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 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Így vehet részt a Wellness-programban: 

 Wellness előfi zetési program – 
Wellness-termékek kedvezményesen 

 1.  Tájékoztassa Szépségtanácsadóját, melyik Wellness-
termékre szeretne előfi zetni, vagy regisztráljon az 
előfi zetéshez az interneten. 

 Wellness-csomag 
nőknek 

22791 

 Wellness-csomag 
férfi aknak 
22793 

 A következő termékeket 
lehet választani a Wellness 
előfi zetési program 
keretében: 

 1. 
katalógus 

 2. 
katalógus 

 3. 
katalógus 

 2.  Ezt követően a kiválasztott termék automatikusan 
hozzáadódik az első megrendeléséhez három, 
egymást követő katalógus-időszakban. Ezen katalógus-
időszakokban a kiválasztott termék a szokásos áron 
lesz az Öné.1) 

 3.  A kiválasztott termék a 4. katalógus-időszakban 
INGYENES. Az ingyenes termék hozzáadódik a 
4. katalógus-időszakban leadott első rendeléshez. 

 Minden 
4. termék 

INGYEN! 
 1)Az adott előfi zetési 
időszakon belül bár-
mikor megváltoztathat-
ja a Wellness-italporok 
és -levesporok ízét. 

 AZ ÖN WELLNESS-SZÉPSÉGTANÁCSADÓJA 

Wellness-levesporok 
 24694 

Spárga-ízesítésű 
levespor 

 Ízesített italporok  
 15447 

Eper-ízesítésű 
italpor 

 Ízesített italporok  
 15448 

Vanília-ízesítésű 
italpor 

 Ízesített italporok  
 22138 

Csokoládé-
ízesítésű italpor 

 WellnessKids 
multivitamin és 

ásványi anyagok
22465 

 WellnessKids 
Omega 3
22467 

 Wellness-levesporok  
 24693 

Paradicsom- és 
bazsalikom-ízesítésű 

levespor 

14–17

 A WELLNESS TERMÉKKALAUZ mgújult! 

 TUDOMÁNY 
AZ EGÉSZSÉG 
HÁTTERÉBEN 

  Wellness termékkalauz     A Wellness termékkalauzban részletes információt 
találhat a Wellness by Orifl ame-termékekről. Olvashat a testsúlycsökkentésről, 
megtalálhatja szakértőink javaslatait, a Wellness-termékekkel kapcsolatos 
kérdéseket és válaszokat, valamint egészséges, fi nom ételek receptjeit.        

 Részleteket a www.orifl ame.hu címen talál! 

 Érvényes: 2014.
szeptember 30-tól

december 29-ig. 

 ÉREZZE JÓL MAGÁT!   LEGYEN VONZÓ! HU
 WELLNESS  PRODUCT GUIDE 1

Termékkalauz

 code 110067.1



 Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и 
Нутрициологов 
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 Burçak Ulmér
MSc, nemzetközi 
termékfejlesztési 
menedzser, Wellness by 
Oriflame  Stig Steen

MD, PhD, szívsebész 
professzor, Lund Egyetemi 
Kórház 

 Anke Ginzburg
MSc, PhD, nemzetközi 
műszaki és minőségi 
menedzser, Wellness 
by Oriflame 

 Claude Marcus
MD, PhD, gyermekgyógyász 
professzor, Karolinska 
Intézet 

 Alain Mavon
MSc, PhD, bőrkutatási 
igazgató, Bőrkutatási Intézet, 
Oriflame 

 Elisabet Nordström
MSc, PhD, táplálkozási 
szakértő, Wellness by 
Oriflame 

 „SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK a Wellness 
katalógus különleges kiadásában. 

Ebben a katalógusban mi, a Wellness 
Tudományos Tanácsadó Testület tagjai vezetjük 
be Önt a Wellness csodálatos világába. 
Bemutatjuk fantasztikus termékeinket, valamint a 
hatékonyságukkal, minőségükkel és biztonságos 
szedésükkel kapcsolatos ismereteket. 

 A svéd tudomány 
találkozása a svéd természettel 
 Büszkén mondhatjuk el, hogy minden termékünk kutatása és fejlesztése Svédországban, 
világszerte elismert tudósok által történik. A termékek formulája természetes összetevők 
kombinációján alapul, amelyben a természet erejét egyesítjük a tudomány vívmányaival. 
Minden termékünkre jellemző: 

 A WELLNESS TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLETE 

 Ismerje meg szakértőinket! 

 Nem tartalmaz egészségtelen zsírokat 
 Mesterséges ízesítőktől, tartósítószerektől 
és színezékektől mentes 

 Hatóanyagainak biztonságát és 
hatékonyságát tudományos adatok 
támasztják alá 

HA SZERETNE MÉLYEBBEN elmerülni a 
Wellness-termékekkel kapcsolatos tudományos 
fejlesztések világában, látogasson el a  Wellness 
Szakértői Központ weboldalára, a http://hu.
orifl ame.com/products/wellness-experts címen. 

Kellemes olvasást és jó egészséget kívánunk!” 
– a Wellness Tudományos 
Tanácsadó Testülete 
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  Eper-ízesítésű italpor  15447
  Vanília-ízesítésű italpor  15448

  Csokoládé-ízesítésű italpor  22138

 A Wellness ízesített italpor
HATÉKONYSÁGA 
 BIZONYÍTOTTAN 
 elősegíti a testsúlyvesztést a 
„Kiegyensúlyozott élet útja” 
alkalmazásával 

 FOKOZZA 
 az energiát és a 
koncentrálóképességet 

 TERMÉSZETES 
 ízesítőket és összetevőket 
tartalmaz 

 OPTIMÁLIS
Táplálék: fehérjében és rostokban 
gazdag, Omega3-at tartalmaz 

 CSÖKKENTI 
 az éhségérzetet és az édesség 
utáni vágyat 

 NEM TARTALMAZ 
 glutént, mesterséges színezéket 
és tartósítószert. Genetikailag 
módosított összetevőktől mentes. 

 „Az ízesített italporok 
fejlesztése 8 évig tartó, 
intenzív kutatás eredménye.” 
 „A Wellness ízesített italporokat eredetileg egy teljes körű 
táplálék-kiegészítő forrásként fejlesztettük ki pácienseim számára, 
de hamar felismertük jótékony hatásukat egészséges emberekre is. 

Sokan számoltak be arról, hogy a shake fogyasztása csökkenti az 
éhségérzetet és az édesség utáni vágyat.

Mozgással és megfelelő táplálkozással kombinálva elősegíti a 
testsúlyvesztést.” 

 TESTSÚLYCSÖKKENTÉS 

EGÉSZSÉGESEN 3 FINOM ÍZBEN! 

 Stig Steen
MD, PhD, 
szívsebész 
professzor, Lund 
Egyetemi Kórház 

   Keverőpohár és adagolókanál – lila színben     Praktikus 
keverőpohár és adagolókanál a Wellness-shake elkészítéséhez. 
Keverjen össze egy adagolókanálnyi (0,45 dl) ízesített italport 
1,5 dl hideg vízzel, majd rázza össze.        

  25479         869,-       599,-    

  Wellness ízesített italpor     Finom és egészséges shake, amely 
fehérjéket, Omega 3- és 6-zsírsavakat, alacsony glikémiás indexű 
szénhidrátokat és rostokat tartalmaz. Természetes összetevői 
optimális táplálékot kínálnak, csökkentik az éhségérzetet és az 
édesség utáni vágyat. Svédországban fejlesztve.     21 adag. 378 g     22,48/g  

  8499,-   

   Wellness-italpor tartó     Stílusos, praktikus, higiénikus 
tároló az ízesített italporokhoz. Anyaga: műanyag fedő és 
tégely. Szilikon O-gyűrű.     Tartalma: max. 750 ml. Mérete: 
10,5x15 cm.    

  26488         1399,-       999,-    

 AZ ÍZESÍTETT ITALPOROKKAL EGÉSZSÉGESEN ÉS TERMÉSZETESEN CSÖKKENTHETI TESTSÚLYÁT 
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 A Kiegyensúlyozott élet útja (Wellness Roadmap™) egy, a testsúlyvesztést és -megtartást elősegítő módszer, amelyet 
Stig Steen professzor és kollégái fejlesztettek ki az Igelösa Kutatási Központban. Hatékonyságát és eredményének 

tartósságát klinikailag tesztelték. 

 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 

 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 

 A Kiegyensúlyozott élet útja (Wellness Roadmap™) felhasználásával 

NAGYON EGYSZERŰ volt a fogyás! 

 Recept a 
növényi instant 

italporral 

 Ezzel kezdtem a napot… 
 ENERGIZÁLÓ REGGELI TURMIX
2 dl alacsony zsírtartalmú joghurt
1 adagolókanál vanília-ízesítésű italpor
1/2 teáskanál revitalizáló növényi instant italpor

Keverje össze, szórja meg fahéjjal, fogyassza 
hidegen. Egészségére! 

 Tipp az ebédhez… 

 „CSAK A FELÉT-SZABÁLY” 
AZ ÉTTEREMBEN

Ha étteremben eszik, felezze 
meg az ételt. Az egyik felét 
csomagoltassa be, és vigye 
haza. A tányér másik felére 
kérjen még több zöldséget. 

 MARIA DOICHEVA
Direktor, Bulgária  „Végre beleférek 

kedvenc ruháimba!” 
 Nem akartam mást, mint lefogyni – egyszer és mindenkorra. Egészségesen és 
természetesen, hogy jobban és magabiztosabbnak érezzem magam. Ez soha nem 
sikerült volna a Wellness-shake és -leves fogyasztása nélkül. Fogyásom ösztönzően 
hatott a családomra és a barátaimra is, így most már ők is egészségesebben élnek 
és táplálkoznak.” 

 A mozgás az életem 
része lett 

 A hetet mindig egy kiadós 
futással és tánccal fejezem 
be. 

 SOHA NEM FELEJTKEZEM EL A 
WELLNESS-CSOMAGRÓL! 
 Mindennap multivitaminok, 
ásványi anyagok és omega 
3-zsírsavak segítenek abban, 
hogy egészséges maradjak, a 
szervezetem ellenálló legyen, 
és kerüljenek a vírusok. 

 ÉN, MIELŐTT 44 KG
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 A Kiegyensúlyozott élet útjáról (Wellness Roadmap™) részletesen a Wellness termékkalauzban olvashat. 
 Paradicsom- és              24693
bazsalikom-ízesítésű levespor 

Spárga-ízesítésű levespor          24694
Eper-ízesítésű italpor           15447
Vanília-ízesítésű italpor        15448

Csokoládé-ízesítésű italpor   22138

   Wellness ízesített levespor     Az egészséges és fi nom, 100%-
ban természetes alapanyagokból készült levespor három különböző 
fehérjét tartalmaz. Optimális tápértékű, elfogyasztása után a 
telítettség érzetét kelti. Alacsony zsírtartalmú étel egészséges 
repceolajjal. Használata: alaposan keverjen össze 2 evőkanál (28 g 
vagy 0,5 dl) levesport 220 ml forró (forrásban lévő) vízzel. Egy csomag 
tartalma 14 adagra elegendő. Kétféle ízesítésben kapható.     392    g     
21,68/g

  8499,-    

   Wellness ízesített italpor     Finom és egészséges shake, amely fehérjéket, 
Omega 3- és 6-zsírsavakat, alacsony glikémiás indexű szénhidrátokat és rostokat tartalmaz. 
Természetes összetevői optimális táplálékot kínálnak, csökkentik az éhségérzetet és az 
édesség utáni vágyat. Svédországban fejlesztve.     21 adag. 378 g      
22,48/g

  8499,-    
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 NÖVÉNYI ALAPÚ, INSTANT ITALPOROK. 
HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI KIVONATOK A MODERN VILÁGUNKBAN. 

  Növényi alapú, nyugtató hatású, 
instant italpor 25032 

  Növényi alapú, revitalizáló hatású, 
instant italpor 24695 

 100%-ban természetes 
– nem tartalmaz mesterséges 
színezéket, tartósítószert és 
édesítőt, génmódosított 
összetevőktől mentes 

 Magas a rosttartalma 
– négy gabona (árpa, zab, búza 
és rizs) kombinációja, amely 
segíti az emésztést 

 Fehérjében gazdag 
– a telítettség érzését kelti 

 3 

nem 
génmódosított 
fehérjeforrás: 

szója, borsó 
és tejsavó 

 WELLNESS-SZELETEK. 
FEHÉRJÉBEN GAZDAG FINOMSÁGOK. 

 Revitalizál 

 Nyugtat 

   Csokoládédarabokkal    25385
   Bogyós gyümölcsökkel   25386 

 „Minimális kalória. 
Optimális tápanyagmennyiség.” 
 „A Wellness-szeletek tápanyagban – különösen 
fehérjében és rostban – gazdag, egészséges nassolnivalók. 
Az ízük pedig fantasztikus!” 

 CSAK 

150 
KALÓRIA 

 „Növényi összetevők 
hatékony kombinációja.” 
 Tudósaink gondosan válogatták össze a nyugtató és revitalizáló 
hatású, NÖVÉNYI ITALPOROKBAN felhasznált természetes 
összetevőket, amelyek hatékonysága régóta ismert. 

 • Fekete tea • Ginzeng 
• Guarana • Szerecsendió 
• Szegfűszeg • Természetes 

narancsaroma 

 • Rooibos tea 
• Kamilla 

• Fahéj • Gyömbér 
• Kardamom 
• Szegfűszeg 

  Wellness-szeletek     100%-osan 
természetes, egészséges és tápláló 
fehérjeszeletek kétféle ízesítésben. 
Fokozzák az energiát, fehérjékben és 
rostokban gazdagok, alacsony a glikémiás 
indexük.     Minden csomag 7 szeletet 
tartalmaz. 280 g (7x40 g)     14,28/g

  3999,-    

  Növényi alapú instant italpor     
Finom és egészséges, 100%-ban 
természetes összetevőket tartalmazó, 
instant italpor forró italok készítéséhez. 
Gazdagon tartalmaz növényi 
kivonatokat, fűszereket, prebiotikus 
rostokat és antioxidánsokat. 40, 
könnyen elkészíthető adag. Kétféle 
ízesítésben, kétféle hatással.     120    g     
54,16/g

  6499,-    

 Elisabet 
Nordström
MSc, PhD, táplálkozási 
szakértő, Wellness 
by Oriflame 
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 WELLNESS-CSOMAG. 
NÉLKÜLÖZHETETLEN TÁPANYAGOK 
EGY TASAKBAN.  WELLNESS-CSOMAG 

HATÉKONYSÁGA 
 BŐR 
 •  Fokozza a bőr hidratáltságát 

és rugalmasságát
• Csökkenti az UV-sugarak káros 
hatását és a ráncok megjelenését 

   VITALITÁS 
•  Csökken a fáradtságérzet 

 IMMUNRENDSZER 
 •  Javul a szervezet védekező 

képessége
•  Csökken a gyulladások 

előfordulásának gyakorisága 
 SZÍV 
•   Javítja a koleszterinszintet és 

kedvezően hat a szív állapotára 
 IZMOK ÉS ÍZÜLETEK 
 •  Javítja az ellenállóképességet 

és fokozza az erőnlétet
•  Csökkenti a gyulladást 

és az izomlázat 
 LÁTÁS 
 • Fokozott UV-védelem
• Kevésbé fáradt szemek 

 Napi tápanyag 
adag egy tasakban: 
 2 db Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítő kapszula 
 1 db Svéd antioxidáns plusz 
étrend-kiegészítő kapszula
(astaxanthin és feketeáfonya-kivonat) 
 1 db Multivitamin és ásványi anyagok 
tabletta 

 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 

 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 

 Yamashita, E, Az astaxanthint tartalmazó táplálék-kiegészítők hatása a bőr kondíciójára, 
Karotinoid tudomány,  10. kötet, 2006 

 JAVÍTJA A BŐR MEGJELENÉSÉT 
 Csökkenti a fi nom vonalak 
és ráncok megjelenését, akár    
(8% placebo)       53%-kal

Fokozza a bőr 
rugalmasságát, akár      53%-kal
(14% placebo)

Csökkenti a bőr 
szárazságát, akár       56%-kal
(10% placebo) 

 Alain Mavon
MSc, PhD, 
bőrkutatási igazgató, 
Bőrkutatási Intézet, 
Oriflame 

 „A bőr szépsége 
belülről fakad” 

 „A Wellness-csomag astaxanthint is tartalmaz, 
amely egy szuper-antioxidáns. A szépségre 
gyakorolt hatása klinikailag bizonyított. 100-szor 
jobban védi a bőrt a szabadgyökökkel szemben, 
mint az E-vitamin.” 

  Wellness-csomag férfi aknak 22793 
  Wellness-csomag nőknek    22791 

  Wellness-csomag     Egy napi adag Omega 3-zsírsavtartalmú 
kapszulát, Svéd antioxidáns plusz kapszulát és Multivitamin 
és ásványi anyagok tablettát tartalmaz, amelyek fokozzák 
a teljesítőképességet és a szépséget. Két változatban kapható: 
férfi ak és nők részére.     21 db tasakot tartalmaz.    

  6999,-    





12 13


 SZEMEK 
 • A-vitamin, ribofl avin
• Cink
• Omega 3 

 ENERGIA ÉS IZMOK 
 • B-vitamin-komplex
• Kalcium, magnézium
• Vas, króm 

 AGY ÉS IDEGRENDSZER 
 • Omega 3
• B-vitamin-komplex
• Jód, cink 

 IMMUNRENDSZER 
 • A-, C-, D-vitamin
• Cink, szelén
• Omega 3 

 CSONTOK ÉS FOGAK 
 • D-, K-vitamin
• Kalcium, magnézium 

 A WellnessKids 
HATÉKONYSÁGA: 

 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 

 WELLNESSKIDS .  EGÉSZSÉGES GYERMEKEK. BOLDOG SZÜLŐK. 

 A megfelelő tápanyagok erősíthetik 
a gyerekek immunrendszerét 

 „Minél jobban érzed magad, 
annál többet tudsz játszani!” 
– Narancsfi ú és Citromlány 

 Két természetes, 
gyümölcsös íz 

   Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-
kiegészítő citromízesítéssel     Omega 
3-zsírsavtartalmú halolaj citromízesítéssel. 
Alapvető fontosságú zsírsavakat tartalmaz, 
amelyek fontosak a gyermekek megfelelő 
növekedéséhez és fejlődéséhez. Javasolt bevitel: 
naponta 5 ml. 3 éves kortól.     105    ml      40,94/ml

  22467         4299,-        

   WellnessKids multivitamin és ásványi 
anyagok étrend-kiegészítő, narancs 
ízesítésű rágótabletta gyermekeknek 
édesítőszerrel     A rágható tabletta 13 vitamin 
és 8 ásványi anyag kombinációja, 4 éves kortól. 
4-10 éves gyermekeknek naponta egy tabletta, 
11-18 éves gyermekeknek naponta két tabletta 
szedése javasolt.     21 tabletta x 1,1 g    

  22465         2499,-    

 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 



Hair & Nail
NutriComplex  

 

14 15

 HATÉKONYSÁGÁNAK 
FOKOZÁSÁRA 

használja az Étrend-kiegészítőt 
L-cisztein-tartalommal 
KÚRASZERŰEN: 

4 csomag x 42 tabletta = 3 hónap. 

 „A legújabb technológiákat alkalmazzuk, hogy 
termékeink a lehető legbiztonságosabbak 
és legjobb minőségűek legyenek.” 

 „A termék egyedülálló formulája 
természetes módon biztosítja 
a létfontosságú tápanyagokat, 
hogy a haja és a körme 
szebb legyen.” 

 Burçak Ulmér
MSc, nemzetközi 
termékfejlesztési 
menedzser, Wellness 
by Oriflame 

 Anke Ginzburg
MSc, PhD, 
nemzetközi műszaki 
és minőségi 
menedzser, Wellness 
by Oriflame 

•   SPECIÁLIS, 
TESTRESZABOTT 
FORMULÁK 
FÉRFIAKNAK ÉS 
NŐKNEK 

•   HATÉKONY FORMULA AZ 
EGÉSZ CSALÁDNAK 

 VASTAGABB 
HAJSZÁLAK, 

ERŐSEBB 
KÖRMÖK 

 ÖSSZETEVŐI:
• Az alma-procianidinek növelik a hajszálak 
mennyiségét, dúsabbá és erősebbé teszik azokat. 
• Az L-cisztein rugalmasabbá teszi a hajat és 
a körmöket. • Az L-lizin csökkenti a hajhullás 
mértékét és meghosszabbítja a hajszálak 
életciklusát. • A vas csökkenti a hajhullás mértékét, 
és serkenti az újabbak növekedését. Fontos szerepe 
van a körömágybőr egészségének megtartásában. 
• A C-vitamin elősegíti a vas felszívódását.   

 L-cisztein 

 L-lizin 

 Vas 

 C-vitamin 

 •  CSÖKKENTI A RÁNCOK 
MEGJELENÉSÉT 

 •  VÉDI A BŐRT A 
SZABADGYÖKÖKKEL 
SZEMBEN 

 •  SIMÁBBÁ ÉS 
HIDRATÁLTABBÁ 
TESZI A BŐRT 

  Multivitamin és ásványi anyagok étrend-kiegészítő tabletta     
Vitaminok és ásványi anyagok hatékony kombinációja a nők és férfi ak 
speciális szükségleteinek megfelelően.        

3999,-    

  Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula     
Kiváló minőségű, Omega 3-ban gazdag halolajat tartalmaz, amelynek EPA- 
és DHA-zsírsavai segítenek megőrizni szépségünket és egészségünket. 
Az Omega 3-zsírsavak simábbá teszik a bőrt, és gondoskodnak a bőr 
megfelelő hidratáltságáról. Kutatások támasztják alá az egészségre 
gyakorolt pozitív hatását. 30 napi adag.     60    db     

  15397         4999,-

  Multivitamin és ásványi anyagok     A kiváló minőségű, egyedülálló étrend-
kiegészítő tabletta 12-féle vitamin és 10-féle ásványi anyag hatékony 
kombinációja. 14 éves kortól ajánljuk. Vegyen be 1 vagy 2 tablettát étkezés 
közben mindennap.     60    db     

  27039         3499,-    

  Svéd antioxidáns plusz étrend-kiegészítő kapszula     Astaxanthin 
nevű antioxidánst tartalmaz, amely a svéd szigetvilágból származó alga 
kivonata. Hatását a hozzáadott feketeáfonya-kivonat tovább fokozza. Ez a két 
összetevő segít megőrizni a bőr természetes szépségét, növeli az izmok 
teljesítményét és egészségesebbé teszi a szív- és érrendszert. 30 napi adag.     
30    db     

  25414         4799,-    

  Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal     
Csökkenti a hajhullás mértékét, és alapvető 
tápanyagokat nyújt a hajnak és a körömnek. Hatására 
a haj dúsabbnak, a köröm pedig erősebbnek látszik. 
Kúraszerűen napi 2 tabletta szedése javasolt 3 
hónapon keresztül, majd 3 hét szünet.     42 tabletta. 
730 mg/db.    

  23473         4499,-    

    Nőknek 22794 
    Férfi aknak 22795 

 Procianidinek 


