БРОШУРА ЗА WELLNESS ПРОГРАМА

■■ ПРОИЗВОДИ РАЗВИЕНИ
ВО ШВЕДСКА. ПРОБАЈ ГО
НАЈДОБРОТО ОД
СВЕТСКАТА НАУКА!
Револуционерни откритија од
нашиот тим од меѓународно
признаени научници,
нутриционисти и медицински
советници

Бордот Wellness научници, од лево кон десно: Стиг Стин (магистер и доктор на науки), Ален Мавон (доктор на науки), Ангелика Линден Хиршберг
(магистерка и докторка на науки), Елисабет Нордстром (докторка на науки), Аке Лигнел (доктор на науки)

ТВОЈОТ ПОЗДРАВ И ПОСРЕЌЕН ЖИВОТ
ЗАПОЧНУВА ОВДЕ!

Сите сакаме да бидеме здрави, ведри и полни со енергија, но модерното општество во кое живееме
може да ги наруши природниот животен тек и начин на исхрана.
Активниот животен стил и исхраната со многу хранливи состојки и малку калории може да го
намалат ризикот од болести, да го продолжат животниот век и да го подобрат квалитетот на
животот.
Затоа нашите Wellness производи и програми се создадени да им помогнат на луѓето да го
постигнат совршениот баланс со помош на производи со висококвалитетен состав и препораки
за здрав живот.

ПРОГРАМИ И ПРОИЗВОДИ СОЗДАДЕНИ ОД
НАД 15-ГОДИШНИ ИСТРАЖУВАЊА

Сите наши Wellness производи се создадени во согласност со највисоките меѓународни стандарди
за квалитет и ги имаат најприродните состојки.
Wellness производите и програмите се создадени со помош на научни истражувања подолги
од 15 години во Шведска од најпознатите научници во светот. Во оваа брошура ќе ти ги
претставиме нашите две Wellness Програми, создадени да ти помогнат да изгледаш и да се
чувствуваш најдобро, како никогаш досега - однатре и однадвор!
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12-НЕДЕЛНИ

WELLNESS ПРОГРАМИ

Нашите уникатни 12-неделни Wellness
програми се создадени да ти помогнат
да ги постигнеш твоите цели на
најдобриот начин. Програмите за
Здравје и Слабеење нудат целосен
пристап за намалување на телесната
тежина и подобрување во животниот
стил со помош на препораки за
исхрана, додатоци во исхраната,
вежбање и добросостојба. Нашите
Wellness производи им помогнаа на
илјадници луѓе да ги постигнат своите
цели за поздрав живот. Кога се
користат заедно со Wellness
Програмите, резултатите се уште
подобри!

■■ ИНСПИРИРАНО
ОД ПРИРОДАТА
Производите се направени
од природни состојки што
често можат да се најдат во
Шведска и се совршен спој
од мудроста на природата
и најдоброто од шведската
наука

■■ ВРВЕН КВАЛИТЕТ
Wellness производите ги
исполнуваат највисоките стандарди
за квалитет, а потврда за тоа се
многуте сертификати од светски
познати здруженија и организации

Придобивки на програмите
■ Лесни и практични
■ Долготрајно решение за здрав живот
■ Приспособливи на твоите потреби
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2 УНИКАТНИ ПРОГРАМИ ЗА НЕВЕРОЈАТНИ РЕЗУЛТАТИ
1

2

1

+
ЗДРАВ РУЧЕК

WELLNESS ПОЈАДОК™

1 порција Natural Balance Шејк
1 кесичка Wellness Пакување
+ твоите омилени здрави работи

ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВЈЕ
Wellness производите во Програмата за
здравје ги даваат следниве придобивки:
● Ти овозможуваат да го започнеш секој
ден со здрав појадок и им даваат на
твоите мозок и тело хранливи состојки.
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1/2 чинија зеленчук
1/4 чинија протеини
1/4 чинија бавни јаглехидрати

● Ја градат и зацврстуваат дневната
одбрана на телото со висококвалитетни
протеини, влакна и моќни антиоксиданти .
Правилната исхрана е клучна за да бидеш
физички и ментално здрав и исполнет
со енергија во текот на целиот ден.

Програма за здравје
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ВЕЖБАЈ
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РУЧЕК ШТО ЈА РЕГУЛИРА ТЕЖИНАТА

1 порција Natural Balance Шејк
1 кесичка Wellness Пакување
+ твоите омилени здрави работи

ПРОГРАМА
ЗА СЛАБЕЕЊЕ
● Овозможуваат појадокот да биде здрав и
хранлив за да ти даде енергија за почеток
на денот и за намалување на уморот
во текот на денот. Го контролираат
апетитот попладне.

● Те снабдуваат со витамини, минерали,
омега 3 масни киселини и антиоксиданти
што се неопходни за одржување на
твојата здрава состојба и на различни
телесни функции.

+
WELLNESS ПОЈАДОК™

Wellness производите во Програмата за
слабеење ги даваат следниве придобивки:
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во просек 350 калории

3/4 чинија зеленчук
1/8 чинија протеини
1/8 чинија бавни јаглехидрати
во просек 500 калории
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● Те снабдуваат со витамини, минерали,
омега 3 масни киселини и антиоксиданти.
ЗДРАВА ЗАКУСКА: 1-2 ПАТИ ВО ДЕНОТ

Пример: 1 јаболко + малку јаткасто
овошје/бадеми
(во просек 100 калории)

ЗДРАВА ВЕЧЕРА

1/2 чинија зеленчук
1/4 чинија протеини
1/4 чинија бавни јаглехидрати

● Тие се дел од нискокалорична вечера,
богата со протеини и хранливи состојки,
што те држи сит додека да си легнеш.
Следи ги препораките за исхрана и
вежбање за да ја постигнеш посакуваната
тежина - и да ја одржиш!
МАКСИМАЛНО ДНЕВНО КОРИСТЕЊЕ
НА ПРОГРАМАТА: 1500 КАЛОРИИ

Зголеми ја дневната активност
и направи 10 000 чекори во
денот.

Вежбај трипати во неделата
и комбинирај кардио, вежби со
тегови и вежби за еластичност.

Избегнувај да бидеш во
седечка позиција долго време.

Програма за слабеење

ВЕЖБАЈ

ЗДРАВА ЗАКУСКА: 1-2 ПАТИ ВО ДЕНОТ

Пример: 1 јаболко + малку јаткасто
овошје/бадеми
(во просек 100 калории)

во просек 250 калории дневно

Чекори од 30 до 60 минути.
Обиди се да направиш
повеќе од 10 000 чекори
во денот.

WELLNESS ВЕЧЕРА™

1 порција Natural Balance Супа или
1 порција Natural Balance Шејк
(во просек 85 калории)
1 чинија мешан зеленчук + 1 парче леб
од цели зрна (во просек 315 калории)
во просек 400 калории

Вежби - кардио, на пример
трчање, пливање или возење
велосипед најмалку 30 минути,
трипати неделно.

Избегнувај да бидеш во
седечка позиција долго време.
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ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА
ВАЖНОСТА НА СЕКОЈДНЕВНАТА РУТИНА ЗА ПРАВИЛНА ИСХРАНА
Сите знаеме со какви предизвици се соочуваме секој ден.
Стресот, променливото расположение и нередовната исхрана
се дел од тоа секојдневие, како и роковите на работа,
состаноците, децата и домашните обврски. Овие предизвици
се дел од нашиот живот. Најчесто нашиот живот нема баланс
и не може да се предвиди. Иако можеби сакаме да се храниме
правилно за да бидеме здрави, секогаш постои можност да ни
недостигаат важни хранливи состојки што ни се потребни
секој ден за да бидеме здрави и полни со енергија.
Додатоците во исхраната се создадени за да ја дополнат
здравата исхрана, а не да ја заменат. Тие овозможуваат
напредни нивоа на микро и макрохранливи состојки,
како што се витамини, минерали, антиоксиданти, протеини
и прехранбени влакна, кои ретко можат да се обезбедат
само од исхраната.
Воспоставувањето секојдневна рутина од додатоци

во исхраната може да направи голема разлика, бидејќи некои
денови јадеш правилно и го добиваш она што ти треба, а некои
не. Добрата рутина и малите секојдневни работи ќе ни помогнат
да постигнеме здрав баланс во нашиот живот.

WELLNESS АБВ-РУТИНА
Wellness АБВ-рутината ти овозможува лесно да изградиш
здрава рутина. Таа е важен дел од Wellness Програмите.
А и Б ја формираат основата, ти овозможуваат важни микро
и макрохранливи состојки за твоето секојдневно здравје
и благосостојба. Ако имаш специјални цели, како што е
намалување на телесната тежина, тогаш чекорот В ќе ти
овозможи да додадеш дополнителни хранливи состојки,
специјално комбинирани за твоите потреби.

АКТИВИРАЈ СЕ
Активирај ги функциите на твоето тело
со најважните хранливи состојки витамини и минерали, омега 3 - и
зголеми го одбранбениот механизам на
твоето тело со астаксантин. Ова ти е
потребно секој ден за да ги пополниш
недостатоците во исхраната и за
да го зајакнеш твојот имунитет.

БИДИ ИСТРАЕН
Изгради ја твојата сила со долготрајна
енергија и висококвалитетни
макронутриенти: протеини и влакна.
Протеините му помагаат на твоето
тело да се регенерира и да изгради
нови клетки. Влакната овозможуваат
долготрајна енергија.

ВОДИ ГРИЖА
На крајот, погрижи се да ги
обезбедиш сите дополнителни
хранливи состојки, специјално
создадени за да ти овозможат
повеќе здравје.
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ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА
WELLNESS ПАКУВАЊЕ A

NATURAL BALANCE ШЕЈК И ПРОТЕИНСКА МЕШАВИНА Б

УНИКАТНА И МОЌНА КОМБИНАЦИЈА
ОД ХРАНЛИВИ СОСТОЈКИ И АНТИОКСИДАНТИ

КВАЛИТЕТНА ИСХРАНА, МИНИМАЛЕН БРОЈ КАЛОРИИ

Модерната наука знае дека добрата исхрана е еден од
главните фактори за долг и здрав живот. Затоа Орифлеим
ги создаде Wellness Пакувањата за жени и мажи, за да им
овозможи изобилство од здравје.
Wellness Пакувањето е уникатен производ што содржи
исклучително важни хранливи состојки со моќни
антиоксиданти, спакувано во практична ќесичка и
специјално создадено за потребите на мажите и на
жените. Го снабдува телото со омега 3 и со 22 неопходни
витамини и минерали, кои помагаат во работата на телото,
така што ги пополнува нутрициските недостатоци во
исхраната. Производите, исто така, содржат неверојатни
антиоксиданти од боровинка и астаксантин, кои го
подобруваат и зајакнуваат нашиот имунитет.
Некои фактори предизвикуваат нашето тело да старее
побрзо од нормалното, како забрзаната оксидација и
воспаленијата предизвикани од стрес, нездрава исхрана,
недостиг од физичка активност и загадувачи од средината.
Состојките во Wellness Пакувањето докажано помагаат во
спречување на оштетувањата предизвикани од воспаленија
и оксидација. Благодарение на ова, хранливите состојки во
Wellness Пакувањата помагаат да се одвива нормалната
работа на срцето, мозокот, видот, имуниот систем,
мускулите, метаболизмот, како и за намалување
на уморот.
● Истражувани, развивани и тестирани
од страна на водечки светски научници
во Шведска
● Произведени според фармацевтски стандарди
8
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Создадени со врвната наука, Natural Balance Шејкот и Протеинската
мешавина ги задоволуваат потребите на телото за здрава исхрана секој ден,
со висококвалитетна мешавина од микронутриенти: протеини и прехранбени
влакна.
Natural Balance Шејковите и Протеинската мешавина овозможуваат
природен начин на исхрана со минимален број калории, настанат како
резултат на 40-годишно истражување во Шведска. За време на
истражувањето, професорот Стиг Стин сфатил дека неговите пациенти
имаат потреба од исхрана со совршен баланс за да ја преживеат операцијата.
Нему му беа потребни осум години да ја развие оваа совршена формула, која
им помага на неговите пациенти со години. Поради неверојатните резултати
за контрола на телесната тежина и зголемената енергија кај здравите луѓе,
настана формулата зад Natural Balance Шејкот и Протеинската мешавина.
Шејковите можат да се најдат во три одлични вкуса, создадени да се мешаат
со вода, а Протеинската мешавина е без вкус, без засладувачи и шеќери и
создадена е да се меша со различни видови храна и пијалаци. Формулата
вклучува три извора на протеин, од грашок, јајце и сурутка, кои овозможуваат
целосен аминокиселински профил што ја поддржува способноста на телото
да создава нови клетки на најдобар можен начин. Заедно со изворите на
прехранбени влакна, јаболко, шипка и шеќерна репка, формулата придонесува
за постигнување ситост, долготрајна енергија и контрола на телесната
тежина.
● 100% природни хранливи состојки
● Без глутен, вештачки бои и вкусови, ГМО и конзерванси
● Низок гликемиски индекс
● Висококвалитетни протеини и влакна од 3 извори

Професор по кардиоторакална хирургија
на Универзитетот во Лунд
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ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА
NATURAL BALANCE СУПА

ИСХРАНА
WELLNESS ПОЈАДОК ЗА НАЈДОБАР И ВИСОКОХРАНЛИВ ПОЧЕТОК
НА ДЕНОТ

B

Многу луѓе јадат малку за појадок или не јадат воопшто. Последиците од ова се ниско ниво на
шеќер во крвта и најлош можен почеток на денот. Зајакни го твојот појадок со дневна кесичка
од Wellness Пакувањето и Natural Balance Шејк за вкусен извор на енергија.

ЗА ПРИРОДНО И ДОЛГОТРАЈНО НАМАЛУВАЊЕ
НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА!
Natural Balance Супите ти овозможуваат да ги добиеш сите
нискокалорични хранливи состојки што ти се потребни
за да ја намалиш или одржиш твојата телесна тежина.
Природната формула ги намалува гладот и потребата за
шеќер и те држи сит подолго. Исто како и Natural Balance
Шејкот и Протеинската мешавина, супите се создадени од
светски познатиот кардиоторакален хирург, професор Стиг
Стин. Супите имаат високопротеинска содржина од три
висококвалитетни извора на протеин: соја, компир и грашок.
Изворите се разновидни за да се задоволи потребата на
телото за аминокиселини. Исто така, супите содржат водени
раствори и пребиотски влакна наречени инулин. Влакната
со водени раствори ги спојуваат и отстрануваат токсините
и холестеролот од телото и исто така овозможуваат
создавање здрави бактерии во желудникот.

Висока хранлива вредност
Зошто треба да имаш Wellness
појадок:
За да ја регулираш телесната тежина
За да имаш помал ризик од дијабетес
За да имаш помал ризик од срцеви
болести
За да ги зголемиш концентрацијата
и помнењето

A

+ Б

Natural Balance Супите се лесни за приготвување и се вкусни
за консумирање. Потребни се само неколку секунди за да
направиш хранлива и вкусна супа што ќе ти помогне да ги
намалиш калориите, без да ги намалиш хранливите состојки.
● Содржина со низок гликемиски индекс и со висока
содржина на протеини од три извора на протеин
● Само 70 калории во порција
● Со сертификат од Здружението на вегани
● Без лактоза и без глутен
● Без ГМО, без вештачки бои или конзерванси
● Откриено, развиено и проверено во Шведска
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ЖЕЛЕЗО
како во
230 г сушени кајсии
ВИТАМИН Д
како во
200 г печурки

ВИТАМИН Б12
како во
625 мл млеко
ФОЛНА КИСЕЛИНА
како во
440 г црвена зелка

ВЛАКНА
како во
25 г сончогледови зрна

ЦИНК
како во
2 кг цвекло

=
ВИТАМИН Ц
како во
1 мал портокал

ПРОТЕИН
како во
1 големо јајце
ВИТАМИН Б6
како во
2 мали банани

МАНГАН
како во
500 г јагоди

БАКАР
како во
128 г бадеми

БИДИ ВИТ И ЧУВСТВУВАЈ
СЕ ПРЕКРАСНО СО WELLNESS
ВЕЧЕРАТА

Зошто треба да имаш Wellness
вечера:
За да ја контролираш телесната
тежина
За да го намалиш гладот
За да ја зголемиш својата енергија

МАГНЕЗИУМ
како во
100 г спанаќ

ВИТАМИН Б1
како во
300 г грашок

ВИТАМИН E
како во
900 г авокадо

B

Сите сакаме да имаме повеќе енергија, но ако сакаш да
ја намалиш и телесната тежина, додај Wellness вечера
во твојата Wellness рутина. Wellness вечерата е хранлив
оброк со совршен баланс и минимален број калории.
Едноставно, замени ја твојата вечера со порција од
Natural Balance Супите, заедно со салата и леб од цели
зрна.
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ИСХРАНА
ШТО ИМА ВО ТВОЈАТА ЧИНИЈА?
ГРУПА 1

ЗЕЛЕНЧУК

ПРОТЕИНИ

ГРУПА 2

ГРУПА 3

Марула, спанаќ, рукола (зелен
зеленчук)
Магданос, коријандер (тревки)
Целер, анасон, кинеска зелка
Зелка, прокељ
Никулци (сите видови)
Краставици, пиперки
Домати, моркови
Брокула
Карфиол
Аспарагус, бамја
Цвекло, ротквичка
Боранија
Маслинки
Лук, кромид

Печурки
Леќа
Леблебија
Грав
Тофу
Соја-трошки
Риби
Морска храна
Јајца
Пилешко месо
Мисиркино месо
Нискомаслени и незасладени
млечни производи (сирење,
јогурт, млеко)

Цели зрна
(зоб, 'рж, јачмен, пченица)
Ориз (цели зрна)
Хелда
Компир
Сладок компир
Целер
Тиква
Пченка
Киноа
Булгур
Паста (од цели зрна)
Леб (од цели зрна)

БАВНИ ЈАГЛЕХИДРАТИ

ПРЕПОРАКА ЗА WELLNESS ПОЈАДОК™

ПРЕПОРАКА ЗА WELLNESS РУЧЕК™

СЛАТКО УЖИВАЊЕ
ОД БОБИНКИ

ЗЕЛЕНАТА БОЈА Е СЕКОГАШ ВО МОДА
- СУПА ОД АСПАРАГУС

1 лажица Natural Balance Шејк од јагода
150 мл ладна вода или нискомаслено млеко
(0,5%)
1 кафена лажица ленено семе
3-4 свежи малини или други сезонски
бобинки
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Нашата Wellness чинија ти нуди изобилство од здрав избор, така што можеш да го одбереш јадењето што ти одговара.
Едноставно, одбери од трите групи храна од претходната страница и состави го омилениот оброк.
Придржувај се до советите и до препорачаните количества.

ЗДРАВ РУЧЕК
ГРУПА 1
(1/2 од чинијата)

РУЧЕК ШТО
ЈА РЕГУЛИРА
ТЕЖИНАТА
WEIGHT
LOSS LUNCH
ГРУПА 1
(3/4 од чинијата)

1 лажица (20 г) Natural Balance Супа
од аспарагус
220 мл вода
2 парчиња аспарагус исечени во 2 см долги
ленти
25 г прашок од грашок

+Wellness Пакување

2 супени лажици замрнат грашок во зрна

Измешај во блендер додека не добиеш еднаква
смеса и послужи во висока чаша

2 супени лажици сварен јачмен или твојот
омилен плод со цели зрна
Зовриј вода и стави ја супата во прав да се
згусне, со постојано мешање. Кога супата ќе
се свари, додај аспарагус и грашок и вари една
минута. Полеј ги зрната грашок и jачменот
со сварената супа и сервирај.

ГРУПА 3
(1/4 од чинијата)
ГРУПА 2
(1/4 од чинијата)

ГРУПА 3
(1/8 од чинијата)

ГРУПА 2
(1/8 од чинијата)
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ВЕЖБАЈ
СЕКОЈДНЕВНА АКТИВНОСТ:

ОПУШТИ СЕ

Постави си за цел да направиш најмалку
10 000 чекори во денот. Колку повеќе
чекори, толку подобро! Лесно е, треба
само да направиш мали промени
во секојдневниот избор, на пример
користи скали наместо лифт, оди
до канцеларијата на колегата за да
поразговараш наместо да му испратиш
и-мејл, или едноставно уживај
во прошетка.

НЕДЕЛНА АКТИВНОСТ:

За да ги намалиш килограмите и да
бидеш во форма, треба да практикуваш
поинтензивни кардиовежби, како на
пример брзо одење што ќе те испоти,
или џогирање, возење велосипед,
пливање, танцување или аеробик
30 минути или повеќе, трипати
неделно. Овие вежби ги согоруваат
калориите и телесните масти и
истовремено ги оформуваат мускулите.

ПЛАН ЗА ТВОИТЕ ВЕЖБИ

ОДВРЕМЕ-НАВРЕМЕ
Вежби за еластичност
Јога, истегнување и пилатес
2 ДЕНА ВО НЕДЕЛАТА
Активности за сила
Кревање тегови, истегнување, чучнувања,
склекови. Активности за сила 2 дена
во неделата за подобрување на силата
и на мускулната издржливост
3 ДЕНА ВО НЕДЕЛАТА
Аеробни активности
Возење велосипед, трчање/џогирање, танцување, пливање, пешачење,
играње тенис, бадмингтон и кошарка најмалку 30 минути. Потребни
ти се само три дена во неделата и среден интензитет
за да ја почувствуваш разликата

ЗА ИДЕАЛНО ЗДРАВЈЕ:

Вежбај со тегови двапати во неделата
по 30 минути, за да ги подобриш
твојата сила и издржливоста на
мускулите. Овие вежби можат
да се заменат со јога и/или вежби
за еластичност!

Треба да бидеш свесен какво е влијанието на одредени
фактори на животниот стил и како придонесуваат за твоето
здравје. Исто така, за добросостојбата е важно да бидеш
опкружен со луѓе што ќе те поддржат.

ПРЕПОРАКИ ЗА ДОБРОСОСТОЈБА
За идеално закрепнување и обновување,
наспиј се доволно: од 7-8 часа ноќе
Не пуши!
Победи го стресот!
Пронајди ги причините, прифати го она што не можеш
да го промениш, практикувај активности за смирување,
како на пример медитација.
Биди оптимист! Ако сакаш да бидеш посреќен, прави
добри дела, без разлика дали се мали, цени ги добрите
мигови и размисли за трите работи за кои си
благодарен. НАСМЕВНИ СЕ!

WELLNESS КЛУБ

Приклучи се или организирај Wellness клуб! Ова е одлична
можност да запознаеш нови пријатели, да вежбате заедно,
да уживате во здрави јадења, да споделувате совети и да се
забавувате! Истражувањата покажуваат дека редовни
активности со други луѓе, како што е на пример Wellness клуб,
можат значително да ги зголемат твоите шанси за
постигнување здрави цели. За повеќе информации околу
Wellness клубовите обрати се кај твојот Спонзор.

СЕКОЈ ДЕН
Физичка активност,
Брзо одење, 10 000 чекори
Користи ги скалите наместо лифтот
14
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ЗАПОЧНИ ЈА ТВОЈАТА
WELLNESS ПРОГРАМА
ДЕНЕСКА!

ПОНУДАТА ВАЖИ ЗА:

Ти нудиме два Wellness Сета приспособени на твоите потреби. Можеш
лесно да го одбереш твојот омилен вкус на шејк или супа! Користи ги
производите заедно со програмата, 12 недели, почувствувај ја и види
ја разликата!

Wellness
Пакување за жени 21 кесичка.
66,7 г (21 х 3,17 г) 29696
Wellness
Пакување за мажи 21 кесичка.
66,7 г (21 х 3,17 г) 29697
N atural Balance Супа
од домати и босилек
21 порција. 420 г 29694

СЕТ ЗА ЗДРАВЈЕ

ЗАШТЕДИ 20%
И ЗАРАБОТИ 20%
дополнителни БП
од сет!

N atural Balance Супа
од аспарагус 21 порција.
420 г 29695

N atural Balance Шејк со вкус
на чоколадо 21 порција. 378 г
29691

N atural Balance Шејк со
вкус на јагода 21 порција.
378 г 29689

СЕТ ЗА СЛАБЕЕЊЕ

N atural Balance Шејк
со вкус на ванила
21 порција. 378 г
29690

Протеинска мешавина 378 г
29065

Дознај повеќе за Wellness
Сетовите на
www.oriflame.mk

МК 128182.1
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