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1–4 PROGRAM WELLNESS PLUS 3+1 
 *V rámci programu 
Wellness plus 3+1 
si lze objednat 
následující výrobky: 

 3 snadné kroky k výrobku ZDARMA: 

 1. katalog  2. katalog  3. katalog 

 Ve 4. katalogu 
získáte výrobek 

ZDARMA! 

 JAK VYPADAT  A CÍTIT SE SKVĚLE 

 ZÍSKEJTE každý 
čtvrtý výrobek* ZDARMA! 

 Pro vaši 
POHODU! 

 Servírujeme 
 polévku Natural 

Balance 

 18.12.2012 
– 18.3.2013 

 1.  Přihlaste se do programu Wellness plus 3+1 na 
www.orifl ame.cz nebo u vaší kosmetické poradkyně. 

 2.  Zvolený výrobek obdržíte automaticky se svou 
objednávkou ve 3 po sobě jdoucích katalozích. 

 3.  4. výrobek získáte ZDARMA s objednávkou 
ze 4. katalogu. 

 Wellness Product Guide 
  Průvodce potravinovými doplňky Wellness
    Brožura obsahuje podrobné informace o řadě Wellness 
by Orifl ame: popisy potravinových doplňků pro ženy a muže, 
doporučení použití, tipy na hubnutí, rady odborníků, často 
kladené otázky a zdravé recepty. 72 stran ve formátu A5.

 615820 39 Kč  

Rajčatová polévka 
s bazalkou 
Natural Balance  
24693

Chřestová 
polévka 
Natural Balance 
24694

 Kód katalogu: CZ 615901.1

 VÁŠ KOSMETICKÝ PORADCE

Jméno:

Adresa:

Telefon:
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   Přírodní 
čokoládový 
nápoj Natural 
Balance    
   22138  

   Přírodní 
jahodový 
nápoj Natural 
Balance    
   15447  

   Přírodní 
vanilkový 
nápoj Natural 
Balance    
   15448  

   Multivitaminy 
a minerály 
pro děti 
WellnessKids    
   22465  

   Omega 3 
pro děti 
WellnessKids    
   22467  
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 NOVINKA 

1m

 Natural Balance Soup 
  Polévka Natural Balance
    Zdravá, lahodná a 100% přírodní polévka obsahuje tři zdroje bílkovin 
pro optimální výživu a bezpečnost. Nízkotučný recept se zdravým olejem 
z řepkových semínek. Příprava: Smíchejte dvě polévkové lžíce (28 g nebo 0,5 dl) 
prášku s 220 ml horké (vařící) vody a promíchejte dohladka. Obsahuje 14 porcí. 
Ve dvou příchutích.     392    g     

 799 Kč    

 Vyrobeno ze 100% přírodních ingrediencí…
 Polévky Natural Balance jsou speciálně vyvinuty tak, 
aby poskytly vašemu tělu optimální výživu, 
zasytily, podpořily schopnost soustředění 
a dodaly vám energii. 

 Polévka Natural Balance
VLASTNOSTI: 

 OPTIMÁLNÍ
výživa: vysoký obsah bílkovin, 
zdroj vlákniny 

 ZMÍRŇUJE
hlad a chuť na sladké 

 ZVYŠUJE
hladinu energie a schopnost 
soustředění 

 100% PŘÍRODNÍ
ingredience 

 BEZ OBSAHU
lepku, laktózy, umělých barviv 
a konzervačních látek 

 PRAKTICKÉ
hotovo za 1 minutu 

 Servírujeme 
 Polévku Natural Balance  POLÉVKY, SE KTERÝMI SE 

BUDETE CÍTIT SKVĚLE! 
 Dobrá teplá svačina nebo část hlavního jídla 
pro celou rodinu – v jakoukoliv denní dobu. 
Stačí přidat horkou vodu a promíchat! 

 Krémová 
chřestová 
polévka 

s křupavými 
kousky 

 Hladká 
rajská polévka 

s bazalkou 

 24694  Chřest 
 24693  Rajčata a bazalka

 PŘIHLASTE SE a získejte 
každý 4. výrobek 

 ZDARMA! 
 Více informací na poslední straně 
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 NOVINKA 

 Lahodné a výživné jídlo z 

KUCHYNĚ V IGELÖSE 
 Centrum Igelösa Life Science Community hrálo klíčovou roli ve vývoji polévky, která nejen skvěle chutná, 
ale zároveň poskytuje tělu optimální výživu. 

 ZDROJ: Stig Steen;
Igelösa, Home of Wellness, 2012 

 IGELÖSA 
LIFE SCIENCE 
COMMUNITY
Centrum v jižním 
Švédsku, domov 

řady Wellness 

 100 
“Dostatečná výživa, která obsahuje všechny zásadní živiny a obsahuje to nejmenší možné 
množství nezbytných kalorií, je důležitý faktor dlouhověkosti. Stále více výzkumných pracovníků 
a vědeckých institucí navíc naznačuje, že bílkoviny ze stravy na rostlinném základě jsou 
dlouhodobě nejzdravější.

Vysoký obsah bílkovin v polévce Natural Balance vychází ze tří zdrojů bílkovin na rostlinné bázi: 
hrášku, sóji a brambor. Tato kombinace společně poskytuje všechny aminokyseliny, které tělo 
potřebuje. Složení jsme v Igelöse vyvinuli a testovali tak, abychom zajistili kompletní profi l 
vegetariánských bílkovin.” 

 Servírujeme 
 Polévku Natural Balance 

 CHŘEST 
je v Evropě považován za lahůdku 

od starověku; je bohatý na vitamin K, 
železo a kyselinu listovou. 

 RAJČATA A BAZALKA
nejen, že společně skvěle chutnají – rajská 

jablka jsou navíc bohatá na antioxidanty, 
jako je lykopen, který má řadu pozitivních 

účinků na zdraví. 

 Profesor Stig Steen, 
MD, PhD, Univerzita Lund, Sweden 

Chřest
 24694

Rajčata a bazalka
24693

 Jen 100 kalorií!
Při použití v souladu s Mapou k ideální váze je výsledkem efektivní hubnutí 

 100% pocit nasycení!
Redukuje hlad a chuť na sladké 

 100% přírodní složení!
Obsahuje 3 zdroje vegetariánských bílkovin 
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 PROKÁZÁNA 
 ztráta váhy při používání 
v souladu s Mapou k ideální 
váze™ 

 ZMÍRŇUJE 
 hlad a chuť na sladké 

 ZVYŠUJE 
 hladinu energie 
a schopnost soustředění 

 KOMPLETNÍ 
 výživa: Vysoký obsah 
bílkovin, vlákniny 
a omega 3 

 PŘÍRODNÍ 
 příchuti a vyživující 
ingredience 

 BEZ OBSAHU 
 lepku, barviv 
a konzervačních látek  

 Nový, svěží design balení – váš známý oblíbený výrobek!* 

 *Někteří zákazníci mohou ještě obdržet výrobky v balení s původním designem. 

 Já, před 
4 měsíci! 

 ”Zhubla jsem 20 kg 
a cítím se o 20 let mladší!” 

 DAGMAR KRAUSOVÁ, kosmetická poradkyně, Česká republika 

 ”Během let jsem postupně přibírala na váze, i když jsem hodně cvičila. 
Jakmile jsem se začala naplno věnovat zdravému životnímu stylu, včetně 
užívání nápoje Natural Balance a Balíčku Wellness, nadváha se ztratila 
během 4 měsíců. Ještě důležitější je, že se celkově cítím mnohem lépe. 
Wellness mi pomohl vrátit čas!” 

 Dagmařina 
oblíbená:

Jahodová 
příchuť! 

 PŘÍRODNÍ NÁPOJE NATURAL BALANCE 
 Pro zdravé a přirozené hubnutí 

 PŘIHLASTE SE a získejte 
každý 4. výrobek 

 ZDARMA! 
 Více informací na poslední straně 

 Přírodní Nápoj Natural Balance
ÚČINKY: 

 Natural Balance Shake 
  Přírodní nápoj Natural Balance
    Lahodný a zdravý nápoj se směsí bílkovin, 
vlákniny, omega 3 a mastných kyselin a nízkým 
glykemickým indexem. Přírodní ingredience 
poskytují tělu optimální výživu, pomáhají zasytit 
hlad a chuť na sladké. Vyvinuto ve Švédsku. 
    Vystačí na 21 porcí. Cena 1 denní dávky je jen 
38 Kč! 378 g    

 799 Kč          

  Jahodový  
15447

  Čokoládový
22138

  Vanilkový 
15448
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 MAPA K IDEÁLNÍ VÁZE™ – SYSTÉM PRO ZHUBNUTÍ A UCHOVÁNÍ ZDRAVÉ VÁHY 
 ● Systém vyvinul profesor Stig Steen a jeho kolegové ve výzkumném centru Igelösa ve Švédsku. ● Vznikl na základě 
Přírodních nápojů Natural Balance a doporučení v oblasti životního stylu z harvardské university a dalších mezinárodně 
uznávaných institucí. ● Klinicky testováno po dobu více než tří let v centru Igelösa s efektivními a dlouhotrvajícími výsledky. 

 Mapa k ideální váze™ 

 DOSÁHNĚTE SVÉHO CÍLE:

Cesta přirozeného hubnutí 
 PRO ENERGII A UCHOVÁNÍ ZDRAVÉ VÁHY:

Cesta podpory životního stylu 
 • 150 ml nízkotučného  

jogurtu, vloček a drobného 
ovoce

• 1 plátek celozrnného chleba 
s nízkotučnou pomazánkou

• 150 g zeleniny
• Sáček z Balíčku Wellness 

                                  

 Dosáhněte 
svého cíle 
s pomocí naší 
APLIKACE 
ZDARMA!
Stáhněte si v App Store. 

 1. Nápoj a polévky 
Natural Balance: Užívejte podle 
své váhy/cíle. 

 2. Výživa: Sledujte kruhový plán 
rozvržení jídelníčku podle své váhy/
cíle a každý den užívejte sáček 
z Balíčku Wellness. 

 3. Cvičení: Cvičte podle 
doporučení na denním seznamu. 

 4. Sledujte každodenní 
seznam: Plánujte své dny 
a opakujte novou rutinu, dokud 
pro vás nebude zcela samozřejmá. 
Doporučujeme využít každodenní 
kontrolní seznam. 

 5. Wellness přátelé: 
Připojte se k Wellness skupině 
podle doporučení vaší kosmetické 
poradkyně; získáte tak další podporu 
a inspiraci. 

 • 150 ml nízkotučného 
jogurtu, vloček a drobného 
ovoce

• 1 plátek celozrnného chleba 
s nízkotučnou pomazánkou

• 150 g zeleniny 
• Sáček z Balíčku Wellness 

 SVAČINA :  SVAČINA :
 Dopoledne a odpoledne
• 1 kus ovoce + 5 oříšků
NEBO
• ½ avokáda + 1 lžíce 

nízkotučného sýra cottage 

 Nápoj Natural Balance:
•  1 koktejl 30 minut 

před obědem
•  1 koktejl 30 minut 

před večeří
zmírní chuť k jídlu 
a pomůže zmenšit 
velikost porcí 

 OBĚD/VEČEŘE: 
 Kruhový model skladby 
potravin pro hubnutí:
¾: Syrová nebo vařená 
zelenina
¼: Nízkotučné bílkoviny 
a pomalé karbohydráty
NEBO
1 porce polévky Natural 
Balance + talíř salátu 
a zeleniny 

 Užívejte kdykoliv jako zdravou svačinu, 
nebo pokud dostanete chuť na sladké

 Kruhový model skladby 
potravin pro hubnutí:
½: Syrová nebo vařená zelenina
¼: Nízkotučné bílkoviny
¼: pomalé karbohydráty
NEBO
1 porce polévky Natural 
Balance + talíř salátu a zeleniny 
+ plátek celozrnného chleba 

 Další informace naleznete 
v Průvodci potravinovými 
doplňky Wellness by Orifl ame. 

• 1 porci polévky Natural Balance
NEBO
• 1 kus ovoce + 5 oříšků
NEBO
• 1 porci nápoje Natural Balance 

 SNÍDANĚ : SNÍDANĚ :

 OBĚD/VEČEŘE: 

 JSTE ROZHODNUTI 
PRO ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL? 

 Jako doplněk Mapy k ideální váze™ 
jsme připravili každodenní kontrolní 
seznam důležitých položek, které 
bychom měli dělat, a kterým bychom 
se měli vyhnout. Spolu s dalšími 
důležitými informacemi o řadě 
Wellness jej najdete v Průvodci 
potravinovými doplňky Wellness 
by Orifl ame. Více na str. 16. 

 5 

KROKŮ 
K DOSAŽENÍ 
VAŠEHO CÍLE: 
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 BALÍČEK WELLNESS 
POSILUJE: 

 PLEŤ 
 • Lepší hydratace a pružnost
•  Méně vrásek a škod, 

způsobených UV zářením 

   VITALITU 
•  Zmírňuje únavu 

 IMUNITNÍ SYSTÉM 
 • Zlepšuje obranný systém
• Redukuje zánětlivost 

 SRDCE 
•   Zlepšuje zdraví srdce 

a hladinu cholesterolu 

 SVALY & KLOUBY 
 • Zlepšuje vytrvalost a sílu
•  Snižuje zánětlivost a bolest 

svalů 

 ZRAK 
 • Vyšší UV ochrana
• Méně unavené oči  Užívejte si život 

– žijte zdravěji! 

 Styl Wellness – v jednom balíčku! 
 Když jste zdravější, jste také šťastnější! Není na čase, abyste si i vy užili skvělé výhody Balíčku Wellness? 

 Vyvinuto, testováno 
a vyrobeno ve Švédsku. 
 Švédsko je známé díky svým vědeckým inovacím 
a zdravému životnímu stylu. Balíček Wellness 
obsahuje ty nejlepší ingredience ze švédské 
přírody, jako astaxanthin, pocházející 
ze stockholmského archipelaga, a výtažek 
z borůvek, které pocházejí ze švédských lesů. 

 2 x Omega 3 

 1 x Švédský komplex 
pro krásu Plus 
(astaxanthin 
+ výtažek z borůvek) 

 1 x Komplex 
multivitaminů 
a minerálů 

 BALÍČEK WELLNESS. DENNÍ DÁVKA ŽIVIN V JEDNOM SÁČKU. 

 Každodenní vyživující 
látky v jednom sáčku: 

  WellnessPack man 
  Balíček Wellness pro muže
    Vystačí na 21 dní. Cena 1 denní dávky/sáčku je jen 33 Kč! Jeden 
sáček obsahuje: Omega 3: 2 kapsle, Švédský komplex pro krásu 
(astaxanthin a výtažek z borůvek): 1 kapsle, Komplex multivitaminů 
a minerálů pro muže: 1 tableta.

  22793       699 Kč    

  WellnessPack woman 
  Balíček Wellness pro ženy
    Vystačí na 21 dní. Cena 1 denní dávky/sáčku je jen 33 Kč! Jeden 
sáček obsahuje: Omega 3: 2 kapsle, Švédský komplex pro krásu 
(astaxanthin a výtažek z borůvek): 1 kapsle, Komplex multivitaminů 
a minerálů pro ženy: 1 tableta.          

  22791       699 Kč    
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 OČI 
 • Vitamin A, ribofl avin 
• Zinek
• Omega 3 

 ENERGII & SVALY 
 • Vitamin B komplex 
• Vápník, hořčík
• Železo, chrom 

 MOZEK & NERVOVÝ 
SYSTÉM 
 • Omega 3
• Vitamin B komplex
• Jód, zinek 

 IMUNITNÍ SYSTÉM 
 • Vitaminy A, C, D 
• Zinek, selen
• Omega 3 

 KOSTI & ZUBY 
 • Vitaminy D, K 
• Vápník, hořčík 



 ŠIKOVNÝ 
POMOCNÍK! 

 Snadno 
odměří tu 
správnou 

dávku rybího 
tuku! 

 NEZAPOMEŇTE JÍST OVOCE 
A ZELENINU!

 Pro chytré a zdravé děti 
 Snadný způsob, jak zajistit, aby děti dostaly doporučenou 
denní dávku živin. 

 JSEM 
CHYTRÁ! 

 JSEM 
SILNÝ! 

- Pomeranč a Citrónka 

 WellnessKids 
POSILUJE: 

  Wellness Kid’s Spoon 
  Lžička na rybí tuk WellnessKids
    Praktická plastová lžička na rybí tuk s objemem 
5 ml.         

  25054        49 Kč  

  WellnessKids Omega 3 
  Omega 3 pro děti WellnessKids
    Rybí tuk Omega 3 s přírodní citrónovou příchutí. 
Obsahuje zásadní mastné kyseliny, nezbytné pro 
zdravý růst a vývoj dítěte. Pro děti ve věku od 
3 let.     105    ml     

  22467       349 Kč  

  WellnessKids 
Multivitamins and Minerals 
  Multivitaminy a minerály pro děti 
WellnessKids
    Kombinace 13 vitaminů a 8 minerálů pro děti 
od 4 let včetně. Tablety s přírodní pomerančovou 
příchutí lze rozkousat. Jedna tableta pokrývá 
potřeby dítěte ve věku 4–9 let a dvě tablety 
pokrývají potřeby dítěte ve věku 10–14 let. 
Doporučujeme užívat po jídle.     21 tablet x 1,1 g    

  22465       229 Kč  

 PŘIHLASTE SE a získejte 
každý 4. výrobek 

 ZDARMA! 
 Více informací na poslední straně 
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 VLASY 
 • Podporuje hustotu vlasů
• Redukuje vypadávání vlasů 

 NEHTY 
 • Podporuje silnější nehty
• Redukuje lámání nehtů 

  Až otevřete svůj nápoj či polévku 
Natural Balance, můžete je bezpečně 
uložit do nové, úhledné dózy. Je praktická, 
hygienická a v kuchyni jí to bude slušet! 

 Tři kroky 
a budete se 
cítit ještě lépe! 

 Praktický 
pomocník, 
který skvěle 
vypadá 

 Promažte 
si klouby a 

kardiovaskulární 
systém 

 Denní dávka 
zdraví pro 

ženy 
Denní dávka 
zdraví pro 

muže

 Pro váš 
nápoj 

či polévku 
Natural 
Balance 

 Stačí 
odměřit 

a protřepat! 

 DVAKRÁT LEPŠÍ POCIT: 

 HUSTŠÍ VLASY, 
SILNĚJŠÍ NEHTY! 

 *Někteří zákazníci mohou ještě obdržet výrobky v balení 
s původním designem. 

 NutriComplex pro vlasy a nehty, 
to je unikátní receptura, 
která poskytuje tělu nezbytné 
vyživující látky a pomáhá tak 
růstu vlasů a nehtů zevnitř. 

 PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 
využijte 

KOMPLETNÍ KÚRU: 
4 balení po 42 tabletách = 3 měsíce užívání. 

 Nový design 
balení!* 

  Multivitamin & Mineral woman 
  Komplex multivitaminů a minerálů pro ženy
    Dobře vyvážená kombinace 12 vitaminů 
a 10 minerálů, speciálně vyvinutá pro denní 
potřebu ženského těla.     Dávka na 2 měsíce/60 dní.    

  22794       399 Kč      

  Multivitamin & Mineral man 
  Komplex multivitaminů a minerálů 
pro muže
    Dobře vyvážená kombinace 12 vitaminů 
a 10 minerálů, speciálně vyvinutá pro denní 
potřebu mužského těla.     Dávka na 2 měsíce/60 dní.    

  22795       399 Kč      

 Purple Shaker and Scoop 
  Šejkr s odměrkou Purple
    Praktický šejkr pro namíchání koktejlu Natural 
Balance. Smíchejte jednu odběrku (0,45 dl) 
sušeného nápoje s 1,5 dl studené vody a protřepte.         

  25479       79 Kč      

  Omega 3 
  Omega 3
    Omega 3 z vysoce kvalitního přírodního rybího 
tuku obsahuje důležité mastné kyseliny EPA 
a DHA, které jsou nezbytně nutné pro podporu 
mozkových a kardiovaskulárních funkcí. Dávka 
na 30 dní.         

  15397       479 Kč  

 Wellness Container 
  Dóza Wellness
    Objem až 750 ml. Rozměr 10,5 x 15 cm    

  26488       159 Kč      

 Hair & Nail NutriComplex 
  NutriComplex pro vlasy a nehty
    Brání vypadávání vlasů a poskytuje tělu 
živiny nezbytné pro vlasy a nehty. Viditelně 
posiluje vlasy i nehty. Užívejte 2 tablety 
jednou denně nejméně po dobu tří měsíců. 
Cena denní dávky je jen 20 Kč.     
42 tablety x 730 mg    

  23473       429 Kč      


