
časový odstup a pijte dostatek tekutin. 

Dalším vysvětlením zažívacích obtíží by mohl být zvýšený příjem kravského mléka.  
Kravské mléko přirozeně obsahuje mléčný cukr, který obvykle v zažívacím traktu štěpí  
enzym laktáza. Někteří lidé ale trpí nesnášenlivostí laktózy, neboť jim enzym laktáza chybí.  
Namísto enzymatického štěpení se tedy nestrávená laktóza pohybuje zažívacím systémem, 
kde 1) přitahuje vodu a způsobuje řídkou stolici a 2) v konečném efektu vyživuje střevní 
mikrobiom, což vede k plynatosti a větrům. Závažnost zažívacích obtíží je proměnlivá a závisí 
na tom, kolik laktózy dokážete tolerovat, lidé trpící intolerancí laktózy obvykle dovedou malé 
množství mléčných výrobků snášet. Pokud trpíte intolerancí laktózy nebo jste na ni citliví,  
měli byste přejít na bezlaktózové mléko nebo sójovou alternativu mléka a vaše zažívací obtíže 
by měly odeznít. Pokud i po nějaké době stále pociťujete zažívací problémy, je možné,  
že pramení z jiného důvodu a my doporučujeme užívání tohoto přípravku probrat s lékařem. 
Upozorňujeme, že prášek SuperShake na regulaci hmotnosti je rostlinný a neobsahuje  
žádné mléčné výrobky ani laktózu, pokud jej nesmícháte s kravským mlékem. 
 
Mohu užívat SuperShake na regulaci hmotnosti – náhradu stravy, když trpím 
nesnášenlivostí/alergií na určité potraviny? 
Projděte si seznam ingrediencí. Pokud jste na kteroukoli z nich, např. na luštěniny  
(bob či hrách) alergičtí, neužívejte tento produkt. Upozorňujeme, že tento přípravek  
je vyráběn v závodě, který také zpracovává oxid siřičitý a siřičitany. Pokud si nejste jistí, 
poraďte se o užívání produktu s lékařem. 
 
Mohu používat SuperShake na regulaci hmotnosti – náhradu stravy, když jsem těhotná 
nebo kojím? 
Pokud plánujete otěhotnět, jste těhotná nebo kojíte, poraďte se prosím o užívání přípravku  
s lékařem. Těhotenství a kojení ale obvykle není dobou vhodnou pro proces hubnutí, 
potřebujete totiž energii na podporu růstu svého miminka a k zajištění dostatečné  
tvorby mléka. 
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Živiny
Živina je látka v potravě, kterou tělo potřebuje, aby mohlo řádně 

fungovat. Množství živin, které tělo potřebuje, ovlivňuje několik faktorů, 
například věk, pohlaví, genetika a životní styl. Mnoho živin je 

esenciálních, což znamená, že jsou nezbytné pro přežití a je nutné je tělu 
dodávat prostřednictvím stravy a/nebo potravinových doplňků, protože 

si je nedovede samo vytvořit. Žádná potravina neobsahuje všechny 
živiny, které tělo ke svému řádnému provozu potřebuje, proto je zásadní 
konzumovat každý den pestrou, vyváženou stravu se zdravými živinami. 

Živiny se obvykle dělí na makro- a mikroživiny.

Makroživiny
Makroživiny tělo k udržení svých funkcí a k provádění běžných každodenních 
aktivit potřebuje ve velkých množstvích (v řádu gramů). Mezi makroživiny řadíme 
vodu, proteiny, sacharidy a tuky. Voda neposkytuje energii často měřenou  
v kilokaloriích (kcal nebo krátce „kaloriích“), je ale tou nejdůležitější látkou pro 
život, protože je médiem, v němž probíhají veškeré metabolické procesy.  
Proto je také nezbytná ke vstřebávání tří dalších makroživin, které tělo pohánějí. 
Hlavním zdrojem energie jsou v jídelníčku sacharidy a tuky, k dennímu příjmu  
ale přispívají i proteiny. Energii tělu dodává také alkohol a technicky je považován 
za makroživinu, často se ale ve výčtech neobjevuje, protože není pro fungování 
těla nezbytný.

ALKOHOL

SACHARIDY

TUKY

PROTEINY

VODA

7 kcal/g

4 kcal/g

9 kcal/g

4 kcal/g

0 kcal/g

Energetický obsah (kcal)
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PROTEIN

Funkce proteinu 
Proteiny neboli bílkoviny jsou velké molekuly tvořené jedním nebo více řetězci aminokyselin. 
Celkem existuje 20 aminokyselin, z toho 9 je esenciálních. Aminokyseliny se uvolňují při 
štěpení proteinu v zažívacím traktu a zčásti se využijí jako palivo, většinu ale tělo využije  
jako stavební materiál. Proteiny vytvářejí a opravují různé tělesné struktury, například kůži, 
vlasy, svaly, orgány a pojivové tkáně. Jako enzymy, hormony či protilátky také v těle plní 
různé základní funkce. Proteiny potřebujeme od hlavy až k patě, jsou tím, co vůbec umožňuje 
život. Díky svým rozmanitým funkcím jsou důležité pro růst a vývoj, zejména během období 
dětství, dospívání a těhotenství.

Doporučení ohledně proteinů 
Množství proteinů, které člověk potřebuje, se odvíjí od věku, míry aktivity a celkového zdraví. 
Konkrétní skupiny, jako jsou rostoucí děti, těhotné a kojící ženy, atleti, aktivní senioři a osoby, 
které hubnou, mají zvýšenou potřebu proteinů. Zvýšený příjem proteinů se doporučuje, 
pokud dodržujete jídelníček s omezeným přísunem energie při hubnutí. Vhodné množství 
proteinu vám totiž dodá pocit plnosti a brání úbytku svalů, což je přínosné, neboť udržení 
svalové hmoty pomáhá udržet také celkový energetický metabolismus. 
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SACHARIDY

Stravitelné sacharidy 
Stravitelné sacharidy, kterým také někdy říkáme jednoduché sacharidy, si enzymy 
těla snadno rozštěpí (stráví) na molekuly cukru. Ty pak tělesné buňky vstřebají 
a využijí je jako energii. Hlavním cukrem, který tělo využívá, je glukóza (krevní 
cukr), která je velice důležitým zdrojem energie, například mozek a červené krvinky 
dovedou jako energii využít pouze glukózu. Slinivka břišní vytváří hormon inzulin, 
který vstřebávání glukózy do buněk usnadňuje. Nevyužitá glukóza se v játrech  
a ve svalech ukládá jako glykogen k pozdějšímu využití. Někteří vědci dříve věřili, 
že uvolňování vysokých hladin inzulinu zapříčiňuje tloustnutí, to ale bylo vyvráceno, 
protože ke ztloustnutí může vést přebytek energie z jakéhokoli zdroje potravin.

Stravitelné sacharidy se dělí na cukry a škroby a přirozeně se vyskytují v rostlinných 
potravinách, jako je ovoce, bobuloviny, zelenina, luštěniny, celozrnné obiloviny 
či mléčné výrobky. Jako rafinované a průmyslově zpracované cukry se ale také 
přidávají do různých potravin, jako jsou cukrovinky, koláče či nealkoholické 
nápoje. Příjem rafinovaných, průmyslově zpracovaných cukrů by měl být omezený, 
protože poskytují množství energie s velmi nízkou výživnou hodnotou. 
Většina přijímaných sacharidů by měla pocházet z průmyslově nezpracovaných 
potravin, které poskytují nejen energii, ale také vitaminy, minerály a fytoživiny,  
které jsou důležité pro naše zdraví.

Funkce sacharidů 
Sacharidy jsou pro tělo hlavním zdrojem energie a nezbytným palivem pro  
mozek a červené krvinky. Tvoří je různé molekuly cukru a podle své struktury  
se dělí na stravitelné a nestravitelné (rezistentní) sacharidy.

Živočišné versus rostlinné proteiny 
Potraviny s vysokým obsahem proteinů se často dělí na skupiny podle svého zdroje: 
na živočišné a rostlinné. Proteiny z živočišných zdrojů, jako je maso, vejce, ryby a mléko, 
se označují jako vysoce kvalitní (kompletní), protože obsahují dostačující hodnoty 
všech 9 esenciálních aminokyselin a snadno se tráví a vstřebávají. Většinu rostlinných 
proteinů, například luštěniny, celozrnné obiloviny, ořechy a zeleninu, považujeme za 
nekompletní proteiny, protože neobsahují jednu či více esenciálních aminokyselin, nebo 
je obsahují v nedostatečném množství, a také se netráví a nevstřebávají tak snadno jako 
proteiny živočišné. Pokud ale vegetariáni kombinují různé rostlinné proteiny, které tak 
v jejich jídelníčku společně poskytují kompletní profil aminokyselin, například kombinací 
luštěnin (fazolí) s celozrnnými obilovinami (ovesnými vločkami), mohou i tak získat 
všechny esenciální aminokyseliny v adekvátních hodnotách. Klíčem je zde pestrost, 
dbejte na to, abyste v průběhu celého dne konzumovali různorodý výběr rostlinných 
potravin a zajistili tak optimální příjem esenciálních aminokyselin.

Živočišné bílkoviny na druhou stranu obvykle obsahují vyšší hladiny nasycených tuků  
než bílkoviny z rostlinných zdrojů. Značná konzumace červeného masa a uzenin, 
jako jsou párky, slanina či šunka, se pojí se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění, 
cukrovky a rakoviny tlustého střeva. Vědci z několika renomovaných výzkumných 
institucí, jako je například Světový fond pro výzkum rakoviny (The World Cancer 
Research Fund, 2018) doporučují omezit konzumaci červeného masa a vyhýbat 
se uzeninám, přičemž maximální příjem by měl být 500 g týdně nebo 70 g denně. 
Převedeno do běžného života, 70 g odpovídá: 1/3 pořádného 210g steaku z roštěnce, 
případně 5 plátkům šunky, 5 lžícím tepelně upraveného mletého masa nebo půlce 
velkého hamburgeru. Lepší alternativou jsou bílkoviny z rostlinných zdrojů, jako je hrách, 
fazole či čočka, které mají nejen vysoký obsah proteinu a nízký obsah nasycených 
tuků, ale také obsahují množství vlákniny, vitaminů a minerálů. Kromě svých zdravotních 
přínosů jsou rostlinné proteiny lepší i z hlediska udržitelnosti, protože efektivněji využívají 
potřebné zdroje – vypěstování 1 kg rostlinného proteinu si v porovnání s 1 kg živočišného 
proteinu vyžádá méně vody a energie.

Analýza stravovacích vzorců ukazuje, že příjem proteinů se posouvá spíše do oblasti 
večeře, zatímco snídaně je typicky bohatá na sacharidy a obsahuje jen málo proteinů. 
Vyváženější přísun proteinů během dne by vám ale mohl lépe poskytovat pocit plnosti, 
účinněji stimulovat syntézu svalových proteinů u fyzicky aktivních osob (Mamerow 
a spol., 2014) a pomáhat i s přibývajícími léty udržet svalovou masu (Paddon-Jones 
a Rasmussen, 2009). Dobré všeobecné pravidlo je konzumovat vysoce kvalitní protein 
(20-30 g) během všech tří hlavních jídel – k snídani, k obědu i k večeři. V závislosti 
na svých cílech a míře aktivity můžete mezi jídly potřebovat i svačinky s vysokým 
obsahem proteinu. 

Nestravitelné sacharidy 
Nestravitelné (rezistentní) sacharidy, často označované i jako komplexní 
sacharidy, se na rozdíl od stravitelných sacharidů působením enzymů nerozkládají 
a odolávají trávicím procesům. Namísto toho procházejí tenkým střevem do 
střeva tlustého. Teprve tam je rozloží a použijí jako energii střevní mikroorganizmy 
v procesu zvaném fermentace. 
V tomto procesu se uvolňuje malé množství energie (2 kcal/g vlákniny) a vytvářejí 
se různé sloučeniny, které jsou velice důležité pro zdraví střevního prostředí i pro 
celkové zdraví celého těla.
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Funkce tuků 
Tuk je živina, která obsahuje energii v té nejkoncentrovanější podobě a také slouží 
jako hlavní zásobárna energie v těle. Tuk je pro správné fungování těla včetně mozku 
a nervového systému důležitý. Navíc hraje zásadní roli v udržování zdravé pokožky  
a vlasů, izoluje orgány, podporuje zdravé funkce buněk a tvorbu hormonů.

Nasycené proti nenasyceným tukům 
Různé typy tuků jsou tvořeny různými mastnými kyselinami a podle své chemické 
struktury se dělí na nasycené a nenasycené tuky. Nasycené tuky jsou za pokojové 
teploty pevné nebo tuhé. Převážně je najdeme v živočišných potravinách, jako je maso 
či mléčné výrobky (např. mléko a sýr), ale i v rostlinných, například kokosový olej.

Nenasycené tuky jsou při pokojové teplotě tekuté nebo měkké. Nenasycené tuky 
můžeme rozdělit na mononenasycené a polynenasycené tuky a najdeme je v tučných 
rybách, například v lososovi nebo v makrele, a v olejnatých rostlinách, jako jsou olivy, 
řepka, ořechy, semínka či avokádo.

TUKY

Nestravitelné sacharidy se dělí na vlákninu a rezistentní škroby, které se dále dělí na 
rozpustné a nerozpustné. Vláknina z cukrové řepy a rezistentní škrob jsou nerozpustné 
a fungují jako plnidlo, které je důležité pro udržení správného fungování zažívacího 
traktu. Rozpustná vláknina, jako jsou například beta-glukany z ovsa, na sebe váže vodu 
a zachycuje živiny, čímž snižuje poměr vstřebávání například glukózy, což prospívá 
glykemické reakci. Prebiotická vláknina je rozpustná vláknina, která selektivně stimuluje 
růst a/nebo aktivitu prospěšných střevních mikrobů. Inulin a fruktooligosacharidy jsou 
považovány za prebiotika, bylo totiž prokázáno, že selektivně stimulují růst prospěšných 
střevních mikrobů, kteří pozitivně ovlivňují lidské zdraví. Inulin najdeme v mnoha 
rostlinných potravinách, například v chřestu, cibuli či česneku. Podobně jako stravitelné 
sacharidy se i nestravitelné sacharidy přirozeně vyskytují v rostlinných potravinách,  
jako je ovoce, bobuloviny, zelenina, luštěniny či celozrnné obilniny.

 
Ačkoli poskytují jen malé množství energie, obsahují mnoho důležitých živin jako 
vitaminy, minerály a fytonutrienty, které jsou důležité jak pro naše celkové zdraví,  
tak pro zdraví našich střev. Nestravitelné sacharidy by měly tvořit většinu sacharidů, 
které konzumujeme, můžeme například zvolit celozrnný chléb a rýži natural namísto 
bílého chleba či bílé rýže, které mají nízký obsah vlákniny a živin. Je důležité vybírat  
si dobré (kvalitní) sacharidy, proto si navykněte kontrolovat obsah celozrnných přísad  
a vlákniny v potravinách. Zvýšení konzumace potravin bohatých na vlákninu je jedním  
z cílů veřejného zdraví, měli byste mířit k hodnotám 25-35 g denně. 
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Mikroživiny

Na rozdíl od makroživin jsou mikroživiny až na pár výjimek esenciální výživné 
látky, které potřebujeme v malých množstvích (v řádech mikro- až miligramů). 
Neposkytují tělu energii, ale fungují spolu s makroživinami, které energii poskytují – 
s proteiny, sacharidy a tuky – a zajišťují, že tělo funguje tak, jak má a pomáhají  
jej chránit před chorobami.

 
Mikroživiny tělu umožňují vytvářet enzymy, hormony a další látky nezbytné ke 
správnému růstu, vývoji a údržbě těla. Ačkoli jsou potřeba jen v malých množstvích, 
zásadně se podílejí na našem zdraví a duševní i tělesné pohodě; dlouhodobý 
nedostatek určitých mikroživin může vést k nedostatkům a zvyšovat riziko 
onemocnění.

 
Mikroživinám se obvykle říká vitaminy a minerály. Vitaminy budují kosti a tkáně, 
podporují imunitní systém a podílejí se na metabolických procesech uvolňujících 
energii. Nedostatek některého vitaminu může vést k rozvoji onemocnění, 
nedostatek vitaminu C například způsobuje kurděje. Minerály regulují širokou  
škálu tělesných procesů, od tvorby kostí až po krevní srážlivost, a jsou důležité  
pro strukturu těla. Minerály se často dělí na makrominerály a stopové minerály, 
podle toho, v jakém množství je potřebujeme.

 
Vyvážená a pestrá strava bohatá na ovoce, bobuloviny a zeleninu tělu poskytne 
většinu vitaminů a minerálů, které potřebuje. Odborníci doporučují konzumovat 
každý den +5 porcí ovoce a zeleniny denně, přičemž jedna porce je zhruba 100 g.  
Dobré je si vybírat různé ovoce, bobuloviny a zeleninu v různých barvách, 
například zelená jablka, modré borůvky, červené maliny, zelenou brokolici, 
oranžovou mrkev a červenou řepu – abychom získali různé typy vitaminů  
a minerálů. Ořechy, například mandle, vlašské ořechy či kešu, a semínka, jako  
je chia či slunečnicové semínko, jsou také bohatým zdrojem vitaminů a minerálů.  
Ovoce, bobuloviny, zelenina a semínka jsou navíc bohatou zásobárnou vlákniny, 
která prospívá střevům, a antioxidantů, které chrání proti poškození buněk. 

 
Antioxidanty jsou látky, které dovedou zdravé buňky chránit před oxidačním 
poškozením způsobeným volnými radikály tak, že tyto volné radikály neutralizují. 
Volné radikály jsou nestabilní, vysoce reaktivní molekuly, které v našem těle i kolem 
nás vznikají v důsledku dýchání, UV záření, znečištěného prostředí, kouření atd. 
Volné radikály kradou elektrony dalším molekulám v těle a spouštějí řetězovou 
reakci. Příklady antioxidantů jsou vitaminy C, A a E, zinek, polyfenoly (např. 
anthokyaniny) a karotenoidy (např. astaxanthin).

Kvalita tuku 
Je důležité volit zdravé (kvalitní) tuky a správně je vyvážit. Jídelníček s vysokým 
zastoupením nasycených tuků vede ke zvýšenému riziku vzniku nepřenosných 
chorob, například kardiovaskulárních onemocnění. Naproti tomu nenasycené  
tuky prokázaly, že mají na naše zdraví příznivý a ochranný vliv.

 
Jednomu typu tuků bychom se ale měli vyhýbat zcela, a to částečně ztuženým 
mastným kyselinám, obecně známým jako trans tuky. Trans tuky se vyrábějí 
průmyslově z nenasycených rostlinných olejů, ale chovají se podobně jako 
nasycené tuky, protože jsou za pokojové teploty tuhé. Trans tuky se běžně používají 
v dobrotách typu sušenek a k fritování, protože mají vyšší stabilitu než rostlinné 
oleje, delší trvanlivost a dobrou texturu jako nasycené tuky. Trans tuky zvyšují 
hladinu špatného cholesterolu a podporují zánětlivé procesy, čímž zvyšují riziko 
kardiovaskulárního onemocnění.

 
Jednou skupinou nenasycených mastných kyselin důležitou pro naše zdraví 
jsou omega 3 polynenasycené mastné kyseliny. Omega 3 mastné kyseliny, 
kyselina alfa-linolenová (ALA), kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina 
dokosahexaenová (DHA) jsou považovány za esenciální. V těle se malé množství 
ALA mění na kyselinu eikosapentaenovou EPA a DHA, což jsou dvě mastné 
kyseliny, jejichž zdravotní přínosy jsou nejlépe prostudované. EPA a DHA jsou 
součástí všech membrán v těle včetně kůže. Podporují funkce srdce, mozku,  
očí a nervového systému. Pomáhají také snižovat krevní cholesterol a krevní tlak, 
což jsou rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárního onemocnění (Organizace 
pro výživu a zemědělství Spojených národů, 2010). Omega 3 mastné kyseliny se 
přirozeně vyskytují jak v rostlinných, tak v živočišných potravinách. ALA se nachází 
převážně v rostlinných olejích z ořechů (např. vlašských), ze semínek (např. lněných 
a chia) a v luštěninách (např. v sójových bobech). EPA a DHA se naopak vyskytují 
především v živočišných organismech, například v rybách (losos, sleď či pstruh),  
v mořských plodech a řasách.

 
Dietetické materiály doporučují týdně zkonzumovat alespoň 2 porce tučných ryb. 
Pokud jste ale na ryby alergičtí nebo vám prostě nechutnají, začleňte do svého 
jídelníčku rostlinné oleje s vysokým obsahem omegy 3 a/nebo omegu 3 dodávejte 
tělu pomocí potravinových doplňků. 
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Vitamin B
 
Funkce: Existuje 8 uznávaných vitaminů skupiny B, které společně umožňují 
fungování metabolismu, buněčného dělení, nervů a svalů a další. Protože jsou 
rozpustné ve vodě a citlivě reagují na zpracování, mnoha lidem v důsledku 
rozšířené konzumace průmyslově upravených a vařených potravin ten či onen  
B vitamin do jisté míry chybí. 
Zdroje: Zelenina, ovoce, kořenová zelenina, ořechy, celozrnné potraviny, vejce, 
maso a ryby. 

Vitamin C 
 
Funkce: Důležitý antioxidant. Hraje nezastupitelnou roli v procesu tvorby kolagenu 
v pojivových tkáních, čímž posiluje pokožku, zuby, kosti a cévy. Vitamin C také tělu 
pomáhá uvolňovat z potravy železo.
 
Zdroje: Ovoce, bobuloviny, výhonky, zelenina a kořenová zelenina. 

VITAMINY ROZPUSTNÉ VE VODĚ 

Vyskytují se v ovoci, v zelenině a v celozrnných obilninách. Po těle se transportují 
vodou, což znamená, že je nelze uchovávat a jakýkoli jejich nevyužitý přebytek  
se vyloučí močí. Potraviny, které obsahují tyto vitaminy, je třeba jíst každý den. 
Vitaminy rozpustné ve vodě se mohou zničit varem a vyskytují se ve vnějších 
obalech zrn, proto je pro dosažení optimálních hodnot důležité jíst syrové  
a průmyslově nezpracované potraviny.

VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH 
 
Obvykle je nalezneme v ořeších, rostlinných olejích, listové zelenině,  
rybách a živočišných produktech. Tělo je může skladovat v játrech. 

VITAMINY

Vitamin A 
 
Funkce: Je důležitý pro pleť, oči a zrak. Zároveň je nezbytný pro imunitní systém  
a přispívá ke zdravému růstu. Rostlinná říše nabízí vitamin A v podobě betakarotenu. 
Tělo přemění betakaroten na vitamin A v takovém množství, jaké potřebuje. 
Zdroje: Zelená listová zelenina, mrkev, sušené meruňky, mléčné výrobky, vejce a ryby.

Vitamin D 
 
Funkce: Umožňuje vstřebávání vápníku z potravin. Je nezbytný pro zdravou funkci 
imunitního systému, zdravou reakci organismu na záněty a uchování normálních 
svalových funkcí. Nedostatek vitaminu D může způsobit onemocnění kostí, jako je 
měknutí kostí nebo křivice. Nejdůležitějším zdrojem vitaminu D je sluneční záření. 
Půlhodinová procházka na slunci ho tělu dodá zhruba ve stejném množství jako  
10 sklenic mléka.
  
Zdroje: Mastné ryby, vaječný žloutek a obohacené potraviny. 

Vitamin E 
 
Funkce: Antioxidant, který chrání tělesné buňky a další části těla před volnými radikály. 
Pracuje ruku v ruce s vitaminem C.
 
Zdroje: Ořechy, mandle, fazole, vejce, zelená listová zelenina, rostlinné oleje a cereálie.

Vitamin K 
 
Funkce: Je důležitý pro srážení krve a mineralizaci kostí. Vitamin K se získává nejen 
z potravin, které jíme, ale je také tvořen bakteriemi ve střevech. 
Zdroje: Tmavě zelená listová zelenina, jako je brokolice, růžičková kapusta a špenát, 
a některé rostlinné oleje (např. řepkový a sójový olej).
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Měď 
 
Funkce: Je funkční součástí enzymů podílejících se na chodu centrálního 
nervového systému, na tvorbě energie, syntéze pojivových tkání (kolagenu 
a elastinu v pokožce, ale také v srdci, cévách a kostní tkáni), na tvorbě melaninu 
a antioxidaci.  
 
Zdroje: Fazole, ořechy, semínka, obiloviny a houby.

MINERÁLY 

Minerály se často dělí na dvě skupiny – na makrominerály a stopové minerály.  
Toto rozdělení se odvíjí od toho, v jaké míře je potřebujeme. 

MAKROMINERÁLY

Minerály, které potřebujeme v relativně velkém množství (v rozmezí od miligramů po gramy).

Vápník 
 
Funkce: Stavební prvek kostí, zubů a měkkých tkání. Vápník reguluje činnost svalů  
a nervů, sekreci žláz, rozšiřování a stahy cév a je nezbytný pro zdravou krevní srážlivost.  
 
Zdroje: Zelená listová zelenina (odkud vápník získávají krávy!), sezamová semínka, 
mandle, fazole, ovoce a mléčné výrobky.

Hořčík  
 
Funkce: Podílí se na více než 300 klíčových metabolických reakcích včetně tvorby 
energie, vedení nervových impulzů, svalových stahů a normálního srdečního rytmu. 
Tak jako je železo zodpovědné za rudou barvu krve, stojí hořčík za zelenou barvou 
listů. Muži potřebují o něco více hořčíku než ženy, ale menším nedostatkem hořčíku 
trpí většina lidí, protože jej nepřijímají v doporučeném množství. Panuje názor, že 
dlouhodobým důsledkem tohoto nedostatku jsou choroby kardiovaskulárního systému.  
 
Zdroje: Všechna zelená listová zelenina a ořechy (především kešu a mandle), semínka  
a celozrnné obilniny. 

Jód 
 
Funkce: Nezbytná součást hormonů štítné žlázy trijodothyroninu (T3) a thyroxinu 
(T4), které regulují metabolismus, růst a vývoj a reprodukční funkce. Mezi poruchy 
vyvolané nedostatkem jódu patří nedostatečná funkce štítné žlázy (hypothyreóza), 
vole a mentální retardace. Důsledky nedostatku jódu mohou být dále zhoršeny 
nedostatkem selenu.  
 
Zdroje: Mořské řasy, jodidovaná sůl, plody moře, fazole, brambory, mléčné 
výrobky a vejce. 

STOPOVÉ PRVKY 
 
Minerály, které potřebujeme jen v maličkém množství (od mikrogramů po miligramy).

Zinek 
 
Funkce: Je třeba pro řádné fungování imunitního systému, k hojení ran,  
štěpení sacharidů, pro zdravý zrak, kůži, vlasy a pro čichový a chuťový smysl.  
 
Zdroje: Sezamová, slunečnicová a dýňová semínka, ořechy, maso, luštěniny, 
arašídy, houby a zelený hrášek.

Selen 
 
Funkce: Spojuje se s našimi proteiny a vytváří důležité antioxidační enzymy,  
jež pomáhají předcházet poškození buněk volnými radikály. Nedostatek selenu 
může přispívat ke špatné funkci srdce, k nedostatečné funkci štítné žlázy  
a k oslabení imunitního systému.  
 
Zdroje: Obiloviny, ořechy a semena, houby, luštěniny a ryby. 
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Chrom
 
Funkce: Umocňuje činnost inzulinu a zlepšuje toleranci vůči glukóze. Příznaky nedostatku 
chromu se projevují jako známky cukrovky, například narušenou tolerancí glukózy, 
inzulinovou rezistencí a neuropatií.  
 
Zdroje: Celozrnné produkty, zelená paprika, jablka, banány a špenát.

Železo 
 
Funkce: Ve všech organismech je železo součástí biologické struktury zvané „hem“,  
což je zásadní součást proteinů podílejících se na detoxikačních a okysličujících 
reakcích. Patří sem například proteiny přenášející kyslík –hemoglobin a myoglobin; 
hemoglobin najdeme v červených krvinkách a myoglobin zas ve svalových buňkách.  
 
Zdroje: Anorganické železo najdete v čočce, fazolích, hrášku, zelené listové zelenině  
a v jahodách. Organické (hemové) železo pochází z masa a krve zvířat. 

Mangan
  
Funkce: Je nezbytný pro zdravé kosti a chrupavky, pro hojení ran, syntézu kolagenu 
a zdravé artérie. Je stavební součástí enzymů, které se podílejí na metabolismu 
cholesterolu, sacharidů, aminokyselin a neurotransmiterů a které chrání tkáně a součásti 
buněk před poškozením volnými radikály.  
 
Zdroje: Nerafinované cereálie, ořechy, listová zelenina a čaj.

Molybden 
 
Funkce: Esenciální stopový prvek, kofaktor několika enzymů (molybdoenzymy), které 
jsou katalyzátory metabolických reakcí, zejména takových, jejichž součástí je štěpení 
nukleotidů (DNA a RNA). Nedostatek molybdenu se projevuje například zrychleným 
tepem a dýcháním, bolestmi hlavy či upadnutím do kómatu.  
 
Zdroje: Luštěniny, například fazole, čočka či hrách.
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Zdravý talíř
Zdravý talíř je snadný způsob, jak u jídla udržet rovnováhu mezi energií a výživnými látkami 
a zajistit tak příjem dostatečného množství vitaminů a minerálů. Pokud si talíř zaplníme 
především zeleninou, získáváme množství vitaminů, minerálů, antioxidantů a vlákniny,  
které vytvářejí pocit sytosti bez nežádoucích kalorií. Přidejte k tomu vysoce kvalitní,  
libový protein a celozrnné obiloviny, kapku rostlinného oleje a máte zdravé jídlo! 

Obrázek zdravého talíře níže lze využít jako vodítko k určení doporučených poměrů 
jednotlivých kategorií potravin pro ty, kdo nepotřebují až tolik energie, např. pro ty,  
kteří se snaží zhubnout nebo vedou spíše sedavý způsob života. Neřekne vám ale,  
kolik jídla potřebujete, to závisí na tom, kolik potřebujete energie a na vaší chuti k  jídlu. 
• ½ talíře zaplňte zeleninou a kořenovou zeleninou, například rajčaty, brokolicí, mrkví či řepou.
•  ¼ talíře zaplňte proteiny, například z ryb, vajec, drůbeže, mléčných výrobků či luštěnin.
• ¼ talíře zaplňte sacharidy, jako jsou brambory, těstoviny, bulgur, rýže nebo chleba. 
 
Stravování podle zdravého talíře neprospívá jen vašemu zdraví, ale i planetě (Willet a spol., 
2019). Nárůst konzumace zeleniny a rostlinných proteinů spolu se současným poklesem 
konzumace živočišných proteinů lépe využívá dostupných zdrojů a prospívá životnímu 
prostředí. Chcete-li prospět ještě víc, zkuste volit místní plodiny, které jsou právě v sezóně. 
Zdravý talíř je praktický příklad dietních rad Skandinávských nutričních doporučení  
(Nordic Nutrition Recommendations 2012, 2014). Tato doporučení také tvoří základ zdravého 
skandinávského jídelníčku, kterým jsme se v Oriflame při vývoji našich potravinových 
doplňků nechali inspirovat. 

Zdravá strava
Pravděpodobně jste se už setkali s výroky jako „Jste to, co jíte“ nebo 

„Kdo jablko denně sní, za tím lékař nechodí“. Aby tělo mohlo být zdravé, 
je třeba mu dodat kvalitní výživu. Výživa je věda, která vysvětluje 

existenci, příjem a metabolismus živin z potravy v těle a jejich souvislost  
s naším zdravím. Zdravá strava obsahuje všechny esenciální živiny 

a energii, které tělo potřebuje, aby mohlo podávat ty nejlepší výkony. 
Wellness by Oriflame podporuje vyvážený, zdravý životní styl, který 

zahrnuje kvalitní výživu, pravidelnou fyzickou aktivitu, dostatečný 
spánek, zvládání stresu a sociální propojenost, které vedou ke zdraví 

a k tělesné i duševní pohodě.

Energetická rovnováha
Lidské tělo ke svému fungování potřebuje energii. To, kolik energie potřebuje,  
závisí na pohlaví, věku, velikosti a uspořádání těla, na jeho zdraví a na tom,  
do jaké míry jsme aktivní. Energie se nevyužívá jen při fyzické aktivitě,  
ale i při klidové činnosti, jako je například sezení či spánek. 

Vyvážený příjem energie se stará nejen o udržení zdravého těla, ale i zdravé mysli. 
Pokud mezi potřebou energie (celkovým energetickým výdejem) a příjmem energie 
panuje rovnováha, zůstane tělesná váha beze změn. Pokud nejsou tyto dvě veličiny 
vyvážené, povede zvýšení energie (více potravy a/nebo méně aktivity) k váhovému 
přírůstku, zatímco omezení energie (méně potravy a/nebo více aktivity) povede  
k váhovému úbytku. Tato rovnice je teoreticky velmi jednoduchá, v realitě ale její  
udržení ovlivňuje mnoho faktorů, například naše biologické uspořádání, chuť k jídlu  
a chování, ale i naše okolí (Hopkis a Blundell, 2016).

Neexistuje potravina nebo makroživina, která by automaticky vedla ke ztloustnutí;  
je to o celkové zkonzumované a vydané energii (kaloriích), tento poměr určí, jestli 
budete hubnout nebo přibírat. Snáze se ale přibírá konzumací velmi chutných potravin, 
což jsou potraviny s vysokým obsahem tuku a/nebo cukru, které poskytují mnoho  
kalorií, ale nezasytí, mohou to být například koláče, buchty či sladké nápoje.  
Naproti tomu hubnout či udržet si váhu je snazší při konzumaci výživných jídel,  
která vás zasytí, ale přitom mají nízký kalorický obsah, například kvalitní libový protein 
a zelenina či celozrnné obiloviny s vysokým obsahem vlákniny (Smethers a Rolls, 2018). 
Když se cítíme sytí a nezmítá námi hlad, je obvykle snazší dodržovat redukční dietu  
bez pocitů strádání. A dodržování je zde zásadní – čím lépe určitou dietu dodržujeme,  
tím úspěšněji se nám daří shazovat nežádoucí kila (Gibson a Sainsbury, 2017). 
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• Řiďte se pravidly zdravého talíře a vytvářejte tak zdravé pokrmy.

• Dávejte přednost průmyslově nezpracovaným potravinám,  
aby bylo vaše jídlo výživnější.

• K pití dávejte přednost vodě před slazenými nápoji, džusy či alkoholem.

• Volte raději ryby, vejce, drůbež, mléčné výrobky či luštěniny než červené  
maso nebo uzeniny.

• Vybírejte si celozrnné spíše než bílé (rafinované) obilniny  
(například raději rýži natural než bílou).

• Upřednostňujte rostlinné oleje a ořechové pomazánky před máslem.

• Raději než mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku volte výrobky nízkotučné 
(například smetana na vaření spíše než šlehačka).

• Vyhýbejte se potravinám s vysokým obsahem rafinovaného cukru a/nebo 
nasycených tuků s nízkým obsahem živin. Pokud si je dáte příležitostně, mohou  
být malou součástí jinak zdravého jídelníčku.

• Jezte pravidelně: snídaně, oběd, večeře a 1-2 svačinky, podle toho,  
kolik potřebujete energie.

• Začleňte do svých tří hlavních jídel 20-30 g vysoce kvalitních proteinů –  
do snídaně, oběda i večeře. 
K úpravě potravin volte spíše vaření, vaření v páře či pečení v troubě  
než smažení nebo fritování.

• Když jíte, upřítomněte se a prožijte si to, nepracujte, nesledujte u jídla  
sociální média ani televizi. 

• Jezte pomalu a řádně žvýkejte; trvá zhruba 20 minut, než se dostaví pocit plnosti.

• Užívejte každodenní balíček Wellness, podpoříte tak svůj příjem vitaminů, 
minerálů, esenciálních mastných kyselin a antioxidantů.

• Jako zdravou svačinku si dejte přírodní nápoj Natural Balance nebo tyčinku 
Natural Balance, podpoříte tak svůj příjem bílkovin a vlákniny.

Pravidla zdravého stravování

WELLNESS BY ORIFLAME | PRŮVODCE PRODUKTY 2022
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Pravidelný spánek
Spánek je pro zdraví nepostradatelný. Dospělí by měli pravidelně každou noc spát 
7 či více hodin. Během spánku se tělo obnovuje a regeneruje. Spánek prospívá 
paměti. Dlouhodobý nedostatek spánku se pojí s nezdravými stavy, například 
s váhovým přírůstkem, obezitou, cukrovkou, depresemi a sníženou funkcí imunitního 
systému (Consensus Conference Panel, 2015). Nedostatek spánku také může 
posílit ‚mlsnou‘, chuť k jídlu a vést ke konzumaci větších porcí, v důsledku tedy ke 
zvýšenému příjmu energie a následnému váhovému přírůstku (Yang a spol., 2019).  
 
Pár tipů pro lepší spánek:
• Uvolněte se, než půjdete spát.
• Než se vydáte na kutě, dopřejte si teplou sprchu nebo koupel.
• Nevystavujte se před spaním silnému světlu nebo hlasitým zvukům.
• Snažte se nekoukat do obrazovky. Modré světlo z obrazovky je podobné 

dennímu světlu a narušuje cirkadiánní rytmy těla.
• Uvolněte se raději u knihy, je to mnohem lepší volba než Facebook.
• Udělejte si z ložnice zónu bez elektroniky.
• Udržujte si v ložnici tmu a chladnější vzduch.
• Zatáhněte závěsy a zhasněte noční světélko.
• Udržujte v ložnici chladnější teplotu, ta tělu signalizuje, že je čas spát.

Zdravý život

Pravidelná fyzická aktivita
Aby naše tělo zůstalo zdravé, potřebuje každý den pohyb. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) doporučuje v průběhu týdne 150-300 minut středně náročné 
fyzické aktivity. Navíc doporučuje 2 či více dnů v týdnu provádět činnosti, které posilují 
všechny hlavní svalové skupiny. Možná víte, že cvičení pomáhá udržovat svalovou 
hmotu, hustotu kostí i zdraví kardiovaskulárního systému. Fyzická činnost ale podporuje 
i paměť (Hötting a Röder, 2013), kvalitu spánku (Hartescu a spol., 2015) a působí jako 
antidepresivum (Dinas a spol., 2011). Prospívá dokonce i zdraví pleti a působí proti 
jejímu stárnutí (Crane a spol., 2015). 
Pokud je pro vás problém dodržet 150-300 minut cvičení týdně, zkuste do školy nebo  
do práce chodit pěšky nebo jezdit na kole a místo eskalátorů a výtahů vždy volte 
schody. Začleňte fyzickou činnost do svého každodenního života. A pamatujte,  
malé krůčky vedou k velkým změnám!

Začněte s realistickým očekáváním
Realistická očekávání zvyšují šanci, že u zdravých životních návyků zůstanete.  
Pokud toho očekáváte příliš, může se váš cíl zdát nedosažitelný a ze zdravého  
režimu pak snadno vypadnete. Když si stanovíte reálnější a dosažitelnější cíl,  
můžete lépe odolávat odrazujícím myšlenkám a v konečném důsledku možná  
dospějete k ještě větším úspěchům. 
 
Malé, neustálé krůčky nakonec povedou k ohromným změnám! 
Zjistěte, co vás nejvíc motivuje. Pokud pocítíte lákavé volání toho či onoho nezdravého 
návyku, vzpomeňte si, co vás motivuje, může vám to pomoci udržet se na správné cestě.
 
A pamatujte, pokud i tak máte nezdravý den, nebuďte na sebe příliš přísní. Příští jídlo  
si udělejte zdravější nebo se vydejte na procházku a nezapomínejte, že zítra začíná 
nový den!

Zdravý životní styl má mnoho stránek. Zdraví není jen o zdravé stravě, 
ačkoli je to velmi důležitý prvek. Chceme-li si udržet kvalitu života, měli 
bychom zohlednit i ostatní klíčové aspekty, například fyzickou aktivitu, 

dostatečný spánek, zvládání stresu a sociální propojení.
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Sociální propojenost
Společenské interakce jsou nezbytnou součástí duševní i tělesné pohody  
a významně prospívají mysli, tělu i duchu. Výzkumy prokázaly, že důležitou součástí 
dlouhověkosti je i sounáležitost s určitou komunitou. Zdravá sociální komunita vám 
může pomoci prodloužit život až o 50 % (Berkman a Syme, 1979). Proto si hýčkejte 
své vztahy s přáteli, s rodinou a kolegy. Myslete na ty, s nimiž prožíváte nejvíc 
radosti a kteří vám dávají nejvíc energie. Zavolejte jim, popovídejte si, zasmějte se!

V Oriflame nás spojuje jedinečný pocit komunity. Pocit silné sounáležitosti. Protože 
věříme, že máme mnohem větší šanci dosáhnout našich Wellness cílů společně,  
než o samotě.

Zvládání stresu
Kdysi byla stresová reakce nezbytným předpokladem přežití lidstva, v moderním 
světě je ale fyzický boj o přežití spíše výjimkou. Přesto se v těle stále odehrávají 
stejné pochody, a je jedno, jestli čelíte skutečné hrozbě, nebo dobíháte autobus. 
Stresovou reakci nastartuje i duševní stres, například když máte spoustu práce  
a tlačí vás termín.

Stres jako takový není nebezpečný, je to mechanismus přežití. Nebezpečné je, 
když se z něj nezotavíme. Většina z nás někdy zažila fyzické důsledky stresu, jako 
jsou bolesti hlavy, bušení srdce a zatuhlá ramena. Těmito reakcemi na stres nám 
tělo říká, že máme zpozornět a zavést určité změny, abychom hladinu stresu snížili.

Zde vám nabízíme několik jednoduchých technik na rozptýlení stresu, které můžete 
provádět kdykoli a kdekoli: 
• Několikrát se zhluboka nadechněte 
•  Zakružte rameny
•  Protáhněte si krk ze strany na stranu (přitáhněte ucho k rameni, 10 vteřin držte, 

uvolněte, a zopakujte totéž na druhou stranu)
•  Usmějte se! Když se usmíváme, dojde ke stažení tvářového svalu, to mozku 

signalizuje, že má uvolnit chemické látky, které nám pomáhají se uvolnit
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