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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. 

 A következő termékeket 
lehet kiválasztani 
a Wellness előfi zetési 
programban: 

 1. katalógus  2. katalógus  3. katalógus 

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

 www.facebook.com/Orifl ame 

 1)Az adott 
előfi zetési időszakon 
belül bármikor 
megváltoztathatja 
a Wellness-italporok 
és -levesporok ízét. 

 AZ ÖN WELLNESS-SZÉPSÉGTANÁCSADÓJA 

 Minden 
4. termék 

INGYEN! 

 ÉREZZE JÓL MAGÁT!  LEGYEN VONZÓ! 

 VALÓRA VÁLTJUK AZ ÁLMAIT! 
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 Wellness Product Guide 
  Wellness termékkalauz
    A Wellness termékkalauzban részletes információt találhat 
a Wellness by Orifl ame-termékekről. Olvashat a testsúlyvesztésről, 
megtalálhatja szakértőink javaslatait, a Wellness-termékekkel 
kapcsolatos kérdéseket és válaszokat, valamint egészséges, 
fi nom ételek receptjeit.           Részleteket a www.orifl ame.hu címen olvashat!  

 Érvényes: 2014.
március 25-től

szeptember 29-ig. 

 5 
év 

 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) 

 A Wellness termékkalauzban részletes információt találhat 

 WELLNESS  PRODUCT GUIDE 1

Your complete guide 

to all Wellness by 

Oriflame products.

Product Guide

 Wellness-
csomag 
nőknek 
22791 

 Wellness-
csomag 

férfi aknak 
22793 
 Ízesített 

levesporok 
24693 

Paradicsom- és 
bazsalikom-

ízesítésű levespor 
 Ízesített 

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 
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 „5 CSODÁLATOS év!” 
 „A mondás szerint szinte repül 
az idő, ha jól érezzük magunkat, 
de még gyorsabban múlik, 
ha egy olyan sikeres dolognak 

lehetünk részese, mint 
a Wellness by Orifl ame.”

Küldetésünk termékeink folyamatos fejlesztése, hogy még 
teljesebb életet élhessünk. Nem szűnik csodálatom látva, 
hogy a Wellness milyen fantasztikus hatással van az 
emberek életére szerte a világon – ilyen rövid időn belül!

Ez a kiadvány az ünneplésről szól. Bemutatjuk 
Szépségtanácsadóink Wellness-sikertörténeteit, 
egészséges ételek receptjeit, és szakértőink táplálkozással 
kapcsolatos tanácsait.

Mindig előre tekintünk, és biztosak vagyunk abban, hogy 
egy ragyogó jövő előtt állunk. Sok ember kezdi felismerni 
az egészséges életmód fontosságát, és a Wellness-termékek 
értékesítésében rejlő anyagi lehetőséget. Kívánjuk, hogy 
a következő 5 év is ennyire sikeres legyen! 

 – Marcus Jacobsson, globális üzleti igazgató, Wellness 

 A Wellness termékcsalád 

 5 
 1. Wellness-termékeinket 44 országban értékesítjük.
2.  A Wellness-csomag nőknek az Orifl ame legnagyobb 

számban eladott terméke. 
3.  Minden 5 . másodpercben rendel valaki egy Wellness-terméket. 

Az elmúlt évben több mint 6 millió darabot adtunk el belőlük.
4.  Az elmúlt 5 évben a Wellness gyorsabban növekedett, 

mint a konkurens gyártók termékei az egészség világában. 
5. És ez csak a kezdet! 

 Stig Steen, 

 Növényi alapú, 
instant italporok 

FRISSÍTŐ 
HATÁSSAL 

 „Az elmúlt 5 évben olyan 
kiváltságos helyzetbe kerültem, 
hogy 60 ország 
Szépségtanácsadóival 
találkozhattam. Lenyűgözött 
a belőlük áradó odaadás és 
szeretet, amelyet mindenhol 
megtapasztaltam. 

És még ennél is fontosabb volt látni, 
milyen fantasztikus, pozitív hatással 
van a Wellness az emberek életére.

Szívesen tekintek az elkövetkezendő 
évekre, amit a Wellness terén 
folytatott együttműködésünk 
tesz még sikeresebbé. 

 SZUPERFINOM RECEPT A 16. OLDALON 

dolog, amit nem biztos, hogy tud a Wellness-ről 

Md, Phd, szívsebészeti osztály, 
Lund Egyetemi Kórház, 
Svédország 
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 „A mondás szerint szinte repül 
az idő, ha jól érezzük magunkat, 
de még gyorsabban múlik, 
ha egy olyan sikeres dolognak 

lehetünk részese, mint 
a Wellness by Orifl ame.”

Küldetésünk termékeink folyamatos fejlesztése, hogy még 
teljesebb életet élhessünk. Nem szűnik csodálatom látva, 

 „A mondás szerint szinte repül 
az idő, ha jól érezzük magunkat, 
de még gyorsabban múlik, 
ha egy olyan sikeres dolognak 

lehetünk részese, mint 
a Wellness by Orifl ame.”
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 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 
 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 

 WELLNESS-CSOMAG. NÉLKÜLÖZHETETLEN TÁPANYAGOK EGY TASAKBAN. 

 SVÉDORSZÁGBAN FEJLESZTETTÉK, 
TESZTELTÉK, GYÁRTOTTÁK 

 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 mechanizmusa
•  Csökken a gyulladások előfordulásának 

gyakorisága 

 SZÍV 
•   Javítja a szív állapotát és a koleszterinszintet 

 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 

 WellnessPack 
  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,-    

    Wellness-csomag nőknek   22791
    Wellness-csomag férfi aknak   22793

 „Szinte hihetetlen az a változás az 
életemben, amit a Wellness-csomagnak 
köszönhetek! Ez a csodálatos termék 
segített abban, hogy energikusabb és 

aktívabb legyek. 
Egy hosszú, kimerítő nap után 

is jól érzem magam, és a 
megjelenésem is üdébb lett. 
Köszönöm a Wellness-nek!” 

 Wellness-csomag 
nőknek. 

Már 3 éve az Orifl ame 
5 LEGNAGYOBB 

SZÁMBAN 
ELADOTT 

termékei között! 

 „Nem csoda, hogy a legtöbben 
a Wellness-csomagot választják.” 

 Ekaterina, 
Szépségtanácsadó 

 WELLNESS-CSOMAG 
HATÉKONYSÁGA 555555555 200 9 – 2 0 1 4 

 év 555555 év 555 év 555
 W E L L
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LBajor
Öntapadó jegyzet
előző oldalon: A Wellness-csomag nőknek az Oriflame legnagyobb számban eladott terméke.akkor most melyik?itt amúgy: már 3 éve az oriflame 5 legnagyobb mennyiségben eladott terméke között!
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 „Így segített nekem a Testsúlyvesztés útja/Roadmap™ 

 A Testsúlyvesztés útja (Wellness Roadmap™) egy, a testsúlyvesztést és -megtartást elősegítő módszer, amelyet Stig Steen professzor és kollégái 
fejlesztettek ki az Igelosa Kutatási Központban. Hatékonyságát és eredményének tartósságát klinikailag tesztelték. 

 MINDEN NAPOMAT EGY SHAKE-KEL KEZDEM 

 REGGELI SHAKE EPERREL
1 adagolókanál eper-ízesítésű italpor
6 szem eper
50 ml zab
4 szem mandula
150 ml alacsony 
zsírtartalmú joghurt
Keverje össze, 
és fogyassza egészséggel! 

 SOHA NEM FELEJTKEZEM EL 
A WELLNESS-CSOMAGRÓL! 
 A multivitaminok, az ásványi 
anyagok és az Omega 
3-zsírsav segítenek 
egészségem megőrzésében, 
és védenek a megfázással 
és a vírusokkal szemben. 

 AZ EBÉDEM EGY GYORSAN 
ELKÉSZÍTHETŐ, FINOM LEVES 

 BROKKOLI LEVES
Vágja fel a brokkolit kis darabokra, 
majd párolja 4-5 percig. Ízesítse sóval és borssal. 
Tegye a Wellness-levesporból készült levesbe. 
Az eredmény egy egészséges és fi nom ebéd. 

 NYOMON KÖVETEM A FEJLŐDÉST 
 A Weight Loss 
Assistant 
(Testsúlyvesztést 
segítő) app 
segítségével 
rendszerezhetem 
az elfogyasztott 
ételeket és 
feljegyezhetem a 
testsúlyvesztésemet. 

 Sirle, Szépségtanácsadó 

 Ismét viselhetem 
kedvenc ruhámat! 

 Nyertem egy utat Stockholmba, 
ahol úgy fogadtak, mint egy sztárt! 

 „Soha nem vehettem volna részt egy ilyen 
csodálatos stockholmi utazáson, ha nem létezne 
a Wellness-shake. Nem csak a fogyás miatt volt 
fontos a számomra rendszeres fogyasztása, 

hanem a káprzázatos stockholmi fotózás 
miatt is!”

– Sirle 

 Ilyen voltam korábban 

 A MOZGÁS SZÓRAKOZTATÓ IS LEHET 

 Az egész 
családom 

karatézik, ami 
mindenki 
számára 

szórakoztató 
mozgás. 

 Professzionális smink!  Mosolyogj! A fotózás minden 
pillanatát élveztem! 

–NAGYON EGYSZERŰ VOLT” 

 A Testsúlyvesztés útjáról (Roadmap™) részletesen a Wellness termékkalauzban olvashat. 

LBajor
Öntapadó jegyzet
testsúlyvesztést- és megtartást (kötőjel máshol)

LBajor
Öntapadó jegyzet
a zab ml? nem g?

LBajor
Öntapadó jegyzet
app helyett alkalmazás, nem fogják tudni mi az

LBajor
Öntapadó jegyzet
nem csak a fogyás miatt volt fontos számomra a rendszeres fogyasztása, hanem a káprázatos ...(a betű máshol és a káprázatos elírva)
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 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 
 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 

 AZ ÍZESÍTETT ITALPOROKKAL EGÉSZSÉGESEN ÉS TERMÉSZETESEN VESZÍTHET A SÚLYÁBÓL 

  15447 Eper-ízesítésű italpor 

  15448 Vanília-ízesítésű italpor 

  22138  Csokoládé-ízesítésű italpor 







 A Wellness ízesített italpor
HATÉKONYSÁGA 

 „Majdnem egy évig fogyasztottam a shake-et és a 
levest, és most fantasztikusan érzem magam az új 
alakommal. Olyan sok energiám lett, hogy elkezdtem 
karatézni!”

– Sirle 

 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, laktózt, 
mesterséges színezéket, tartósítószereket 
és génmódosított összetevőket. 

 Purple Shaker and Scoop 
  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,-    

 Natural Balance Shake 
  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,-

555555555 2009 – 2 0 1 4 

 év 555555 év 555 év 555
 W E L L

N
E

S
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 „Majdnem egy évig fogyasztottam a shake-et és a 

 23 kilót fogytam! 
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  24694 Spárga-ízesítésű levespor 

 WELLNESS-LEVESPOR. FINOM ÉS TÁPLÁLÓ. 

 100%-ban TERMÉSZETES 
összetevők 

 NEM TARTALMAZ 
genetikailag módosított összetevőket, 
glutént, laktózt, mesterséges 
színezéket és tartósítószert 

 PRAKTIKUS, 
1 perc alatt elkészíthető 

 Az ízesített levesporok 
HATÉKONYSÁGA 

 OPTIMÁLIS táplálék: magas 
fehérje- és rosttartalom 

 CSÖKKENTI 
az éhségérzetet és az 
étel utáni vágyakozást 

 FOKOZZA 
az energiát és 
a koncentrálóképességet 

 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 
 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 

Wellness Container 
  Wellness-italpor tartó
    Tartalma: max. 750 ml. Mérete: 10,5x15 cm.    

  26488       1399,-  
 999,-

 „A levesek egészségesek és 
EGYSZERŰEN elkészíthetők!” 

 „Mindig szerettem főzni, 
de a Wellness-levesporokkal 
még élvezetesebb a főzés! 
Inspirálnak abban, hogy 

felhasználásukkal 
egyszerűen ízletes 

és egészséges 
ételeket készítsek 
és új recepteket 
találjak ki.” 

 Akhikhat, 
Szépségtanácsadó 

 A Vegan Society 
közreműködésével 
garantáljuk, hogy a 

Wellness-levesporokban 
felhasznált alapanyagok és 
késztermékek egyike sem 

állati eredetű. 

 Natural Balance Soup 
  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: keverjen 
össze alaposan 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,-

 Vásárolja meg 
a Wellness-levesport 
vagy a -shake-et bármely 
ízesítésben, és a 

Wellness-
italpor tartó 
599,- 

1m

  24693 Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű levespor 

LBajor
Öntapadó jegyzet
shake elé nem kell kötőjel

LBajor
Öntapadó jegyzet
ez biztos jó? alapból is akciós lesz 9 katalóguson át?
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 WELLNESS-SZELETEK. 
FEHÉRJÉBEN GAZDAG FINOMSÁGOK. 

 Bizonyított, hogy az 
édességek egészségesek 
is LEHETNEK. 

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

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

 Alacsony GI 
– alacsony a glikémiás indexe, fokozza 
az energiát és a koncentráló képességet 

 Fehérjében gazdag 
– a telítettség érzését kelti 

 a KUTATÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 
SVÉDORSZÁGBAN TÖRTÉNT 

 Bogyós gyümölcsökkel:
• Gránátalma • Acai-bogyó • Áfonya
Mindhárom ismert antioxidáns, az 
egészséget fokozó tulajdonságokkal bír. 

 Natural Balance Bars 
  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)    

    3999,-

 Csak 150 kcal 
– kalóriaértéke megegyezik két pohár 
sovány tejével 

 3 

nem 
génmódosított 
fehérjeforrás: 

szója, borsó 
és tejsavó 

 Ropogós csokoládédarabokkal:
• Kakaó •  Árpa • Zabpehely
Mindháromnak energizáló és az 
emésztést elősegítő hatása van. 

 7 
szelet 
egy 
csomagban! 

 7 szelet egy csomagban! 

 100%-osan 
természetes 

 ÉDES és 
EGÉSZSÉGES! 

 A Wellness-szeletek ideális 
nassolnivalók az egészséges 

táplálkozás híveinek, és azoknak, akik 
édességre vágynak – büntetlenül. 

  Choco     25385   Super Berries     25386 

LBajor
Öntapadó jegyzet
100°%-ban

LBajor
Öntapadó jegyzet
100%-ban

LBajor
Öntapadó jegyzet
itt magyarra át kéne írni a termékneveket
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Exkluzív ételek  

– szuper receptek a Wellness-szel
Próbálja ki Matt Pol, az Igelose főszakácsának három nagyon finom és egészséges receptjét. Egyszerűen és gyorsan elkészíthetők!

Igelosa saláta 10 összetevővel
Hozzávalók:
Saláta, például római,
rakéta, spenót, leveles, jég
bok Choy
paradicsom
uborka
sárgarépa
zöld hagyma
póréhagyma
mogyoróhagyma
piros-, sárga-, zöld-, narancs 
paprika

Válassza ki 10 kedvenc zöldségét a fentiek közül. Mossa meg 
a kiválasztott salátát és vágja fel kisebb darabokra. Hámozza meg, 
mossa meg és aprítsa fel kedvenc zöldségeit. Ezt követően keverje 
össze mindet, facsarja rá egy friss citrom levét és adjon hozzá egy 
kevés olívaolajat.

Wellness vaníliás-diós-
csokoládés trüffel
Hozzávalók kb. 20 darab trüfel elkészítéséhez 
100 g 70%-os csokoládé
150 ml alacsony zsírtartalmú tej
5 adagolókanál (90 g) Vanília-ízesítésű italpor
50 ml + 1 evőkanál darabolt dió

Melegítse fel a csokoládét és a tejet közepesen 
meleg vízgőz felett, amíg a csokoládé fel nem olvad, 
és sima nem lesz. Ez körülbelül 5 percet vesz 
igénybe. Ezután tegye félre kb. 5 perce. Ha már 
lehűlt, adja hozzá a vanília ízesítésű italport és  
½ dl apróra vágott diót. A masszát keverje össze 
alaposan, majd tegye a hűtőbe. Ha már teljesen 
kihűlt, formázzon egy evőkanálnyi masszából 
golyókat, majd mártsa meg a maradék dióban.

Matt tippje 
egészséges 

ételek 
vásárlásához

„Néhány vásárlási tipp 
ahhoz, hogy ízletes és 
egészséges ételeket 
készíthessen.”

• Vásároljon minél több szezonális, 
és lehetőleg helyben termesztett 
zöldséget. Több bennük a tápanyag 
és az ízük is jobb.

• A zöldség frissen a legjobb,  
de fagyasszon le néhányat, hogy 
mindig legyen kéznél, ha szükség 
van rá. Ha a megfelelő időben 
szedték le a zöldséget, és Ön 
gyorsan lefagyasztja, megőrizheti 
tápanyagának nagy részét.

Zöldspárga leves
A spárgaízesítésű levesporból készült leves önmagában is nagyon finom,  
de tavaszi zöldségek hozzáadásával egy igazán friss, tartalmas ételt kaphatunk.

1 adag hozzávalói
1 evőkanál (28 g) spárga-ízesítésű levespor
220 ml víz
2 szár spárga 2 cm-es darabokra felvágva
25 g borsó
2 evőkanál fagyasztott borsó
2 evőkanál főtt árpa, vagy kedvenc teljes kiőrlésű gabonája

Tegye a levesport forrásban levő vízbe, és keverje csomómentesre.  
Ezután adja hozzá a spárga darabokat és a borsót, és főzze 1 percig.  
Öntse a levest a borsóra és a főzött árpára, majd tálalja.

retek
hajtások
cékla, sütve vagy főzve
fűszernövények, mint petrez-
selyem, bazsalikom, koriander, 
kakukkfű és menta
brokkoli
karfiol
édeskömény
zeller és zeller gyökér
borsó
zöldbab

LBajor
Öntapadó jegyzet
mi az a rakéta saláta? és a saláta lehet kisbetű, mert nem mondatkezdő

LBajor
Öntapadó jegyzet
zöldhagyma

LBajor
Öntapadó jegyzet
narancs paprika?:D az mi?

LBajor
Öntapadó jegyzet
petrezselyem rosszul van elválasztva

LBajor
Öntapadó jegyzet
zellergyökér

LBajor
Öntapadó jegyzet
trüffel itt is 2 f!

LBajor
Öntapadó jegyzet
a dió dl? nem g?

LBajor
Öntapadó jegyzet
az egy szót szedjük ki

LBajor
Öntapadó jegyzet
tápanyagainak

LBajor
Öntapadó jegyzet
főtt
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 • 100%-BAN TERMÉSZETES 
 • ANTIOXIDÁNSOKAT TARTALMAZ 
 • SEGÍTI AZ EMÉSZTÉST 

 NÖVÉNYI AL APÚ, INSTANT ITALPOROK . 
HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI K IVONATOK A MODERN V IL ÁGUNKBAN . 

  Növényi alapú, nyugtató hatású, 
instant italpor 25032 
  Növényi alapú, revitalizáló hatású, 
instant italpor 24695 

 ENERGIZÁLÓ HATÁS:
• Fekete tea • Ginzeng 

• Guarana • Szerecsendió 
• Szegfűszeg 

• Narancsaroma 

 Revitalizál 
 NYUGTATÓ HATÁS:
• Rooibos tea • Kamilla 

• Fahéj • Gyömbér • Kardamom 
• Szegfűszeg 

 Nyugtat 

 Növényi instantporokból 
készült frissítő italok 

 Bemutatjuk a NÖVÉNYI ITALPOROKBÓL készült italok fogyasztásának 
új módját. Ugyanaz a nyugtató vagy energizáló hatás, de most jégbe hűtve, 

a nyár ízeivel édesítve. 

 TAVASZRA/NYÁRRA 

AJÁNLJUK 

 Frissítő ital bogyós 
gyümölcsökkel: 
 Hozzávalók:
100 ml Növényi alapú italpor 
– revitalizáló hatással
100 gr friss málna
100 gr friss eper
200 ml gránátalmalé
jégkockák 

 Elkészítése
Öntsön forrásban lévő vizet 
½ teáskanál revitalizáló hatású 
növényi italporhoz, és hagyja 
15 percig hűlni. Adja hozzá 
a málnát és az epret. Keverje 
össze, és hűtse további 
egy órán át. Ezután öntse 
hozzá a gránátalmalevet. 
Tálalja poharakban, jégkockával. 

 Botanical Infusion 
  Növényi alapú instant italpor
    100%-ban természetes összetevőket 
tartalmazó, instant italpor forró 
italok készítéséhez. Gazdagon 
tartalmaz növényi kivonatokat, 
fűszereket ésprebiotikus rostokat. 
Kétféle ízesítésben, kétféle hatással. 
40 adag.   120    g     

    6499,-    

LBajor
Öntapadó jegyzet
a gramm jele g

LBajor
Öntapadó jegyzet
szóköz hiányzik az és után
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  WellnessKids Multivitamins and Minerals 
  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,-

  WellnessKids Omega 3 
  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,-    

 Részletek a hátsó borítón. 

 INGYENES! 
 WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM 

 Minden 4. termék 





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

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

 A WellnessKids 
HATÉKONYSÁGA: 

 „Boldog vagyok, hogy 
egészségesek a fi aim!”  „Valóban tapasztalható a 

WellnessKids gyermekekre 
gyakorolt pozitív hatása. 

Büszkén osztom meg 
tapasztalataimat 

minden szülővel, hiszen 
az a legnagyobb 
vágyam, hogy a 

gyerekek egészségesek 
és boldogok legyenek! 

KÖSZÖNÖM, 
WELLNESS! 

 Natalya, 
Szépségtanácsadó 

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

 WELLNESSKIDS .  EGÉSZSÉGES GYERMEKEK. BOLDOG SZÜLŐK. 

 Két természetes, 
gyümölcsös íz 

 A WellnessKids 

555555555 200 9 – 2 0 1 4 
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 IMMUNRENDSZER 
 • A-, C-, D-vitamin
• Cink, szelén
• Omega 3 

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

 AGY ÉS IDEGRENDSZER 
 • Omega 3
• B-vitamin-komplex
• Jód, cink 
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  Omega 3 
  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 
kisimítják a bőrt, gondoskodnak a megfelelő 
nedvességszintjéről. Kutatások támasztják alá az 
egészségre gyakorolt pozitív hatását. 30 napi adag.         

  15397       4999,-





  Hair & Nail NutriComplex 
  Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal
    Csökkenti a hajhullás mértékét, és alapvető 
fontosságú tápanyagokat nyújt a hajnak és a 
körömnek. Hatására a haj dúsabbnak, a köröm 
pedig erősebbnek látszik. Napi 2 tabletta szedése 
javasolt, legalább három hónapon keresztül. 
    42 tabletta. 730 mg/db.    

  23473       4499,-    



 •  CSÖKKENTI A RÁNCOK 
MEGJELENÉSÉT 

 • VASTAGABBÁ TESZI A HAJSZÁLAKAT 

 • ERŐSÍTI A KÖRMÖKET 

 •  VÉDI A BŐRT A 
SZABADGYÖKÖKKEL SZEMBEN 

 •  SIMÁBBÁ ÉS HIDRATÁLTABBÁ 
TESZI A BŐRT 

 „Köszöntöm a tápanyagban gazdag 
SZÉPSÉGFOKOZÓK világában!” 

 Burçak 
ULMÉR, MSc,
vezető dietetikus és globális termékfejlesztő,
Wellness by Orifl ame, Svédország 

 „A táplálkozás nemcsak az általános 
egészségi állapothoz járul hozzá, 

hanem a bőrre, a hajra és 
a körmökre is hatással van. 

A legokosabb szépségápolási 
szokások olyan termékek 

használatát foglalják magukban, 
amelyek a szervezet számára 

nélkülözhetetlen amino- és 
zsírsavakat, mikrotápanyagokat és 

antioxidánsokat tartalmaznak. 
Csakúgy, mint a Wellness-

termékek!” 

  Swedish Beauty Complex Plus 
  Svéd antioxidáns plusz 
étrend-kiegészítő kapszula
    Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot 
tartalmaz. Ez a két összetevő megőrzi a bőr 
természetes szépségét, növeli az izmok 
teljesítményét és egészségesebbé teszi 
a szív- és érrendszert. 30 napi adag.       

  25414       4799,-    
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Öntapadó jegyzet
általános egészségi állapot javításához v vmi, mert az állapothoz nem lehet hozzájárulnia körmökre is pozitív hatással van

LBajor
Öntapadó jegyzet
A leghasznosabb szépségápolási tippek olyan termékek használatát ajánlják, amelyek...
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  Multivitamins & Minerals essentials 
  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     
58.32/PCS

  27039       3499,-

23

  Multivitamin & Mineral woman 
  Multivitamin és ásványi anyagok nőknek
    12-féle vitamin és 10 fajta ásványi anyag 
hatékony és kiegyensúlyozott kombinációja, 
a női szervezet speciális igényeinek kielégítésére. 
    2 havi/60 napi adag.    

  22794            3999,-    

  Multivitamin & Mineral man 
  Multivitamin és ásványi anyagok 
férfi aknak
    12-féle vitamin és 10 fajta ásványi anyag hatékony 
és kiegyensúlyozott kombinációja, a férfi ak napi 
szükségletének megfelelően.     2 havi/60 napi adag.    

  22795            3999,-    

 „Egészséges tavaszt és nyarat 
kívánok MINDENKINEK!” 

 Elisabet 
NORDSTRÖM, PhD, 
dietetikus, 
Wellness by Orifl ame, 
Svédország 

 „Mindenki különböző 
mértékben igényli 

a mikrotápanyagokat. 
Ez függ az életkortól, 

a nemtől, a táplálkozástól és 
sok más dologtól. Az Orifl ame 

multivitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó termékei 

optimális mennyiségben 
biztosítják a szervezet számára 

szükséges tápanyagokat 
egész évben.” 
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 Speciális, 
testreszabott 

formulák 
férfi aknak 
és nőknek 

 Hatékony 
formula az egész 

családnak 

LBajor
Öntapadó jegyzet
itt maradt az ár/tabletta angolul




