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Ο πλήρης οδηγός προϊόντων 
Wellness by Oriflame
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Όλα τα προϊόντα Wellness by Oriflame έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν 
τον σύγχρονο άνθρωπο να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη διατροφή παρά 
τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας και να χαρίσουν 
έναν υγιή, δραστήριο και χαρούμενο τρόπο ζωής σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους.

Όλα τα προϊόντα μας παρασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας. Προϊόντα και προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στην Σουηδία 
μετά από επιστημονικές έρευνες 15 ετών από επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Επιπλέον, τα προϊόντα μας δημιουργούνται με βάση φυσικά συστατικά που 
συναντώνται συχνά στη Σουηδία και συνδυάζουν τη σοφία της φύσης με ό,τι 
πιο καινοτομικό από τη σουηδική επιστήμη.

Αυτός ο οδηγός προϊόντων περιέχει όλη την εμπειρία και τις γνώσεις των 
επιστημονικών συμβούλων μας, στις οποίες έχουν βασιστεί όλα τα προϊόντα 
μας. Ελπίζουμε ότι θα σας εμπνεύσει να ζήσετε τη ζωή σας στο έπακρο!

Κάντε σήμερα το ξεκίνημα
για μια πιο υγιή και χαρούμενη ζωή!

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ WELLNESS by ORIFLAME

12  ΡΟΦΗΜΑΤΑ NATURAL BALANCE SHAKE 
 22138  Φυσικό ρόφημα με φυσική γεύση σοκολάτα Natural Balance Shake
 15448  Φυσικό ρόφημα με φυσική γεύση βανίλια Natural Balance Shake
 15447 Φυσικό ρόφημα με φυσική γεύση φράουλα Natural Balance Shake

16 ΣΟΥΠΕΣ NATURAL BALANCE
 28583  Σούπα με ντομάτα και βασιλικό Natural Balance
 28584   Σούπα με σπαράγγια Natural Balance

18  ΜΠΑΡΕΣ NATURAL BALANCE
 25385  Μπάρα Natural Balance Σοκολάτα  
 25386 Μπάρα Natural Balance Φρούτα του Δάσους

22  WELLNESSPACK
 22791  WellnessPack για γυναίκες
 22793  WellnessPack για άνδρες

26 ΩΜΕΓΑ 3
 15397

28 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ SWEDISH BEAUTY COMPLEX PLUS 
 25414

30  ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ 
 22794  Για γυναίκες
 22795  Για άνδρες

32  WELLNESSKIDS 
 22465 Πολυβιταμίνες και μέταλλα WellnessKids
 22467   Ωμέγα 3 WellnessKids

36  HAIR & NAIL NUTRICOMPLEX 
 23473

46  Πρόγραμμα Υγείας και Βάρους  
54  Wellness Breakfast™
57  Wellness Dinner™

62  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 4 Επιστημονικοί Σύμβουλοι
 6  Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας   
 8 Ποιότητα που μπορείς να εμπιστευθείς
10  Stig Steen & Igelösa

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ WELLNESS by ORIFLAME

ΠΡΟΪΟΝΤΑ NATURAL BALANCE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WELLNESS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 Ο

δη
γό

ς 
Π

ρο
ϊό

ντ
ω

ν 
 

4

ΣΥΧ
Ν

ΕΣ ΕΡΩ
ΤΗ

ΣΕΙΣ
ΕΠ

ΙΣΤΗ
Μ

O
N

IKH
 ΒΑΣΗ

Π
ΡΟ

ΓΡΑΜ
Μ

ΑΤΑ
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ N

B
ΣΥΜ

ΠΛΗΡΩ
Μ

ΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟ
Φ

ΗΣ

5

Burçak Ulmer
MSc
Υπεύθυνη Παγκόσμιας 
Ανάπτυξης Προϊόντων 
Wellness by Oriflame, 
Σουηδία

•	MSc	στη	Διατροφολογία	
από	το	Πανεπιστήμιο	της	
Στοκχόλμης,	Σουηδία.
•	 Συμμετοχή	στη	συγγραφή	
νευροεπιστημονικών	
δημοσιεύσεων	σχετικά	με	τη	
ρύθμιση	της	όρεξης.
•	 Κλινική	εμπειρία	στους	
τομείς	της	αντιγήρανσης,	της	
προληπτικής	ιατρικής	και	της	
ολιστικής	θεραπείας	για	τον	
καρκίνο.
•	 Δημιουργός	επιτυχημένων	
προϊόντων	Wellness	by	
Oriflame,	όπως	οι	μπάρες	
Natural	Balance	και	η	σειρά	
WellnessKids.

Stig Steen 
MD, PhD, Τμήμα 
Καρδιοθωρακικής 
Χειρουργικής, 
Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Skåne 
(παλαιότερα γνωστό 
ως Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Lund), 
Σουηδία

•	Μέλος	του	
Επιστημονικού	Συμβουλίου	
για	τη	σειρά	Wellness	by	
Oriflame
•	Τμήμα	Καρδιοθωρακικής	
Χειρουργικής,	
Πανεπιστημιακό	
Νοσοκομείο	του	Skåne,	
Σουηδία

Δείτε αναλυτικά το 
βιογραφικό σημείωμα του 
Stig Steen στη σελίδα 10

Alain Mavon  
MSc, PhD, Επικεφαλής 
Διευθυντής Επιστήμης 
και Καινοτομίας, Oriflame, 
Σουηδία
•	PhD	με	τιμητική	διάκριση	
από	το	Τμήμα	Δερματολογίας	
του	Πανεπιστημιακού	
Νοσοκομείου	της	Besancon,	
Γαλλία,	1997.
•	Έχει	ασχοληθεί	με	την	
κοσμετολογική	έρευνα	για	22	
χρόνια	και	έχει	αποκτήσει	
εκτεταμένη	εξειδίκευση	και	
εμπειρία	σε	τομείς	που	
αφορούν	τα	ενεργά	συστατικά,	
τον	μεταβολισμό	του	δέρματος,	
την	εκχύλιση	φυτικών	ουσιών	
και	τις	κλινικές	δοκιμές.
•	Έχει	συγγράψει	ή	
συμμετάσχει	στη	συγγραφή	
περισσότερων	από	50	
επιστημονικών	δημοσιεύσεων	
σε	περιοδικά	της	ειδικότητάς	
του	και	αρκετών	κεφαλαίων	
βιβλίων,	συμπεριλαμβανομένου	
του	«Handbook	of	Cosmetic	
Science	and	Technology»	
(Εγχειρίδιο	κοσμετολογικής	
επιστήμης	και	τεχνολογίας).
•	Το	2014,	βραβεύτηκε	για	το	
καλύτερο	επιστημονικό	άρθρο	
στο	περιοδικό	International	
Journal	of	Cosmetic	Science	
(Διεθνής	Επιθεώρηση	
κοσμετολογικής	επιστήμης).
•	Πολλά	διπλώματα	
ευρεσιτεχνίας,	το	πιο	
πρόσφατο	από	τα	οποία	του	
χορηγήθηκε	τον	Νοέμβριο	του	
2015	για	τα	«ενεργά	
συστατικά	κατά	της	
γήρανσης»	της	σειράς	Novage	
Ultimate	Lift.

Επιτροπή Επιστημονικών Συμβούλων
για τη σειρά Wellness by Oriflame

Åke Lignell 
BSc, PhD Διευθυντής 
Ε&Α, AstaReal AB, 
Στοκχόλμη, Σουηδία

•	PhD	στη	Βοτανική	-	
Φυσιολογία,	
Πανεπιστήμιο	της	
Ουψάλα,	Σουηδία,	1988.
•	Ανέπτυξε	τη	μέθοδο	
καλλιέργειας	των	
φυκιών	Haematococcus	
pluvialis	που	παράγουν	
ασταξανθίνη	στην	
εταιρεία	βιοτεχνολογίας	
AstaReaI	και	
κυκλοφόρησε	στην	αγορά	
το	πρώτο	προϊόν	με	
φυσική	ασταξανθίνη	
παγκοσμίως.	
•	Συνεισφέρει	σε	πολλές	
μελέτες	για	τα	οφέλη	
της	φυσικής	
ασταξανθίνης	στη	
διατροφή	ανθρώπων	και	
ζώων.
•	Εφευρέτης	ή	
συνεφευρέτης	εννέα	
διαφορετικών	
κατοχυρωμένων	
διπλωμάτων	
ευρεσιτεχνίας.

Angelica Lindén 
Hirschberg
MD, PhD, Τμήμα 
Παιδικής και Γυναικείας 
Υγείας, Ινστιτούτο 
(Karolinska Institutet) 
και Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο 
Καρολίνσκα, Σουηδία.

•	Καθηγήτρια	Μαιευτικής	
και	Γυναικολογίας	στο	
Ινστιτούτο	Καρολίνσκα,	
Στοκχόλμη,	Σουηδία.
•	Έρευνα	με	έμφαση	
στους	ορμονικούς	και	
γενετικούς	μηχανισμούς	
που	ευθύνονται	για	την	
υπογονιμότητα	και	τις	
μεταβολικές	διαταραχές	
των	γυναικών.
•	Έχει	συγγράψει	ή	
συμμετάσχει	στη	
συγγραφή	περισσότερων	
από	120	πρωτότυπων	
άρθρων,	14	κριτικών	και	
επιστολών	και	24	
κεφαλαίων	βιβλίων.
•	Επίσημη	γυναικολόγος	
των	Ολυμπιακών	
Ομάδων	της	Σουηδίας	
από	το	2001.
•	Το	2009	ορίστηκε	
επιβλέπουσα	γυναικολόγος	
της	βασιλικής	οικογένειας	
της	Σουηδίας.

Elisabet Nordström
MSc, PhD, Διεθνής 
επιστήμονας ευεξίας,
Τμήμα Επικοινωνίας, 
Wellness by Oriflame, 
Σουηδία

•	MSc	στη	Διατροφή	από	
το	Πανεπιστήμιο	της	
Στοκχόλμης	και	PhD	στην	
Ενδοκρινολογία	και	τον	
Μεταβολισμό	από	το	
Ινστιτούτο	Καρολίνσκα	της	
Στοκχόλμης,	στη	Σουηδία.
•	Συμμετοχή	στη	
συγγραφή	14	
επιστημονικών	
δημοσιεύσεων	σε	
περιοδικά	της	ειδικότητάς	
της.
•	Έρευνα	με	έμφαση	στη	
λιποκυτταρική	φυσιολογία,	
την	απώλεια	βάρους	και	
τη	γονιδιακή	ρύθμιση.
•	Άρχισε	να	ασχολείται	με	
την	ανάπτυξη	προϊόντων	
το	2010.	Αυτή	τη	στιγμή,	
ασχολείται	κυρίως	με	την	
επικοινωνία	των	
χαρακτηριστικών	των	
προϊόντων	και	την	
εκπαίδευση	σε	αυτά.

Claude Marcus
MD, PhD Τμήμα 
Παιδιατρικής και Τμήμα 
Ενδοκρινολογίας, 
Διαβήτη και 
Μεταβολισμού,
Ινστιτούτο (Karolinska 
Institutet) και 
Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο 
Καρολίνσκα, Σουηδία

•	Καθηγητής	Παιδιατρικής	
στο	Ινστιτούτο	Καρολίνσκα,	
Στοκχόλμη,	Σουηδία.
•	Ειδίκευση	στην	
παιδιατρική	ενδοκρινολογία.
•	Ηγείται	της	
επιστημονικής	ομάδας	του	
Εθνικού	Κέντρου	Παιδικής	
Παχυσαρκίας	της	Σουηδίας	
(Swedish	National	Childhood	
Obesity	Centre).
•	Ασχολείται	με	την	
πρόληψη	των	
καρδιαγγειακών	παθήσεων,	
κυρίως	μέσω	της	
πρόληψης	και	
αντιμετώπισης	της	
παχυσαρκίας.
•	Έχει	δημοσιεύσει	
περισσότερα	από	200	
άρθρα	σε	διεθνή	
επιστημονικά	περιοδικά	της	
ειδικότητάς	του	στους	
τομείς	της	λιποκυτταρικής	
φυσιολογίας,	της	κλινικής	
ενδοκρινολογίας,	των	
προτύπων	σωματικής	
δραστηριότητας	των	
παιδιών	και	της	
αντιμετώπισης	και	
πρόληψης	της	παχυσαρκίας	
σε	όλες	τις	ηλικιακές	
ομάδες.

Οι επιστημονικοί και ιατρικοί σύμβουλοι των Wellness by Oriflame είναι ειδικοί και 
διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες με χρόνια εμπειρίας στον τομέα της υγείας και 
της ευεξίας. Μέσα από τα ξεχωριστά πεδία δράσης τους, μας βοηθούν να 
αναπτύξουμε προϊόντα και να τα υποστηρίξουμε με απόλυτα επιστημονικό τρόπο.
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Δημιουργημένα στην Σουηδία, 
σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα πιστοποιημένα εργοστάσια παραγωγής της 
εταιρείας μας παγκοσμίως.
Τα πιστοποιημένα εργοστάσια παραγωγής της εταιρείας μας παγκοσμίως.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλα τα προϊόντα Wellness by Oriflame αναπτύσσονται 
και παράγονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα πρέπει να υποστηρίζονται 
από αναγνωρισμένα επιστημονικά δεδομένα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που διαθέτουν τα προϊόντα, οι 
παραγωγοί και οι προμηθευτές μας:

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΝΔΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

ΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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HACCP

Το HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) 
είναι ένα σύστημα επιτήρησης της παραγωγής, αποθήκευσης 
και διανομής τροφίμων και στοχεύει στον προσδιορισμό και τον 
έλεγχο των σχετιζόμενων με την υγεία κινδύνων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO/IFS/BRC

Για τη διασφάλιση της παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων σε ασφαλές 
περιβάλλον, τα Wellness by Oriflame παρασκευάζονται σε εργοστάσια παραγωγής με 
πιστοποίηση ISO* (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης), IFS* (Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων) ή 
BRC* (Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου).

GMP

GMP σημαίνει Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική και έγκειται σε 
αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις πτυχές της 
παραγωγής και των δοκιμών που μπορούν να επηρεάσουν την 
ποιότητα ενός προϊόντος. Η GMP είναι σε επίπεδο φαρμακευτικών 
προϊόντων.

THE KAZAKHSTAN NUTRITION ACADEMY (KAN) 
Το ίδρυμα Kazakh Academy of Nutrition (KAN) υπάγεται στη 
UNICEF και ασχολείται με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Το 
ίδρυμα KAN έχει περιφερειακό ρόλο στην έμπρακτη αντιμετώπιση 
ουσιαστικών προβλημάτων διατροφής στο Καζακστάν και άλλες 
δημοκρατικές χώρες της Κεντρικής Ασίας.

FRIEND OF THE SEA 
Τα ιχθυέλαια που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα ως προς τη 
βιωσιμότητά τους από την οργάνωση Friend of the Sea (FOS).
Η FOS είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση 
(ΜΚΟ) με σκοπό τη διατήρηση του θαλάσσιου βιότοπου. Αυτή τη 
στιγμή είναι κορυφαίος διεθνής φορέας πιστοποίησης προϊόντων 
που προέρχονται από τη βιώσιμη αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. 
Η FOS καθοδηγεί τις αλιευτικές εταιρείες που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα πιστοποίησης προς την υιοθέτηση επιλεκτικών 
μεθόδων αλιείας και τη μείωση των επιπτώσεων στο οικοσύστημα 
με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επιπλέον, η πιστοποίηση 
διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφαλείας όσον αφορά στην ενεργειακή 
απόδοση και στην κοινωνική ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα μας τηρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας Wellness by Oriflame και έχουν λάβει πιστοποιήσεις από 
διάφορους οργανισμούς, των οποίων πληρούν τα κριτήρια.

Ποιότητα που μπορείς
να εμπιστευθείς

ΣΧΟΛΗ GERMAN SCHOOL OF SPORTS AND DOPING RESEARCH

Η σχολή German School of Sports and Doping Research ελέγχει τρόφιμα και συμπληρώματα 
διατροφής για απαγορευμένες ουσίες και την καταλληλότητά τους για αθλητές. Τα προϊόντα 
Natural Balance Shake και Swedish Beauty Complex έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διεθνείς 
αθλητικές ενώσεις ότι δεν περιέχουν απαγορευμένες ουσίες.

NADN 

Η NADN είναι μια ρωσική μη εμπορική οργάνωση που ασχολείται 
με την ανάπτυξη, τη διανομή και την υλοποίηση προηγμένων 
ιδεών και νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της διαιτολογίας και 
διατροφολογίας. Η Oriflame είναι μέλος της NADN από το 2009.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ VEGAN SOCIETY

Οι σούπες Natural Balance φέρουν το εμπορικό σήμα Vegan 
Society. Μέσω της Vegan Society, σας εγγυόμαστε ότι τα 
συστατικά που χρησιμοποιούμε στις σούπες Natural Balance 
και τα τελικά προϊόντα δεν είναι ζωικής προέλευσης.

ΜΗ ΓΤΟ

Τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
επισήμανσης 1829/2003 και 1830/2003 της ΕΕ για τους ΓΤΟ (γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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IGELOSA, Η ΕΔΡΑ ΤΩΝ WELLNESS

Ο Stig Steen είναι καθηγητής καρδιοθωρακικής 
χειρουργικής και ένας από τους πιο επιφανείς 
γιατρούς παγκοσμίως σε θέματα μεταμόσχευσης 
και ανάνηψης καρδιάς και πνευμόνων. Ένα από 
τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι η διατροφή και 

η επίδρασή της στην υγεία. Η πατενταρισμένη σύνθεση του Natural Balance 
Shake δημιουργήθηκε από τον Stig Steen και την ομάδα του έπειτα από 8 έτη 
εντατικής έρευνας στην Κοινότητα Igelosa Life Science, το ερευνητικό κέντρο 
που ίδρυσε το 1998, το οποίο διοικεί παράλληλα με την εργασία του στο 
Πανεπιστήμιο του Lund.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα: Stig Joar Steen | Ημερομηνία γέννησης: 07/02/1948   

Τυπικά προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής 1974
• Γενική χειρουργική 1981, Καρδιοθωρακική χειρουργική 1988
• Επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Lund 1987
• Καθηγητής καρδιοθωρακικής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Lund 1997
•  Επίτιμος καθηγητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Henan 1997, Πανεπιστήμιο Zheng Zhou 2000 και 

Ιατρικό Πανεπιστήμιο Xinqiao, Chongqing 2001

Δημοσιεύσεις:
•  First lung transplantation of non-heart-beating-donor after ex-vivo evaluation and reconditioning 2000. 

(Lancet 2001)
•  Survey of the heart’s physiology after cardiac arrest. (Resuscitation 2002; 2003; 2004) 

-The European Resuscitation Council (ERC) changed the international guidelines for treatment of cardiac 
arrest out-of-hospital accordingly, 2002.

•  First human transplantation of a non-acceptable donor lung after reconditioning ex vivo 
(AnnThorac Surg 2007)

Εφευρέσεις:
•  Συσκευή αυτόματης συμπίεσης θώρακος LUCAS®, που πωλείται παγκοσμίως από τη Medtronic, την 

κορυφαία εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον κόσμο (www.lucas-cprcom)
• STEEN Solution™ για την επαναφορά ex-vivo πνευμονικού μοσχεύματος [www.xvivoperfusion.com]
•  Vivoline® LS, που πωλείται παγκοσμίως από τη Vivoline Medical AB (www.vivoline.se), την οποία 

συνίδρυσε ο Stig Steen το 2008.
• Το ρόφημα Natural Balance Shake και οι σούπες Natural Balance.

Καθηγητής Stig Steen - 
δημιουργός του Natural 
Balance Shake

Igelosa Life Science 
Community - η έδρα των 
Wellness by Oriflame
Ο Stig Steen είναι ο ιδρυτής της Igelosa Life Science 
Community, ενός ερευνητικού κέντρου που έχει 
ισχυρούς δεσμούς με το Πανεπιστήμιο του Lund και 
διεξάγει έρευνα στον τομέα της διατροφής σε σχέση με 
τον τρόπο ζωής.

Βρίσκεται στις ανοιχτές πεδιάδες του Skåne στη νότια Σουηδία και 
απασχολεί γιατρούς, διατροφολόγους, σεφ, τεχνολόγους τροφίμων 
και νοσοκομειακό προσωπικό, ενώ διαθέτει πιστοποιημένη 
κλινική και εργαστήριο, ειδική κουζίνα για τη διεξαγωγή έρευνας 
και χώρους φιλοξενίας για ασθενείς. Το Igelosa Nutrition Science 
είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που διεξάγει έρευνα και 
αναπτύσσει προϊόντα διατροφής που βασίζονται στην έρευνα της 
Life Science Community. Ο Stig Steen επιβλέπει όλη την έρευνα και 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων 
και προϊόντων για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών που 
επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής μας, όπως οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα πρόσφατα και 
μελλοντικά ερευνητικά έργα της Igelosa:
•  Προσφάτως ολοκληρώθηκε μια κλινική διατροφική μελέτη 

διάρκειας 24 εβδομάδων σε 28 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, 
που οδήγησε σε σημαντική μείωση του σωματικού βάρους, 
των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης, των 
επιπέδων ινσουλίνης κ.λπ.

•  Έχει προγραμματιστεί παρόμοια διατροφική μελέτη για το 2017, 
με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Αυτό το έργο θα αποτελέσει 
ορόσημο ως μελέτη και πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας 
στη Σουηδία.

•  Συνεργασία με το Manchester Collaborative Centre for 
Inflammation Research (Κέντρο Συνεργασίας του Μάντσεστερ 
για την έρευνα στη φλεγμονή - MCCIR) στους τομείς της 
μεταμόσχευσης πνευμόνων και καρδιάς, καθώς και της κλινικής 
διατροφής. Μια ανακάλυψη που αναλύεται σε πρόσφατα 
δημοσιευμένο άρθρο πιθανόν να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο πραγματοποιούνται οι μεταμοσχεύσεις πνευμόνων 
παγκοσμίως.

•  Συνεργασία με το Institute of Transplantation (Ινστιτούτο 
Μεταμοσχεύσεων) στο Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου 
στον τομέα της μεταμόσχευσης καρδιάς.
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Η ιστορία πίσω από το
Natural Balance Shake

Η σύνθεση του Natural Balance Shake δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Stig Steen, μετά 
από πολλά χρόνια έρευνας στον τομέα της μεταμόσχευσης καρδιάς και πνευμόνων. 

Ο καθηγητής Steen, ιδρυτής της Igelosa Life Science Community στο Lund, στο νότιο 
τμήμα της Σουηδίας, και η ομάδα του χρειάστηκαν 8 χρόνια για να υλοποιήσουν μία από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις τους, δηλ. να κατορθώσουν να βελτιώσουν το διατροφικό 
μοντέλο των ασθενών τους, δεδομένου ότι η διατροφή είναι βασικός παράγοντας για 
την υγεία. Κατόρθωσαν να αναπτύξουν έναν ιδανικά ισορροπημένο συνδυασμό φυσικών 
θρεπτικών συστατικών, που πλέον ονομάζεται Natural Balance Shake και αποτελεί ένα 
γνήσιο μείγμα επιστήμης και φύσης.

Όταν ο καθηγητής Steen άρχισε να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη σύνθεση στη δουλειά 
του διαπίστωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στους ασθενείς του. Αλλά η έρευνα δεν 
σταμάτησε εκεί. Ο καθηγητής Steen και η ομάδα του άρχισαν να μελετούν τις επιδράσεις 
της σύνθεσης σε υγιή άτομα και διαπίστωσαν ότι τα υπέρβαρα άτομα άρχιζαν να χάνουν 
βάρος με φυσικό τρόπο, ενώ άτομα με φυσιολογικό βάρος παρουσίασαν οφέλη στην 
υγεία τους, όπως αυξημένη ενέργεια και συγκέντρωση.

Σήμερα, η δημιουργία του καθηγητή Stig Steen, το ρόφημα Natural Balance Shake, πωλείται 
σε περισσότερες από 40 χώρες από την Oriflame.
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Ρόφημα Natural Balance Shake

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
- μία μερίδα περιέχει περίπου 7 γραμμάρια πρωτεϊνών

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ από ρίζες 
ζαχαρότευτλου
- μία μερίδα περιέχει περίπου 1,5 - 2 γραμμάρια φυτικές 
ίνες

ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
- μπιζέλι, αυγό και ορός γάλακτος

ΜΟΝΟ 65 ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ανά μερίδα όταν το αναμιγνύουμε με νερό

ΦΥΣΙΚΕΣ
γεύσεις και θρεπτικά συστατικά 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
γλουτένη, τεχνητές χρωστικές ουσίες και συντηρητικά

ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΓΤΟ
στα συστατικά του

Ποια είναι τα συστατικά τους;

Natural Balance Shake ΒΑΝΙΛΙΑ: πρωτεΐνη μπιζελιού, μήλο, ολόκληρο αυγό, ορός 
γάλακτος, καρπός αγριοτριανταφυλλιάς, λευκωματίνη από αυγό όρνιθας, ίνες ρίζας 
ζαχαρότευτλου, φυσικές αρωματικές ύλες, αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ) και 
γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη).

Natural Balance Shake ΦΡΑΟΥΛΑ: πρωτεΐνη μπιζελιού, μήλο, ολόκληρο αυγό, ορός 
γάλακτος, καρπός αγριοτριανταφυλλιάς, λευκωματίνη από αυγό όρνιθας, φυσικές 
αρωματικές ύλες, ίνες ρίζας ζαχαρότευτλου, χρωστική (εκχύλισμα ρίζας 
ζαχαρότευτλου), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ) και γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη).

Natural Balance Shake ΣΟΚΟΛΑΤΑ: πρωτεΐνη μπιζελιού, σκόνη μήλου, ολόκληρο αυγό, 
ορός γάλακτος, αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη, σκόνη αγριοτριανταφυλλιάς, 
λευκωματίνη από αυγό όρνιθας, φυσικές αρωματικές ύλες, ίνες ρίζας ζαχαρότευτλου, 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ) και γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη).

ΡΟΦΗΜΑΤΑ NATURAL BALANCE SHAKE

22138 1544815447
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ΣΟΥΠΕΣ NATURAL BALANCE

28584 28583

Ποια είναι τα συστατικά τους;

Σούπα με ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ Natural Balance: Πρωτεΐνη μπιζελιού, πρωτεΐνη σόγιας, 
μαλτοδεξτρίνη, άμυλο αραβοσίτου, φρουκτόζη, αλάτι, φυσική αρωματική ύλη, σπανάκι 
σε σκόνη, μη γαλακτοκομική κρέμα σε σκόνη, σπαράγγια (2,9%), πρωτεΐνη πατάτας, 
φυτικές ίνες (ινουλίνη), κραμβέλαιο, κρεμμύδι σε σκόνη.

Σούπα με ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Natural Balance: Πρωτεΐνη μπιζελιού, πρωτεΐνη 
σόγιας, ντομάτα σε σκόνη (17,9%), φρουκτόζη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, φυσική 
αρωματική ύλη, πρωτεΐνη πατάτας, φυτικές ίνες (ινουλίνη), κραμβέλαιο, βασιλικός 
(0,4%), κιτρικό οξύ, χρωστική (εκχύλισμα πάπρικας), πιπέρι

Σούπα Natural Balance

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
- μία μερίδα περιέχει περίπου 7 γραμμάρια πρωτεϊνών

ΤΡΕΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
- μπιζέλι, πατάτα και σόγια

ΜΟΝΟ 70 ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ανά μερίδα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ
- πιστοποίηση από τη Vegan Society

ΦΥΣΙΚΑ
συστατικά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
λακτόζη, γλουτένη, τεχνητές χρωστικές ουσίες, 
γλυκαντικές ουσίες και συντηρητικά

ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΥΗΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΓΤΟ
στα συστατικά του
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Μπάρα Natural Balance ΣΟΚΟΛΑΤΑ: σογιάλευρο (17,3%), σιρόπι φρουκτόζης, 
εκχύλισμα βύνης κριθαριού, νιφάδες βρώμης, τσιπς σόγιας (πρωτεΐνη σόγιας, άμυλο 
ταπιόκας, αλάτι), άμυλο σίτου, κομμάτια σοκολάτας (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο 
κακάο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), φυσική γεύση βανίλιας) 6,3%, 
μαλτοδεξτρίνη, φρουκτόζη, φοινικέλαιο, πρωτεΐνη γάλακτος (2,8%), πρωτεΐνη 
μπιζελιού (2,8%), τσιπς ρυζιού (ριζάλευρο, γλουτένη σίτου, ζάχαρη, βύνη σίτου, 
γλυκόζη, αλάτι), σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, νερό, φυσικές αρωματικές ύλες. 
Περιέχει συστατικά γάλακτος, σόγιας και γλουτένης. Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια, αυγά και σουσάμι.

Μπάρα Natural Balance ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: σογιάλευρο (18,7%), σιρόπι 
φρουκτόζης, εκχύλισμα βύνης κριθαριού, νιφάδες βρώμης, άμυλο σίτου, τσιπς σόγιας 
(πρωτεΐνη σόγιας, άμυλο ταπιόκας, αλάτι), μαλτοδεξτρίνη, φρουκτόζη, φοινικέλαιο, 
μείγμα superfruits («υπερφρούτα») 4,3% (σιρόπι φρουκτόζης-γλυκόζης, υγραντική 
ουσία [γλυκερόλη], ζάχαρη, ίνες σίτου, φρούτα [χυμός ροδιού, πουρές ακάι, πουρές 
μύρτιλλων], πηκτικό μέσο [πηκτίνη], φοινικέλαιο, μέσο οξίνισης [κιτρικό οξύ, μηλικό 
οξύ], φυσική αρωματική ύλη), πρωτεΐνη γάλακτος (3%), πρωτεΐνη μπιζελιού (3%), 
τσιπς ρυζιού (ριζάλευρο, γλουτένη σίτου, ζάχαρη, βύνη σίτου, γλυκόζη, αλάτι), 
οξινιστικό (κιτρικό οξύ), φυσική αρωματική ύλη (περιέχει γάλα), χρωστική ουσία 
(συμπύκνωμα παντζαριού). Περιέχει συστατικά γάλακτος, σόγιας και γλουτένης. 
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, φιστίκια, αυγά και σουσάμι.

ΜΠΑΡΕΣ NATURAL BALANCE

25385 Σοκολάτα 25386 Φρούτα του δάσους

Μπάρα Natural Balance

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
- μία μπάρα προσφέρει περίπου 4 γραμμάρια φυτικές ίνες 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
- μία μπάρα προσφέρει περίπου 7,5 γραμμάρια 
πρωτεϊνών

ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
- μπιζέλι, ορός γάλακτος και σόγια

ΜΟΝΟ 150 ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ανά μπάρα

ΦΥΣΙΚΑ
συστατικά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, τεχνητές χρωστικές ουσίες 
και συντηρητικά

ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΓΤΟ
στα συστατικά της 
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Τα περισσότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν μόνο μία πηγή πρωτεϊνών. 
Αντιθέτως, τα προϊόντα Natural Balance περιέχουν τρεις διαφορετικές πηγές πρωτεϊνών. Τα 
ροφήματα Natural Balance Shake περιέχουν πρωτεΐνες που προέρχονται από το αυγό, το γάλα 
και τα μπιζέλια. Οι σούπες Natural Balance περιέχουν πρωτεΐνες από τρεις φυτικές πηγές - 
μπιζέλια, πατάτες και σόγια - και οι μπάρες Natural Balance περιέχουν πρωτεΐνες από γάλα, 
μπιζέλια και σόγια. Ο οργανισμός λαμβάνει πάντα περισσότερα οφέλη από ποικίλες πηγές 
θρεπτικών ουσιών παρά από μία μόνο πηγή. Για παράδειγμα, τα αυγά δεν παρέχουν στον 
οργανισμό σας μόνο απαραίτητα αμινοξέα, αλλά και βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) έχουν υιοθετήσει τη μέθοδο βαθμολόγησης PDCAAS (διορθωμένη ως προς 
την πεπτικότητα βαθμολογία αμινοξέων) ως την επίσημη μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας 
των πρωτεϊνών. Η PDCAAS υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας αμινοξέων 
μιας πρωτεΐνης με την πραγματική πεπτικότητα της πρωτεΐνης (με μορφή ποσοστού). Με 
εξαίρεση την πρωτεΐνη σόγιας, της οποίας η ποιότητα μπορεί να συγκριθεί με τις ζωικές πηγές 
πρωτεϊνών, οι φυτικές πηγές πρωτεϊνών διαθέτουν χαμηλότερη βαθμολογία από τις ζωικές. 
Ωστόσο, ο συνδυασμός διαφορετικών φυτικών πηγών πρωτεϊνών αυξάνει τη συνολική 
ποιότητα των πρωτεϊνών, λόγω των αλληλοσυμπληρούμενων προφίλ αμινοξέων. 

Τα ροφήματα Natural Balance Shake και οι μπάρες Natural Balance έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε φυτικές ίνες. Τα ροφήματα περιέχουν φυτικές ίνες από ρίζες σουηδικού ζαχαρότευτλου, ενώ οι 
ίνες που περιέχουν οι μπάρες προέρχονται από τέσσερις διαφορετικούς τύπους δημητριακών: 
βρώμη, ρύζι, σιτάρι και κριθάρι. Τα ροφήματα περιέχουν και υδατάνθρακες από μήλο και καρπούς 
αγριοτριανταφυλλιάς. Οι σούπες Natural Balance περιέχουν ινουλίνη, μια υδατοδιαλυτή ίνα από 
ρίζες κιχωρίου. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι υδατοδιαλυτές ίνες βοηθούν το σώμα να απαλλαγεί 
από τις τοξίνες και τη χοληστερόλη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δράση των «φιλικών» 
βακτηρίων του εντέρου. Όλα τα προϊόντα Natural Balance - ροφήματα, σούπες και μπάρες - 
έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Τα σκευάσματα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη διατηρούν 
σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μειώνουν την ανάγκη για ινσουλίνη. 

Τιμές PDCAAS για διαφορετικά είδη πρωτεϊνών
Είδος πρωτεΐνης PDCAAS
Αυγό 100
Απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας 1,00
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος 1,00
Βοδινό κρέας 0,92
Απομονωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού 0,82
Φιστίκια 0,52

Σειρά Natural Balance:
Προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες 
και με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Πώς να υπολογίσετε τον 
γλυκαιμικό δείκτη των τροφίμων
Ο γλυκαιμικός δείκτης των τροφίμων που περιέχουν υδατάνθρακες προσδιορίζεται με τον 
εξής τρόπο:
Εθελοντές λαμβάνουν, σε διαφορετικές ημέρες, δείγμα τροφής ή τροφή αναφοράς (καθαρή 
γλυκόζη διαλυμένη σε νερό) που περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα υδατανθράκων. Πριν από την 
πρόσληψη του δείγματος ή της τροφής αναφοράς, γίνεται λήψη δειγμάτων αίματος για τον 
προσδιορισμό των επιπέδων γλυκόζης, η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
για αρκετές ώρες μετά το γεύμα. Οι μεταβολές στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος όσο περνούν 
οι ώρες απεικονίζονται με μια καμπύλη για το δείγμα τροφής και την τροφή αναφοράς, 
αντίστοιχα. Ο γλυκαιμικός δείκτης υπολογίζεται βάσει της αναλογίας μεταξύ του τμήματος κάτω 
από την καμπύλη της γλυκόζης του αίματος που αντιστοιχεί στο δείγμα δοκιμή τροφής και του 
αντίστοιχου τμήματος που αντιστοιχεί στην τροφή αναφοράς, επί 100. Τροφές με γλυκαιμικό 
δείκτη κάτω από 55 θεωρούνται τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τροφές με γλυκαιμικό 
δείκτη μεταξύ 56 και 69 είναι τροφές μεσαίου γλυκαιμικού δείκτη, ενώ οι τροφές με γλυκαιμικό 
δείκτη ίσο ή μεγαλύτερο του 70 είναι τροφές υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα ροφήματα Natural 
Balance Shake, οι σούπες Natural Balance και οι μπάρες Natural Balance, βάσει ελέγχων, ανήκουν 
στην κατηγορία των τροφών με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Η κατανάλωση τροφών υψηλού γλυκαιμικού δείκτη οδηγεί, φυσικά, σε εντονότερη και ταχύτερη 
αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα συγκριτικά με την κατανάλωση τροφών χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη. Η ταχεία αύξηση των επιπέδων γλυκόζης του αίματος αποτελεί έντονο 
ερέθισμα για τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη με αποτέλεσμα την αυξημένη 
έκκριση ινσουλίνης. Τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης που προκαλούν οι τροφές υψηλού γλυκαιμικού 
δείκτη μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ οι 
τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη προκαλούν μικρότερες αλλά μεγαλύτερης διάρκειας 
αυξήσεις των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και μικρότερη ανάγκη του οργανισμού για ινσουλίνη. 
Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και η υπερβολική έκκριση ινσουλίνης πιστεύεται ότι 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

0       1        2       3       4       5         0       1        2       3       4       5         

ΚΟΚΚΙΝΟ = ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ           ΜΠΛΕ = ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

ΤΡΟΦΗ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
π.χ. προϊόντα Natural Balance

ΤΡΟΦΗ ΥΨΗΛΟΥ 
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
π.χ. γλυκόζη

ΩΡΕΣ μετά 
την πρόσληψη 
τροφής

ΩΡΕΣ μετά 
την πρόσληψη 
τροφής

Πηγές:	Phillips	GO	και	Williams	PA	(συντάκτες).	Handbook	of	Food	Proteins	(Εγχειρίδιο	πρωτεϊνών	τροφίμων).	Pulse	Canada,	
www.pulsecanada.com
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Η σύγχρονη επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σωστή διατροφή αποτελεί έναν 
από τους βασικούς πυλώνες της υγιούς πορείας της ζωής.

Για τη δημιουργία του WellnessPack συνδυάστηκαν τα κατάλληλα συστατικά για τη μείωση 
των επιπέδων οξείδωσης και φλεγμονής, τα οποία αποτελούν τις βασικές αιτίες της πρόωρης 
γήρανσης. Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του είναι η ασταξανθίνη.

Η ασταξανθίνη, προερχόμενη από φύκια του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης, αποτελεί ένα 
φυσικό σύστημα άμυνας κατά της κυτταρικής οξείδωσης. Λόγω των αντίξοων συνθηκών, 
τα φύκια συσσωρεύουν ασταξανθίνη, η οποία μετατρέπει τα πράσινα κύτταρα σε κόκκινα. Η 
ασταξανθίνη βοηθά στην επιβίωση των κυττάρων.

Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ασταξανθίνη ωφελεί 
τον άνθρωπο όπως ακριβώς και τα φύκια.

Σε αντίθεση με άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, η ασταξανθίνη διαθέτει μια ιδιαίτερη δομή 
που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 
στιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης και σχηματίζει μια προστατευτική ασπίδα ενάντια σε 
βλαβερούς παράγοντες όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, η περιβαλλοντική μόλυνση και οι μη 
ισορροπημένες δίαιτες που επιταχύνουν τη διαδικασία γήρανσης.

Το WellnessPack διαθέτει και άλλα σημαντικά στοιχεία: ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, πολυβιταμίνες και 
μέταλλα.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα EPA και DHA έχουν ευεργετική δράση για 
το καρδιαγγειακό σύστημα, και εμείς σας εξασφαλίζουμε υψηλά επίπεδα καθαρότητας. Το 
ιχθυέλαιο προέρχεται από βιώσιμα αποθέματα αγριόψαρων του Ατλαντικού, όπως κολιός και 
σαρδέλες. 

Μια δόση πολυβιταμινών και μετάλλων σε καθημερινή βάση είναι ένας σίγουρος τρόπος να 
αποφύγετε τυχόν έλλειψη σε θρεπτικά στοιχεία που μπορεί να 
οδηγήσει σε πολλές χρόνιες ασθένειες. Τα δισκία της εταιρείας 
μας περιέχουν ποικιλία βιταμινών και μετάλλων που ξεπερνά τα 
περισσότερα αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς, και είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες ανδρών και γυναικών.

Με ένα φακελάκι WellnessPack ημερησίως, λαμβάνετε έναν 
μοναδικό συνδυασμό βασικών θρεπτικών συστατικών και 
αντιοξειδωτικών με εκπληκτική δράση και κάνετε ένα σπουδαίο 
ξεκίνημα για έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.

Η ιστορία πίσω από
το WellnessPack
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WellnessPack για γυναίκες/άνδρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ WELLNESSPACK:

ΔΕΡΜΑ
•  Η βιοτίνη, το ιώδιο, η νιασίνη, η ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη Α και ο ψευδάργυρος 

συμβάλλουν στη καλή κατάσταση του δέρματος. 
•  Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσικό σχηματισμό κολλαγόνου για τη 

φυσιολογική λειτουργία του δέρματος.
•  Οι μελέτες που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν μείωση των ρυτίδων 

και των κηλίδων γήρανσης στο δέρμα με στοματική η τοπική χορήγηση της 
ουσίας*.

•  Οι μελέτες που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν αύξηση της 
ελαστικότητας και της υγρασίας με στοματική ή τοπική χορήγηση της ουσίας*.

ΚΑΡΔΙΑ
•  Τα λιπαρά οξέα EPA και DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της 

καρδιάς.
•  Οι μελέτες που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν ότι όταν η ουσία 

λαμβάνεται σε μορφή συμπληρώματος* αναστέλει την οξείδωση της LDL, 
δηλαδή μειώνει τις βλαβερές δράσεις της “κακής” χοληστερόλης. Οι μελέτες 
που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν ότι όταν η ουσία λαμβάνεται σε 
μορφή συμπληρώματος*, παρουσιάζεται αύξηση στα επίπεδα της HDL, δηλ. 
της «καλής χοληστερόλης».

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
•  Ο χαλκός, το φολικό οξύ, ο σίδηρος, το σελήνιο, οι βιταμίνες Α, Β12, Β6, C, D και 

ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

•  Οι μελέτες που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν ότι όταν η ουσία 
λαμβάνεται σε μορφή συμπληρώματος*, ενισχύεται η ανταπόκριση του 
ανοσοποιητικού συστήματος.

•  Οι μελέτες που αφορούν στην ασταξανθίνη δείχνουν μείωση της οξείδωσης 
και της φλεγμονής μέσω της αναστολής των οξειδωτικών ριζών (ROS) και 
των φλεγμονωδών μεσολαβητών*.

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Τα λιπαρά οξέα DHA συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής υγείας του 
εγκεφάλου. 

ΟΡΑΣΗ
Τα λιπαρά οξέα DHA συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής όρασης. 

ΜΥΣ
Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και η βιταμίνη D συμβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία των μυών.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
Το φολικό οξύ, ο σίδηρος, το μαγνήσιο, η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ, η 
ριβοφλαβίνη, οι βιταμίνες B12, B6 και C συμβάλλουν στη μείωση του αισθήματος 
κόπωσης.

22793 Για άνδρες 22791 Για γυναίκες

Κάθε φακελάκι περιλαμβάνει:

2 x Ωμέγα 3
Σύνολο: τουλάχιστον 150 mg EPA, 100 mg DHA, 290 mg ωμέγα 3 
με τη μορφή ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA)
Περιέχει ιχθυέλαιο από βιώσιμα αποθέματα.
Ανατρέξτε	στις	σελίδες	26-27	για	περισσότερες	λεπτομέρειες

1 x Swedish Beauty Complex Plus
3 mg ασταξανθίνης, 50 mg εκχύλισμα μύρτιλλου Η ασταξανθίνη 
είναι πανίσχυρο αντιοξειδωτικό που προέρχεται από μικροφύκη. 
Τα μύρτιλλα είναι πλούσια σε μια άλλη αντιοξειδωτική ουσία, που 
ονομάζεται ανθοκυάνη.
Ανατρέξτε	στις	σελίδες	28-29	για	περισσότερες	λεπτομέρειες

1 δισκίο Πολυβιταμινών & Μετάλλων  
Ειδικά διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες γυναικών και ανδρών
Ανατρέξτε	στις	σελίδες	30-31	για	περισσότερες	λεπτομέρειες

WELLNESSPACK

* Ανατρέξτε στη σελίδα 42 για όλες τις παραπομπές που αφορούν την ασταξανθίνη.
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Συστατικά: Ιχθυέλαιο, ζελατίνη ψαριού, γλυκερόλη. Βάρος κάψουλας: 693 mg

Στοιχεία συμπληρώματος:
Ποσότητα ανά 2 κάψουλες:
1000 mg ιχθυέλαιο**
150 mg EPA, 100 mg DHA.

**	Δεν	έχει	οριστεί	το	ποσοστό	Διατροφικής	Τιμής	Αναφοράς	(ΔΤΑ)	σύμφωνα	με	την	ΕΕ.

Τα ωμέγα 3 περιέχουν ιχθυέλαιο υψηλής καθαρότητας από βιώσιμα 
αποθέματα, που παρέχουν τα μακράς αλυσίδας λιπαρά οξέα EPA και DHA.

ALA
Τα ω-3 λιπαρά οξέα έχουν διαφορετικά μοριακά μήκη. Το συνηθέστερο είναι το ALA, 
δηλ. άλφα λινολενικό οξύ, το οποίο βρίσκεται στη φύση και πιο συγκεκριμένα σε φυτά με 
πράσινα φύλλα, λιναρόσπορους, καρύδια, καθώς και στο κραμβέλαιο και στο έλαιο 
σόγιας.

EPA και DHA
Τα ω-3 λιπαρά οξέα με τη μακρύτερη αλυσίδα είναι το EPA - εικοσιπενταενοϊκό οξύ - και 
το DHA - εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ. Είναι πολύ σημαντικά για την καρδιά και το αγγειακό 
σύστημα, αλλά και για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Ενώ το άλφα λινολεϊκό οξύ 
θεωρείται ως η βασική μορφή του ωμέγα 3, η μετατροπή του στις μορφές μακράς 
αλύσου EPA και DHA κυμαίνεται από 0,2% έως 15% αναλόγως τον πληθυσμό που 
μελετάται. Συνεπώς, η κατανάλωση ψαριού ή η λήψη συμπληρωμάτων που περιέχουν ήδη 
EPA και DHA, είναι ένας τρόπος να διασφαλίζουμε τη λήψη αυτών των οξέων.

ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Ωμέγα 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟξΕΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ WELLNESSPACK,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 24

ΚΑΡΔΙΑ
Τα ω-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA συμβάλλουν στη 
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Τα ω-3 λιπαρά οξέα DHA συμβάλλουν στη διατήρηση 
της φυσιολογικής υγείας του εγκεφάλου. 

ΟΡΑΣΗ
Τα ω-3 λιπαρά οξέα DHA συμβάλλουν στη διατήρηση 
της καλής όρασης. 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
Προέρχεται από μικρά αγριόψαρα του Ατλαντικού 
ωκεανού, όπως κολιός και σαρδέλα.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
5 ΒΗΜΑΤΩΝ
που αποτελεί το καλύτερο βιομηχανικό πρότυπο, για την 
απομάκρυνση τυχόν ρυπαντικών ουσιών. Η καθαρότητα 
πιστοποιείται μέσω ελέγχων δύο φορές ετησίως από 
διαπιστευμένο εργαστήριο της Γερμανίας.

ΜΟΝΟ ΨΑΡΙΑ
Οι κάψουλες παρασκευάζονται από ζελατίνη ψαριού, και 
όχι από βόεια ή χοίρεια ζελατίνη, όπως συνηθίζεται στον 
συγκεκριμένο κλάδο.

ΒΙΩΣΙΜΟ
Ιχθυέλαια πιστοποιημένα ως προς τη βιωσιμότητά τους 
από την οργάνωση Friend of the Sea (FOS).

100% ΦΥΣΙΚΟ
Δεν περιέχει τεχνητές χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ:

15397
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Ασταξανθίνη
Οι επιστήμονες έχουν μια θεωρία για την 
αινιγματική διαδικασία γήρανσης που 
ονομάζεται «θεωρία των ελευθέρων ριζών». 
Αυτή η θεωρία μπορεί να περιγραφεί απλά ως 
εξής: το οξυγόνο που εισπνέουμε για να 
επιβιώνουμε προκαλεί φθορά στα κύτταρά μας 
και προκαλεί τη σταδιακή γήρανσή μας. Ο 
οργανισμός μας διαθέτει μηχανισμούς 
διατήρησης της οξειδωτικής φθοράς υπό 
έλεγχο, και ένα μεγάλο μέρος αυτής της άμυνας 
οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με τη 
διατροφή μας. Η ασταξανθίνη είναι ένα μοναδικό 
αντιοξειδωτικό που απορροφάται πλήρως και 
μεταφέρεται σε όλους τους ιστούς του σώματος. 
Η λήψη ασταξανθίνης μπορεί να μειώσει την 
οξειδωτική φθορά που υφίσταται καθημερινά το 
σώμα μας.

25414     

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ SWEDISH BEAUTY COMPLEX PLUS

Μύρτιλλα
Τα μύρτιλλα αναπτύσσονται σε όλα τα 
δάση της Σουηδίας και αποτελούν 
σημαντική πηγή βιταμίνης C, φυτικών 
ινών και αντιοξειδωτικών. Περιέχουν μια 
πολύ ισχυρή ομάδα αντιοξειδωτικών που 
ονομάζονται ανθοκυάνες και ανήκουν 
στην οικογένεια των φλαβονοειδών. 
Πρόκειται για τη χρωστική ουσία που 
προσδίδει στα μύρτιλλα το σκούρο μωβ 
χρώμα τους. Οι ανθοκυανίνες των 
μύρτιλλων χρησιμοποιούνται για τη 
βελτίωση της οξύτητας της όρασης και 
είναι μία από τις ουσίες του κόκκινου 
κρασιού που συμβάλλουν στην υγιή 
λειτουργία του καρδιαγγειακού 
συστήματος.

Συστατικά: Έλαιο καρύδας, έλαιο ηλίανθου, ζελατίνη ψαριού, γλυκερίνη, Haematococcus 
pluvialis L. (ασταξανθίνη), εκχύλισμα μύρτιλλου (Voccinium myrtillus L.), λεκιθίνη σόγιας.

Βάρος κάψουλας: 720 mg

Στοιχεία συμπληρώματος:
Ποσότητα ανά κάψουλα:
3 mg ασταξανθίνη**
50 mg εκχύλισμα μύρτιλλου**
**	Δεν	έχει	οριστεί	το	ποσοστό	Διατροφικής	Τιμής	Αναφοράς	(ΔΤΑ)	σύμφωνα	με	την	ΕΕ.

Σύμπλεγμα Swedish Beauty Complex Plus

Το σύμπλεγμα Swedish Beauty Complex Plus είναι ένας συνδυασμός 
αντιοξειδωτικών που προέρχονται από μικροφύκη του σουηδικού 
αρχιπελάγους και από μύρτιλλα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
μέσω της αναστολής των οξειδωτικών ριζών (ROS) και των 
φλεγμονωδών μεσολαβητών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
όταν λαμβάνεται ως συμπλήρωμα διατροφής

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΗΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
που είναι γνωστή και ως «κακή χοληστερόλη». Μείωση των επιπέδων 
των τριγλυκεριδίων

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
που είναι γνωστή και ως «καλή χοληστερόλη» και μείωση των 
επιπέδων των τριγλυκεριδίων

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
όταν γίνεται τοπική ή από του στόματος χρήση της ουσίας

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ
όταν γίνεται τοπική ή από του στόματος χρήση της ουσίας

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ (ROS)
που προκαλούνται από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΜΕΙΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
και γαλακτικού οξέος

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ
που παίζουν ζωτικό ρόλο στην εμφάνιση, εξέλιξη, ανάπτυξη και ρήξη 
αθηροσκληρωτικών πλακών

ΜΕΙΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ω-3
ΚΑΙ Ω-6 ΣΤΟ ΑΙΜΑ
μετά τη λήψη συμπληρώματος ασταξανθίνης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ*:

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ WELLNESSPACK, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 24

* Ανατρέξτε στη σελίδα 42 για όλες τις παραπομπές που αφορούν την ασταξανθίνη
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22794 Για γυναίκες 22795 Για άνδρες

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ

Ποια είναι τα συστατικά του συμπληρώματος Πολυβιταμινών & Μετάλλων για 
άνδρες και γυναίκες, και κατά πόσο συμφωνούν με τις Διατροφικές Τιμές Αναφοράς;

Ποσότητα ανά δισκίο Ποσότητα ανά δισκίο

Βήτα καροτίνη  1.6 mg 1.4 mg 100 87.5
Βιταμίνη D  5 mcg 5 mcg 100 100
Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη)  1.1 mg 1.1 mg 100 100
Βιταμίνη E  12 mg 12 mg 100 100
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Βιταμίνη Β3 (νιασίνη)  16 mg 16 mg 100 100
Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ)     6 mg 6 mg 100 100
Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
Βιταμίνη B9 (φολικό οξύ)  200 mcg 200 mcg 100 100
Βιταμίνη B12 (κοβαλαμίνη)  2.5 mcg 2.5 mcg 100 100
Βιταμίνη C  80 mg 80 mg 100 100
Βιοτίνη  50 mcg 50 mcg 100 100
Ασβέστιο  150 mg 135 mg 19 22
Μαγνήσιο  100 mg 75 mg 27 20
Μαγγάνιο  2 mg 2 mg 100 100
Ιώδιο  150 mcg 150 mcg  100 100
Χαλκός  1 mg 1 mg  100 100   
Σίδηρος  7 mg 14 mg  50 100
Ψευδάργυρος  10 mg 7 mg  100 70
Σελήνιο  55 mcg 40 mcg  100 73
Μολυβδαίνιο  50 mcg 50 mcg  100 100
Χρώμιο  40 mcg 30 mcg  100 75

% ΔΤΑ (EE 2008)Συστατικό

Πολυβιταμίνες & Μέταλλα

ΔΕΡΜΑ
•  Η βιοτίνη, το ιώδιο, η νιασίνη, η ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη 

Α και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη φυσιολογική 
διατήρηση του δέρματος

•  Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσικό σχηματισμό 
κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του 
δέρματος

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
Το φολικό οξύ, ο σίδηρος, το μαγνήσιο, η νιασίνη, το 
παντοθενικό οξύ, η ριβοφλαβίνη, οι βιταμίνες B12, B6 και 
C συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο χαλκός, το φολικό οξύ, ο σίδηρος, το σελήνιο, οι 
βιταμίνες Α, Β12, Β6, C, D και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

ΜΥΣ
Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και η βιταμίνη D συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία των μυών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
& ΜΕΤΑΛΛΩΝ: 

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ WELLNESSPACK,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 24
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Διατροφικά στοιχεία ανά κουταλάκι του γλυκού (5 ml = 4,6 g)
Κορεσμένα λίπη 1,2 g
Μονοακόρεστα λίπη 1,1 g
Πολυακόρεστα λίπη 2,3 g
εκ των οποίων λιπαρά οξέα ω-3 1,4 g
εκ των οποίων λιπαρά οξέα EPA 0,7 g
εκ των οποίων λιπαρά οξέα DHA 0,5 g
Βιταμίνη E 5,5 mg *46%	ΔΤΑ

Συστατικά: Ιχθυέλαιο (99%), έλαιο λεμονιού, βιταμίνη Ε (οξική DL-άλφα-
τοκοφερόλη), αντιοξειδωτικό (φυσικό μείγμα τοκοφερολών), έλαιο ηλίανθου.

Οδηγίες χρήσης: Για παιδιά 3 ετών και άνω: ένα κουταλάκι του γλυκού (5 ml) 
ημερησίως.

*Ποσοστό	Διατροφικής	Τιμής	Αναφοράς	(ΔΤΑ)	σύμφωνα	με	την	ΕΕ.

ΩΜΕΓΑ 3 WELLNESSKIDS

Ωμέγα 3 WellnessKids

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Υποβάλλεται σε μια διαδικασία καθαρισμού 5 βημάτων, 
που αποτελεί το καλύτερο βιομηχανικό πρότυπο για την 
απομάκρυνση τυχόν ρυπαντικών ουσιών. Η καθαρότητα 
πιστοποιείται μέσω ελέγχων δύο φορές ετησίως από 
διαπιστευμένο εργαστήριο της Γερμανίας

ΦΥΣΙΚΗ
γεύση λεμονιού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
αρωματικές ύλες ή συντηρητικά, υλικά που προέρχονται 
από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή ζελατίνη.

ΒΙΩΣΙΜΟ
Ιχθυέλαια πιστοποιημένα ως προς τη βιωσιμότητά τους 
από την οργάνωση Friend of the Sea (FOS).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΜΕΓΑ 3 
WELLNESSKIDS: 22467  

ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων της Σουηδίας συνιστά την 
κατανάλωση ψαριού από τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα 
προκειμένου να προσλαμβάνουν αρκετή ποσότητα ω-3 
λιπαρών οξέων DHA. Ωστόσο, ορισμένα είδη ψαριού μπορεί 
να περιέχουν υψηλά επίπεδα διοξινών, πολυχλωριωμένων 
διφαινυλίων (PCB) ή υδραργύρου, συνεπώς θα πρέπει να 
αποφεύγονται. Επιπλέον, ορισμένα είδη ψαριού θα πρέπει να 
αποφεύγονται για λόγους βιωσιμότητας, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος εξάντλησης των αποθεμάτων.
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Βιταμίνη Α 300 mcg 450 500
Βιταμίνη D 2,5 mcg 5 5
Βιταμίνη E 5 mg 5 7
Βιταμίνη K 20 mcg 20 25
Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) 0,5 mg 0,6 0,9
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) 0,5 mg 0,6 0,9
Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) 6 mg 8 12
Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ) 2 mg 3 4
Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη) 0,5 mg 0,6 1,0
Βιταμίνη B9 (φολικό οξύ) 100 mcg 200 300
Βιταμίνη B12 (κοβαλαμίνη) 0,9 mcg 1,2 1,8
Βιοτίνη 8 mcg 12 20
Βιταμίνη C 30 mg 30 35
Ασβέστιο 120 mg 600 700
Μαγνήσιο 60 mg 76 100
Ιώδιο 75 mcg *150 *150
Σίδηρος 3 mg 4,2 5,9
Ψευδάργυρος 4 mg 4,8 5,6
Σελήνιο 13 mcg 22 21
Μολυβδαίνιο 20 mcg *50 *50
Χρώμιο 15 mcg *40 *40

Συστατικό         Ποσότητα ανά δισκίο  

Ποια είναι τα συστατικά των Πολυβιταμινών & Μετάλλων WellnessKids, και ποια η 
σχέση τους με τις Διατροφικές Τιμές Αναφοράς;

WellnessKids 
Πολυβιταμίνες & Μέταλλα

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ WELLNESSKIDS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το ιώδιο συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη των 
παιδιών 

ΟΣΤΑ
Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι απαραίτητα 
συστατικά για τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών 
στα παιδιά

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών

ΦΥΣΙΚΗ
γεύση πορτοκαλιού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
αρωματικές ύλες ή συντηρητικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
WELLNESSKIDS:

*Στις	περιπτώσεις	για	τις	οποίες	δεν	υπάρχει	σύσταση	του	Π.Ο.Υ	–	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Υγείας,	έχουμε	
παραθέσει	τη	σχετική	σύσταση	της	ΕΕ	για	τους	ενήλικες.	Η	ΕΕ	δεν	παρέχει	συγκεκριμένη	σύσταση	για	τα	παιδιά.

Οδηγίες χρήσης:
Παιδιά 3-9 ετών: ένα δισκίο ημερησίως Παιδιά 10 ετών και άνω: δύο δισκία ημερησίως

Σύσταση του Π.Ο.Υ
για παιδιά 4-6 ετών

Σύσταση του Π.Ο.Υ
για παιδιά 7-9 ετών

28241
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Συστατικά: Διογκωτικοί παράγοντες (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό οξύ), 
υδροχλωρική L-λυσίνη, παράγοντας δέσμευσης (μαλτοδεξτρίνη), εκχύλισμα μήλου, 
υδροχλωρική L-κυστίνη, ασκορβικό οξύ, αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες 
(στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου), φουμαρικός δισθενής σίδηρος, παράγοντες 
επικάλυψης (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, γλυκερόλη), οξείδιο του ψευδαργύρου, 
σεληνιώδες νάτριο.

Τρόπος λήψης:
• 2 δισκία ημερησίως
• Σε κύκλους 12 εβδομάδων
•  Μπορεί να συνδυαστεί με τη λήψη του WellnessPack
•  Διακόψτε τη χρήση για 3 εβδομάδες μεταξύ των κύκλων

28507

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ & ΝΥΧΙΑ

Hair & Nail NutriComplex

ΜΑΛΛΙΑ
Το σελήνιο και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη 
διατήρηση της καλής κατάστασης των μαλλιών

ΝΥΧΙΑ
Το σελήνιο και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη 
διατήρηση της καλής κατάστασης των νυχιών

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΙΟ
σχετίζονται με πολλές διαφορετικές διεργασίες του 
ανθρώπινου οργανισμού 

ΠΡΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΜΗΛΟΥ
αυξάνουν τον συνολικό αριθμό τριχών καθώς και τη 
διάμετρο και τη δύναμη της τρίχας. Οι προκυανιδίνες 
του μήλου σε συνδυασμό με τη L-λυσίνη αναστέλλουν 
ένα ένζυμο που περιέχεται στους θύλακες της τρίχας και 
ευθύνεται για την τριχόπτωση.

L-ΚΥΣΤΙΝΗ
- το βασικό αμινοξύ της κερατίνης, που είναι το βασικό 
δομικό συστατικό των μαλλιών και των νυχιών, καθώς 
τα ενδυναμώνει και τα κάνει πιο ανθεκτικά.

L-ΛΥΣΙΝΗ
αναστέλλει την τριχόπτωση και παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής της τρίχας, σε συνδυασμό με τον σίδηρο. Επιπλέον, 
η L-λυσίνη ενισχύει την πρόσληψη σιδήρου από τρόφιμα 
και συμπληρώματα διατροφής.

ΣΙΔΗΡΟΣ
αναστέλλει την τριχόπτωση και ενισχύει την ανάπτυξη 
της τριχοφυΐας σε άτομα με ελαφριάς μορφής ανεπάρκεια 
σιδήρου και είναι πολύ σημαντικός για την υγεία της 
κοίτης των νυχιών.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
ενισχύει την απορρόφηση σιδήρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ HAIR & NAIL 
NUTRICOMPLEX:
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Υπάρχουν δύο είδη βιταμινών: οι λιποδιαλυτές και οι υδατοδιαλυτές.

1. Οι ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (A, D, E και K) βρίσκονται συνήθως σε 
ξηρούς καρπούς, φυτικά έλαια, πράσινα λαχανικά, αλιευτικά και ζωικά προϊόντα, και 
μπορούν να αποθηκευτούν στο ήπαρ σας. Η βιταμίνη Α χρησιμοποιείται σε υψηλές δόσεις 
για ιατρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για δερματικές ανωμαλίες, αλλά μπορεί επίσης να 
είναι τοξική. Η βιταμίνη Κ δεν συμπεριλαμβάνεται στο Συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & 
Μετάλλων για άνδρες/γυναίκες ή στο Συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & Μετάλλων Essentials, 
διότι πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα και η συμπληρωματική πρόσληψη 
βιταμίνης Κ πιθανόν να επηρέαζε την αγωγή.

Η βιταμίνη Α είναι σημαντική για το δέρμα, τα μάτια και την όρασή σας. Επιπλέον, είναι 
σημαντική για το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του 
οργανισμού σας. Η βιταμίνη Α υπάρχει σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καρότα, 
αποξηραμένα βερίκοκα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά και ψάρια. Στη φύση η βιταμίνη Α 
απαντάται με τη μορφή της βήτα καροτίνης. Ο ανθρώπινος οργανισμός μετατρέπει τη 
βήτα καροτίνη σε βιταμίνη Α, ακριβώς στις ποσότητες που χρειάζεται.

Η βιταμίνη D επιτρέπει την απορρόφηση του ασβεστίου από τις τροφές και είναι 
απαραίτητη για την φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τη 
φυσιολογική φλεγμονώδη αντίδραση και τη διατήρηση της φυσιολογικής μυϊκής 
λειτουργίας. Η πιο σημαντική πηγή βιταμίνης D είναι το ηλιακό φως. Ένας περίπατος 30 
λεπτών κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας θεωρείται τόσο ευεργετικός όσο η 
κατανάλωση 10 ποτηριών γάλακτος. Τα λιπαρά ψάρια, ο κρόκος του αυγού και οι 
εμπλουτισμένες τροφές συνιστούν διατροφικές πηγές της βιταμίνης. Η έλλειψη βιταμίνης D 
μπορεί να προκαλέσει οστικές παθήσεις, όπως οστεομαλακία και ραχιτισμός.

Η βιταμίνη Ε είναι μια αντιοξειδωτική ουσία που προστατεύει τα κύτταρα και άλλα 
στοιχεία του ανθρώπινου σώματος από τη δράση των ελεύθερων ριζών. Δρα σε 
συνεργασία με τη βιταμίνη C. Πολύτιμες πηγές της βιταμίνης είναι οι εξής τροφές: ξηροί 
καρποί, αμύγδαλα, φασόλια, αυγά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φυτικά έλαια και διάφορα 
είδη δημητριακών.

Η βιταμίνη K είναι σημαντική για την πήξη του αίματος και την ακεραιότητα του 
ανθρώπινου σκελετού. Η βιταμίνη Κ δεν λαμβάνεται μόνο από τα τρόφιμα που 
καταναλώνουμε, αλλά παράγεται και από βακτήρια του εντέρου. Καλές πηγές βιταμίνης Κ 
είναι τα φυλλώδη λαχανικά σκούρου πράσινου χρώματος, όπως το μπρόκολο, το σπανάκι 
και τα λαχανάκια Βρυξελλών, καθώς και ορισμένα φυτικά έλαια (π.χ. κραμβέλαιο και 
σογιέλαιο).

Βιταμίνες

2. Οι ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
(βιταμίνες B και C) βρίσκονται στα φρούτα, στα 
λαχανικά και στα προϊόντα ολικής άλεσης. 
Μεταφέρονται σε ολόκληρο το σώμα μέσω του νερού, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν και τυχόν περίσσειες ποσότητες 
αποβάλλονται μέσω των ούρων. Πρέπει να 
καταναλώνετε καθημερινά τροφές που περιέχουν 
αυτές τις βιταμίνες. Δεδομένου ότι οι υδατοδιαλυτές 
βιταμίνες καταστρέφονται με το μαγείρεμα και 
συγκεντρώνονται στο εξωτερικό κέλυφος των 
σιτηρών, είναι σημαντικό να τα καταναλώνουμε ωμά 
και ολόκληρα για να λαμβάνουμε τα μέγιστα επίπεδα 
βιταμινών.

Βιταμίνη Β Υπάρχουν 8 αναγνωρισμένες βιταμίνες Β, 
το σύμπλεγμα των οποίων συμβάλλει στη λειτουργία 
του μεταβολισμού, τη διαίρεση των κυττάρων, τη 
λειτουργία του νευρικού και μυικού συστήματος, κ.ά. 
Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες βιταμίνες είναι 
υδατοδιαλυτές και ευαίσθητες στην επεξεργασία, 
πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν έναν μικρό βαθμό 
έλλειψης σε κάποια από όλες, λόγω της ευρύτατης 
κατανάλωσης επεξεργασμένων και προμαγειρεμένων 
τροφών στους σύγχρονους τρόπους διατροφής. Πηγές 
των διαφόρων βιταμινών Β είναι τα λαχανικά, τα 
φρούτα, τα ριζώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα 
προϊόντα ολικής άλεσης, τα αυγά, το κρέας και το ψάρι.

Η βιταμίνη C είναι βασικό αντιοξειδωτικό. Παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχηματισμού του 
κολλαγόνου του συνδετικού ιστού, συνεπώς 
ενδυναμώνει το δέρμα, τα δόντια, τα οστά και τα 
αιμοφόρα αγγεία. Επιπλέον, η βιταμίνη C βοηθά το 
σώμα να αντλήσει σίδηρο από τις τροφές. Συνήθεις 
πηγές αυτής της βιταμίνης είναι τα φρούτα, τα μούρα, 
οι φύτρες, τα λαχανικά και τα ριζώδη λαχανικά.
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Και τα μέταλλα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, βάσει 
των ποσοτήτων που χρειαζόμαστε.
•  Το κάλιο, το χλώριο, το νάτριο, το ασβέστιο, ο φώσφορος και το μαγνήσιο ανήκουν στην ομάδα 

των μακροστοιχείων, καθώς ο άνθρωπος χρειάζεται σχετικά μεγάλες ποσότητες από τα 
συγκεκριμένα στοιχεία (από χιλιοστά του γραμμαρίου έως γραμμάρια).

•  Ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος, το μαγγάνιο, ο χαλκός, το ιώδιο και το σελήνιο ανήκουν στην ομάδα 
των ιχνοστοιχείων, καθώς ο άνθρωπος τα χρειάζεται σε ελάχιστες ποσότητες (από 
μικρογραμμάρια έως χιλιοστά του γραμμαρίου).

Το ασβέστιο αποτελεί δομικό στοιχείο των οστών, των δοντιών και των μαλακών μορίων. Το 
ασβέστιο ρυθμίζει τη λειτουργία μυών και νεύρων, τις αδενικές εκκρίσεις, τη διαστολή και συστολή 
των αιμοφόρων αγγείων, και είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική πήξη του αίματος. Καλές 
διατροφικές πηγές ασβεστίου είναι, μεταξύ άλλων, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (η πηγή 
ασβεστίου για την αγελάδα!), το σουσάμι, τα αμύγδαλα, τα φασόλια, τα φρούτα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Το μαγνήσιο συμβάλλει σε περισσότερες από 300 βασικές μεταβολικές αντιδράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ενέργειας, της μετάδοσης νευρικών ώσεων, της μυικής 
συστολής και του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Όπως ο σίδηρος ευθύνεται για το κόκκινο 
χρώμα του αίματος, έτσι και το μαγνήσιο ευθύνεται για το πράσινο χρώμα των φύλλων. Συνεπώς, 
καλές πηγές μαγνησίου είναι όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καθώς και οι ξηροί καρποί 
(κυρίως κάσιους και αμύγδαλα), σπόροι και δημητριακά ολικής άλεσης. Οι άνδρες έχουν ανάγκη 
από ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα μαγνησίου σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά πολύ μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων παρουσιάζουν οριακή έλλειψη μαγνησίου, αφού δεν προσλαμβάνουν τις 
συνιστώμενες ποσότητες των παραπάνω τροφών. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί μακροπρόθεσμα 
να οδηγήσει σε εκδήλωση νόσων του καρδιαγγειακού συστήματος.

Το σελήνιο ενσωματώνεται σε πρωτεΐνες του οργανισμού, οι οποίες είναι σημαντικά 
αντιοξειδωτικά ένζυμα που συμβάλλουν στην πρόληψη της κυτταρικής φθοράς από τις ελεύθερες 
ρίζες. Η έλλειψη σεληνίου μπορεί να συμβάλει στην εξασθένηση της καρδιακής λειτουργίας και του 
ανοσοποιητικού συστήματος, και στην εμφάνιση υποθυρεοειδισμού. Διατροφικές πηγές πλούσιες 
σε σελήνιο είναι τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα μανιτάρια, τα όσπρια και τα ψάρια.

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, 
την επούλωση των τραυμάτων, τη διάσπαση των υδατανθράκων, την όραση, το δέρμα, τα μαλλιά, 
την όσφρηση και τη γεύση. Καλές πηγές ψευδαργύρου είναι το σουσάμι, οι ηλιόσποροι, οι σπόροι 
κολοκύθας, οι ξηροί καρποί, το κρέας, οι φακές, τα φιστίκια, τα μανιτάρια και τα πράσινα μπιζέλια.

Το ιώδιο είναι απαραίτητο συστατικό για τη σύνθεση της τριϊωδιοθυρονίνης (Τ3) και της 
θυροξίνης (Τ4), θυρεοειδικών ορμονών που ρυθμίζουν τη μεταβολική, αναπτυξιακή και 
αναπαραγωγική λειτουργία του οργανισμού. Οι διαταραχές που σχετίζονται με την έλλειψη 
ιωδίου είναι ο υποθυρεοειδισμός, η βρογχοκήλη και η νοητική υστέρηση. Η έλλειψη σεληνίου 
μπορεί να επιδεινώσει τα αποτελέσματα της έλλειψης ιωδίου. Καλές πηγές ιωδίου είναι τα φύκια, 
το ιωδιούχο αλάτι, τα θαλασσινά, τα φασόλια, οι πατάτες, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά.

Μέταλλα Ο χαλκός είναι λειτουργικό συστατικό των ενζύμων που συμβάλλουν 
στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, στην παραγωγή 
ενέργειας, στον σχηματισμό συνδετικού ιστού (κολλαγόνο και ελαστίνη 
στο δέρμα, στην καρδιά, στους ιστούς των αιμοφόρων αγγείων και 
των οστών), στη σύνθεση μελανίνης και έχει αντιοξειδωτική δράση. 
Διατροφικές πηγές που περιέχουν χαλκό είναι, μεταξύ άλλων, τα 
φασόλια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα σιτηρά και τα μανιτάρια.

Σίδηρος - Σε όλους τους οργανισμούς, ο σίδηρος είναι 
συνδεδεμένος με μια βιολογική δομή που λέγεται «αίμη» και 
αποτελεί βασικό συστατικό των πρωτεϊνών που συμμετέχουν στις 
αντιδράσεις αποτοξίνωσης και οξυγόνωσης. Παραδείγματα 
αποτελούν η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη, πρωτεΐνες που 
μεταφέρουν οξυγόνο στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στα μυϊκά 
κύτταρα αντίστοιχα. Καλές πηγές ανόργανου σιδήρου είναι, μεταξύ 
άλλων, τα όσπρια, τα φασόλια, τα μπιζέλια, τα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά και οι φράουλες. Ο οργανικός σίδηρος (αίμη) περιέχεται 
στη σάρκα και το αίμα των ζώων.

Το χρώμιο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης και βελτιώνει την 
ανοχή στη γλυκόζη. Τα συμπτώματα της έλλειψης χρωμίου 
εκδηλώνονται ως ενδείξεις διαβήτη, π.χ. ελαχιστοποιημένη ανοχή 
στη γλυκόζη, αντίσταση στην ινσουλίνη και νευροπάθεια. Πηγές 
χρωμίου είναι, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα ολικής άλεσης, οι 
πράσινες πιπεριές, τα μήλα, οι μπανάνες και το σπανάκι.

Το μαγγάνιο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών και των 
χόνδρων, την επούλωση τραυμάτων, την παραγωγή κολλαγόνου 
και την υγεία των αρτηριών. Είναι συστατικό στοιχείο των ενζύμων 
που συμβάλλουν στον μεταβολισμό της τεστοστερόνης, των 
υδατανθράκων, των αμινοξέων και των νευροδιαβιβαστών και 
προστατεύουν τους ιστούς και τα συστατικά των κυττάρων από τη 
φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Διατροφικές πηγές που 
περιέχουν χαλκό είναι, μεταξύ άλλων, τα ανεπεξέργαστα 
δημητριακά, οι ξηροί καρποί, τα φυλλώδη λαχανικά και το τσάι.

Το μολυβδαίνιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο που λειτουργεί 
ως συνένζυμο για διάφορα ένζυμα (ένζυμα του μολυβδαινίου) που 
καταλύουν μεταβολικές αντιδράσεις, ιδίως όσες αφορούν τη 
διάσπαση νουκλεοτιδίων (DNA και RNA). Στα συμπτώματα της 
έλλειψης μολυβδαινίου συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του 
καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού, ο πονοκέφαλος και η 
κωματώδης κατάσταση. Οι πλουσιότερες διατροφικές πηγές 
μολυβδαινίου είναι τα όσπρια όπως φασόλια, φακές και μπιζέλια.
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Η οξείδωση και η φλεγμονή είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία γήρανσης 
και εκφυλισμού του οργανισμού. Σύμφωνα με μια μελέτη των Park et al, η ασταξανθίνη 
μειώνει τα επίπεδα οξείδωσης και φλεγμονής μέσω της αναστολής ενεργών 
μορφών οξυγόνου (ROS) και φλεγμονωδών μεσολαβητών. Η μελέτη έδειξε επίσης 
ότι η ασταξανθίνη που λαμβάνεται μέσω της τροφής ενισχύει την ανταπόκριση του 
ανοσοποιητικού συστήματος των ανθρώπων.

Park	JS	et	al.	Astaxanthin	decreased	oxidative	stress	and	inflammation	and	enhanced	immune	response	in	humans.	
NutrMetab	(Lond)	2010;7:18.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η υγιής λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος εξαρτάται από τη διατήρηση 
των λιπιδίων του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε μια μελέτη των Iwamoto et al, η 
ασταξανθίνη προκάλεσε μείωση της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας 
(LDL, γνωστές και ως «κακή χοληστερόλη»). Μια μελέτη των Yoshida et al που ακολούθησε 
επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο συμπέρασμα, καταδεικνύοντας ότι η λήψη συμπληρωμάτων 
ασταξανθίνης οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL, 
γνωστές και ως «καλή χοληστερόλη») και σε μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων.

Iwamoto	T	et	al.	Inhibition	of	low-density	lipoprotein	oxidation	by	astaxanthin.J	AtherosclerThromb	2000;7(4):216-22.

Yoshida	H	et	al.	Administration	of	natural	astaxanthin	increases	serum	HDL-cholesterol	and	adiponectin	in	subjects	
with	mild	hyperlipidemia.	Atherosclerosis	2010;209(2):520-3.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα λιπαρά οξέα ω-3 και ω-6 μπορούν να οξειδωθούν κατά την επαφή τους με το αίμα. 
Το ίδιο ισχύει και για τη χοληστερόλη LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας). Τα 
οξειδωμένα λιπαρά οξέα και η χοληστερόλη LDL δημιουργούν κίνδυνο αθηρογένεσης. Οι 
Karppi et al έδειξαν ότι τα επίπεδα οξειδωμένων λινολενικών (ω-3) και λινολεϊκών (ω-6) 
λιπαρών οξέων στο αίμα μειώθηκαν μετά τη χορήγηση συμπληρώματος ασταξανθίνης.

KarppiJ	et	al.	Effects	of	astaxanthin	supplementation	on	lipid	peroxidation.	Int	JVitam	NutrRes	2007;77	(1)3-11.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν οι Tominaga et al, η ασταξανθίνη χορηγήθηκε από του 
στόματος και με τοπική χρήση. Ένα από τα πορίσματα της μελέτης ήταν η μείωση των 
ρυτίδων και των κηλίδων γήρανσης στο δέρμα, καθώς και η αύξηση της ελαστικότητας 
και της υγρασίας.

Tominaga	K	et	al.	Cosmetic	benefits	of	astaxanthin	on	humans	subjects.	Acta	Biochim	Pol	2012;59(1):43-7.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι Camera et al απέδειξαν ότι η ασταξανθίνη 
αναστέλλει τις ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS) 
που παράγονται από την έκθεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.

Camera	Ε.	et	al.	Astaxanthin,	canthaxanthin	and	beta-carotene	differently	
affect	UVA-induced	oxidative	damage	and	expression	of	oxidative	stress-
responsive	enzymes.	Exp	Dermatol.	2009;18(3):222-31.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα μακροφάγα παίζουν ζωτικό ρόλο στην εμφάνιση, 
εξέλιξη, ανάπτυξη και ρήξη αθηροσκληρωτικών 
πλακών. Σε μελέτη που πραγματοποίησαν οι 
Kishimoto et al, διαφάνηκε η ανασταλτική δράση της 
ασταξανθίνης στην ενεργοποίηση των μακροφάγων.

Kishimoto	Y	et	al.	Astaxanthin	suppresses	scavenger	receptor	
expression	and	matrix	metalloproteinase	activity	in	macrophages.	EurJ	
Nutr	2010;49(2):119-26.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ασταξανθίνη 
μειώνει τα επίπεδα οξειδωτικού στρες, φλεγμονής 
και γαλακτικού οξέος- παράγοντες που μπορεί 
να περιορίσουν τη συχνότητα και την ένταση της 
άσκησης - και, κατά συνέπεια, συμβάλλει στη βελτίωση 
της αντοχής και της απόδοσης κατά την άσκηση.

Malmsten	CL	and	Lignell	A.	Dietary	supplementation	with	
astaxanthin-rich	algal	meal	improves	strength	endurance	-	a	double	
blind	placebo	controlled	study	on	male	students.	Carotenoid	Sci	
2008;13:20-22.

Sawaki	K	et	al.	Sports	performance	benefits	from	taking	natural	
astaxanthin	characterized	by	visual	activity	and	muscle	fatigue	
improvements	in	humans.	J	Clin	Ther	Med	2002;18(9):73-88.

Παραπομπές σε μελέτες ασταξανθίνης
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Τα προγράμματα υγιεινής διατροφής και απώλειας βάρους Wellness by Oriflame 
διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συμβούλους μας. Τα προγράμματα 
έχουν σχεδιαστεί με βάση τα προϊόντα Natural Balance - ροφήματα, σούπες και μπάρες - και 
τις συστάσεις του Πανεπιστημίου του Harvard και άλλων αναγνωρισμένων ιατρικών 
ιδρυμάτων ως προς τον υγιή τρόπο ζωής.

Τι είναι το Wellness Breakfast™ και γιατί είναι σημαντικό;
Ένα κοινό στοιχείο των δύο προγραμμάτων είναι το Wellness Breakfast™, το οποίο αποτελείται 
από το WellnessPack και το Natural Balance Shake σε συνδυασμό με υγιεινές τροφές, όπως γάλα 
με χαμηλά λιπαρά, φρούτα, μούρα και ορισμένα προϊόντα ολικής άλεσης, προαιρετικά. Το 
ρόφημα είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και τροφικές ίνες, και περιλαμβάνει υδατάνθρακες χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη. Το WellnessPack παρέχει ευεργετικά λιπαρά οξέα ω-3 μακράς αλυσίδας, 
ασταξανθίνη και άλλα αντιοξειδωτικά, καθώς και απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. 
Έχουν γίνει μελέτες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ατόμων που τρώνε τακτικά πρωινό και 
εκείνων που δεν τρώνε, οι οποίες έχουν καταδείξει ότι η παράλειψη του πρωινού σχετίζεται με 
τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων νόσων ή παθήσεων, όπως η παχυσαρκία, η 
αντίσταση στην ινσουλίνη, καρδιαγγειακές νόσοι ή διαβήτης τύπου 2. Με άλλα λόγια, είναι 
σημαντικό να τρώμε πρωινό.
Ωστόσο, ο οργανισμός δεν ωφελείται από οποιονδήποτε τύπο πρωινού. Η επιλογή του τι θα 
φάμε για πρωινό είναι εξίσου σημαντική.

Ποια είναι τα οφέλη του Wellness Breakfast™;
Η τακτική κατανάλωση πρωινού που είναι πλούσιο σε τροφικές ίνες μπορεί να βελτιώσει τον 
έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και να αποτρέψει την εμφάνιση παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων 
παθήσεων. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το πρωινό και άλλα γεύματα χαμηλού γλυκαιμικού 
δείκτη, ιδανικά σε συνδυασμό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες - όπως το Wellness 
Breakfast™ - προκαλούν μικρότερη μεταβλητότητα των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα συγκριτικά 
με γεύματα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα προϊόντα που περιλαμβάνει το Wellness Breakfast™ 
βελτιώνουν τη διατροφική αξία κάθε πρωινού. Η υψηλή περιεκτικότητα σε τροφικές ίνες 
προσδίδει στο Natural Balance Shake χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, δηλ. λίγες θερμίδες ανά 
μονάδα όγκου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σε συνδυασμό με 
τη χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, στοιχείο που είναι σημαντικό 
για όσους τρώνε πρωινό, αλλά ακόμα περισσότερο για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος.

Τι είναι το Wellness Dinner™;
Το Wellness Dinner™, που αποτελείται από μια μερίδα ροφήματος ή σούπας Natural Balance, 
ένα πιάτο γεμάτο λαχανικά (μεταξύ άλλων αβοκάντο, ελιές, ξηρούς καρπούς, σπόρους ή/και 
μικρή ποσότητα ντρέσινγκ με ελαιόλαδο ή ξύδι) και ένα μικρό κομμάτι ψωμιού ολικής άλεσης, 
προσφέρει τον κατάλληλο συνδυασμό πρωτεϊνών, υδατανθράκων και καλών λιπαρών χωρίς 
πολλές θερμίδες. Το Wellness Dinner™, ως μέρος μιας δίαιτας περιορισμένων θερμίδων σε 
συνδυασμό με τακτική άσκηση, μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους.

Τα προγράμματα Υγιεινής Διατροφής
και Απώλειας Βάρους Wellness by Oriflame

Τι είναι το υγιεινό σνακ;
Πέραν του Wellness Breakfast™ και του Wellness Dinner™, τα προγράμματα Wellness 
προβλέπουν και συνιστούν την κατανάλωση 1-2 υγιεινών σνακ ημερησίως, π.χ. μπάρες, 
ροφήματα και σούπες Natural Balance ή φρούτα και ξηρούς καρπούς. Έρευνες δείχνουν ότι η 
κατανάλωση σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αισθήματος πείνας και μειωμένη πρόσληψη τροφής στο 
επόμενο γεύμα. Τα ροφήματα, οι σούπες και οι μπάρες Natural Balance έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Μία μερίδα ροφήματος ή σούπας, ή μισή μπάρα έχουν μόνο 70 
θερμίδες, κατά προσέγγιση, δηλ. όσες και ένα μήλο.

Βιβλιογραφία:	Uemura	/VI	et	al.	Breakfast	skipping	is	positively	associated	with	incidence	of	type	2	diabetes	mellitus:	Evidence	from	theAichi	
workers’	cohort	study.J	Epidemiol	2015;25(5):351-358

Pereira	/VIA	et	al.	Breakfast	frequency	and	quality	may	affect	glycemia	and	appetite	in	adults	and	children.]	Nutr	2011;141:163S-168S

van	Baak	/VIA.	24-hour	glucose	profiles	on	diets	varying	in	protein	content	and	glycemic	index.

Nutrients	2014;6:3050-3061

Betts	JA	et	al.The	causal	role	of	breakfast	in	energy	balance	and	health:	a	randomized	controlled	trial	in	lean	adults.	Am	J	Clin	Nutr	
2014;100:539-547

BuchholzAC	and	Schoeller	DA.	Is	a	calorie	a	calorie?	Am	J	Clin	Nutr	2004	May;79(5):899S-906S.

Ortinau	LC	et	al.	Effects	of	high-protein	vs	high-fat	snacks	on	appetite	control,	satiety,	and	eating	initiation	in	healthy	women.	Nutr	J	
2014;13:97-101

Ροφήματα και σούπες
Όταν αποτελούν μέρος του Προγράμματος 
Υγιεινής Διατροφής, το ρόφημα και η σούπα 
Natural Balance:
•  σας διατηρούν σε κατάσταση σωματικής 

και πνευματικής οξύτητας και γεμάτους 
ενέργεια όλη την ημέρα

•  μπορούν να ενσωματωθούν στο πρωινό 
σας ή να καταναλωθούν ως υγιεινά σνακ 
μεταξύ των γευμάτων ή πριν από την 
άσκηση.

•  σας βοηθούν να απαλλαγείτε από την 
έντονη επιθυμία για γλυκό.

Μπάρες
Όταν αποτελεί μέρος του Προγράμματος 
Υγιεινής Διατροφής, η μπάρα Natural Balance:
•  είναι ένα σνακ χαμηλού γλυκαιμικού 

δείκτη που συμβάλλει στη σταθεροποίηση 
του σακχάρου του αίματος και των 
επιπέδων ινσουλίνης και ενισχύει το 
αίσθημα συγκέντρωσης.

•  σας χαρίζει αρκετή αίσθηση πληρότητας 
και ενεργητικότητας ώστε να μπορείτε να 
ασκείστε αμέσως μετά τη δουλειά.

Ροφήματα και σούπες
Πολλοί χρήστες αρχίζουν να καταναλώνουν τα ροφήματα ή 
τις σούπες Natural Balance για να χάσουν βάρος και 
εξακολουθούν να τα καταναλώνουν ως μέρος ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής. Όταν αποτελούν μέρος του Προγράμματος 
Απώλειας Βάρους, το ρόφημα και η σούπα Natural Balance:
•  παρέχουν τις μέγιστες θρεπτικές ουσίες με τις 

ελάχιστες θερμίδες.
•  συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου του 

αίματος και των επιπέδων ινσουλίνης, η οποία μειώνει 
την έντονη επιθυμία και την όρεξή σας για γλυκό και 
φαγητό.

•  χαρίζουν αίσθημα κορεσμού χωρίς υπερβολική 
ποσότητα θερμίδων, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες

Μπάρες
Όταν αποτελεί μέρος του Προγράμματος Απώλειας Βάρους, 
η μπάρα Natural Balance:
•  παρέχει φυσικά θρεπτικά συστατικά με μόνο 150 

θερμίδες (κατά προσέγγιση) ανά μπάρα.
•  είναι ένα σνακ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που 

συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου του 
αίματος και των επιπέδων ινσουλίνης.

•  έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές 
ίνες που σας χαρίζουν αίσθημα πληρότητας χωρίς 
υπερβολική ποσότητα θερμίδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΒΑΡΟΥΣ
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Δεκατρία άτομα (11 γυναίκες, 2 άνδρες, ηλικίες 20-67, ΔΜΣ 25,1 - 38,9 kg/m2) 
ακολούθησαν το Πρόγραμμα Βάρους Wellness by Oriflame για 12 εβδομάδες.

Το Πρόγραμμα Απώλειας Βάρους 
Wellness by Oriflame: Ομάδα απώλειας 
βάρους στη Στοκχόλμη, Σουηδία

Οι συμμετέχοντες καλούνταν να 
παρευρίσκονται σε εβδομαδιαίες 
συναντήσεις διάρκειας μίας ώρας με τους 
διατροφολόγους Wellness by Oriflame. 
Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης, οι 
συμμετέχοντες της ομάδας μοιράζονταν 
με τους υπολοίπους τα λάθη και τις 
επιτυχίες τους, και δέχονταν σχόλια, 
συμβουλές και μυστικά από τους 
διατροφολόγους. Ο έλεγχος της 
απώλειας βάρους των συμμετεχόντων 
γινόταν σε εβδομαδιαία βάση με ζύγισμα. 
Κατά την πρώτη και την τελευταία 
συνάντηση, έγινε αξιολόγηση της 
σωματικής σύνθεσης των συμμετεχόντων 
σύμφωνα με κλίμακες σωματικής 
εμπέδησης.

Η σύσταση που δόθηκε στους 
συμμετέχοντες ήταν να τρώνε περίπου 
τρία γεύματα την ημέρα - πρωινό, 
μεσημεριανό και βραδινό - και 1-2 υγιεινά 
σνακ μεταξύ των γευμάτων. Ωστόσο, ο 
μέγιστος αριθμός θερμίδων ημερησίως 
έπρεπε να είναι 1500 κατά προσέγγιση. 
Οι συμμετέχοντες δεν είχαν την 
υποχρέωση να μετρούν τις θερμίδες που 
καταναλώνουν, αλλά έπρεπε να 
περιορίζουν την πρόσληψη θερμίδων με 
την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε 
θρεπτικές ουσίες και χαμηλή ενεργειακή 
πυκνότητα. Το ρόφημα Natural Balance 
έπρεπε να καταναλώνεται στο πλαίσιο 
ενός υγιεινού πρωινού, π.χ. να 
προστίθεται σε ένα smoothie με γάλα, 
φρούτα και μούρα. Οι συμμετέχοντες 
έπρεπε να καταναλώνουν ένα φακελάκι 

WellnessPack ημερησίως μαζί με το 
Wellness Breakfast™.

Για μεσημεριανό έπρεπε να ετοιμάζουν 
γεύματα με βάση τρεις διατροφικές 
ομάδες - φρούτα και λαχανικά, 
υδατάνθρακες βραδείας καύσης και ψάρια 
ή πηγές πρωτεϊνών με λιποδιαλυτική 
δράση. Για βραδινό έπρεπε να 
καταναλώνουν οποιαδήποτε σούπα 
Natural Balance μαζί με ένα μεγάλο πιάτο 
λαχανικών και ένα μικρό κομμάτι ψωμιού 
ολικής άλεσης. Οι διατροφολόγοι 
συμβούλεψαν τους συμμετέχοντες να 
περιορίσουν το αλκοόλ σε ένα ποτήρι την 
εβδομάδα το πολύ και να επιλέγουν 
ροφήματα χωρίς ζάχαρη, όπως νερό, τσάι 
ή καφέ.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να μετρούν τον 
αριθμό βημάτων που έκαναν ημερησίως, 
με τη χρήση βηματομετρητή, και να 
προσπαθούν να υπερβαίνουν τα 10.000 
βήματα την ημέρα. Επιπλέον, συστάθηκε να 
κάνουν αερόβιες ασκήσεις τουλάχιστον 
τρεις φορές ανά εβδομάδα, για 30 - 60 
λεπτά τη φορά, και να αποφεύγουν την 
καθιστική στάση για παρατεταμένα 
χρονικά διαστήματα.

Η μέση απώλεια βάρους μετά από 12 
εβδομάδες ήταν 7,5 kg. Επτά από τους 13 
συμμετέχοντες έχασαν από 8 έως 15 kg. 
Όλοι παρουσίασαν απώλεια σωματικού 
λίπους 5,6% κατά μέσο όρο, ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν σχεδόν 12%.

RESULTS OF WEIGHTLOSS GROUP

•  Η κατανάλωση ροφημάτων και σουπών Natural Balance στο 
πλαίσιο μιας δίαιτας περιορισμένων θερμίδων σε συνδυασμό με 
τακτική άσκηση, μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους

•  Αυτό έγινε φανερό σε μια ομάδα απώλειας βάρους στη 
Στοκχόλμη, Σουηδία.

•  13 υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα - άνδρες και γυναίκες - έχασαν 
κατά μέρος όρο 7,5 kg σε 12 εβδομάδες. Η μάζα του σωματικού 
λίπους τους μειώθηκε κατά μέσο όρο 5,6%.
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Τα προϊόντα Wellness του προγράμματος υγιεινής διατροφής προσφέρουν 
τα εξής δύο οφέλη:

•  Διασφαλίζουν ότι ξεκινάτε κάθε ημέρα με ένα υγιεινό πρωινό που χαρίζει 
στον εγκέφαλο και το σώμα σας πλήθος θρεπτικών ουσιών.

•  Παρέχουν βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά οξέα ω-3 και 
αντιοξειδωτικά απαραίτητα για να διατηρηθεί η διατροφική κατάσταση του 
οργανισμού σας και οι διαφορετικές σωματικές λειτουργίες του.

1

3

2

4

1 μερίδα Natural Balance Shake
1 φακελάκι Wellness Pack
+ 1 αγαπημένη υγιεινή επιλογή

ανατρέξτε	στη	σελίδα	52	για	παραδείγματα

Wellness Breakfast™

Υγιεινό βραδινό

Υγιεινό μεσημεριανό

Υγιεινό σνακ: 1-2 ανά ημέρα
1/2 πιάτο με λαχανικά
1/4 πιάτο με άπαχη πρωτεΐνη
1/4 πιάτο με υδατάνθρακες βραδείας καύσης

Παράδειγμα
1 μπάρα Natural Balance ή
+ φρούτα και ξηροί καρποί

1/2 πιάτο με λαχανικά
1/4 πιάτο με άπαχη πρωτεΐνη
1/4 πιάτο με υδατάνθρακες βραδείας καύσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Προτεινόμενα μενού
για το Πρόγραμμα 
Υγιεινής Διατροφής
ΠΡΩΙΝΟ
WellnessPack
1 μερίδα Natural Balance Shake
Καφές/τσάι, χωρίς ζάχαρη
Γάλα με χαμηλά λιπαρά, 300 ml
1 μπανάνα
50 g φραμπουάζ ή κάποιο ανάλογο φρούτο
50 g μύρτιλλα

ΣΝΑΚ
Σούπα Natural Balance ή 
1 μήλο 150 g και αμύγδαλα 10 g, ή 
1 μπάρα Natural Balance

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ανάμικτα χόρτα 20 g 
κίτρινη πιπεριά 70 g 
ντομάτα 50 g 
1/4 αβοκάντο 
πράσινες ελιές, 20 g 
μαγειρεμένα λαχανικά: μπιζέλια, καλαμπόκι, 
καρότα, πράσινα φασολάκια 100 g 
ελαιόλαδο, 2 κ.γ.
στήθος κοτόπουλο στον φούρνο, 150 g 
κριθάρι ολικής άλεσης βραστό, 150 g

ΣΝΑΚ
Σούπα Natural Balance ή 
1 μήλο 150 g και αμύγδαλα 10 g, ή
1 μπάρα Natural Balance

ΒΡΑΔΙΝΟ
σπανάκι baby 20 g 
αγγούρι 50 g 
κίτρινη πιπεριά 70 g 
ντομάτα 100 g
μαγειρεμένα λαχανικά: μπιζέλια, καλαμπόκι, 
καρότα, πράσινα φασολάκια, 100 g
ελαιόλαδο, 2 κ.γ.
σολομός στον φούρνο, 140 g 
ρύζι ολικής άλεσης, βραστό, 100 g

Η ημερήσια λίστα
ελέγχου σας για το
Πρόγραμμα Υγιεινής
Διατροφής
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
•  Μην ξεχνάτε καθημερινά το Wellness 

Breakfast™ (που περιλαμβάνει 1 φακελάκι 
WellnessPack και 1 μερίδα ροφήματος 
Natural Balance Shake).

•  Να τρώτε γεύματα ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα: πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό 
και 1-2 σνακ.

•  Ακολουθήστε τις οδηγίες για Υγιεινό 
Μεσημεριανό/Βραδινό για να 
προετοιμάσετε τα γεύματά σας.

•  Αποφύγετε την κατανάλωση γλυκών 
(υψηλού γλυκαιμικού δείκτη) και 
τροφίμων, σαλτσών και πιάτων με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά.

•  Προτιμήστε να μαγειρεύετε το φαγητό σας 
στον ατμό, στην κατσαρόλα ή στον 
φούρνο. Αποφύγετε το τηγάνισμα, σε 
τηγάνι ή φριτέζα, καθώς και να 
παραψήνετε το φαγητό.

•  Προτιμήστε το νερό ως συνοδευτικό ποτό 
για το γεύμα σας. Αποφύγετε/περιορίστε 
τα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη και 
τα οινοπνευματώδη.

ΑΣΚΗΣΗ
•  Αυξήστε τις καθημερινές δραστηριότητές 

σας με στόχο να κάνετε 10.000 βήματα 
ημερησίως.

•  Ασκηθείτε τρεις φορές την εβδομάδα. 
Συμπεριλάβετε αερόβιες ασκήσεις, 
ασκήσεις ενδυνάμωσης και ευλυγισίας.

•  Αποφύγετε να παραμένετε σε καθιστή 
στάση για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους.

ΕΥΕΞΙΑ
•  Προσπαθήστε να κοιμάστε αρκετές ώρες, 

να μην καταβάλλεστε από άγχος και να 
διατηρείτε θετική στάση.

•  Όσο διαρκεί το πρόγραμμα, διασφαλίστε 
ότι θα έχετε καθοδήγηση και στήριξη από 
το κοινωνικό σας περιβάλλον.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΟ
WELLNESS COOK BOOK (κωδικός: 112544)! 
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Προτεινόμενα μενού
για το Πρόγραμμα Απώλειας 
Βάρους
WELLNESS BREAKFAST™   
WellnessPack 10 
1 μερίδα Natural Balance Shake 65
Καφές/τσάι, χωρίς ζάχαρη 5
Γάλα με χαμηλά λιπαρά, 300 ml 120
1 μπανάνα 103
50 g φραμπουάζ ή ανάλογο φρούτο 19
50 g μύρτιλλα 28 

ΣΝΑΚ
Σούπα Natural Balance ή 70
1 μήλο 150 g και αμύγδαλα 10 g, ή 145
1 μπάρα Natural Balance 150 
Σύνολο θερμίδων: 125

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ανάμικτα χόρτα 40 g 12
κίτρινη πιπεριά 70 g 20
ντομάτα 100 g 18 
μαγειρεμένα λαχανικά: μπιζέλια, καλαμπόκι, 
καρότα,
πράσινα φασολάκια, 200 g 130
ελαιόλαδο, 2 κ.γ. 80
στήθος κοτόπουλο στον φούρνο, 100 g 135
κριθάρι ολικής άλεσης βραστό, 150 g 105 
Σύνολο θερμίδων: 500

ΣΝΑΚ
Σούπα Natural Balance ή 70
1 μήλο 150 g και αμύγδαλα 10 g, ή 145
1 μπάρα Natural Balance 150 
Σύνολο θερμίδων: 125

WELLNESS DINNER™
Σούπα Natural Balance (κατά μέσο όρο 20 g)  73
ψωμί ολικής άλεσης, 30 g 75
1/4 αβοκάντο 80
ηλιόσποροι, 15 g 90
σπανάκι baby 40 g 12
πράσινες ελιές 20 g 25
αγγούρι 50 g 7
κίτρινη πιπεριά 70 g 20
ντομάτα 100 g 18 
Σύνολο θερμίδων: 400

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ: 1500

Η ημερήσια λίστα ελέγχου σας 
για το Πρόγραμμα Απώλειας 
Βάρους
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
•  Μην ξεχνάτε καθημερινά το Wellness Breakfast™ 

(που περιλαμβάνει 1 φακελάκι WellnessPack και 1 
μερίδα ροφήματος Natural Balance Shake).

•  Να τρώτε το Wellness Dinner™ (που περιλαμβάνει 
ρόφημα ή σούπα Natural Balance).

•  Να τρώτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα: πρωινό, 
μεσημεριανό, βραδινό και 1-2 σνακ.

•  Ακολουθήστε τις οδηγίες Απώλειας Βάρους για να 
προετοιμάσετε τα γεύματά σας.

•  Αποφύγετε την κατανάλωση γλυκών (υψηλού 
γλυκαιμικού δείκτη) και τροφίμων, σαλτσών και 
πιάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

•  Προτιμήστε να μαγειρεύετε το φαγητό σας στον 
ατμό, στην κατσαρόλα ή στον φούρνο. Αποφύγετε 
το τηγάνισμα, σε τηγάνι ή φριτέζα, καθώς και να 
παραψήνετε το φαγητό.

•  Προτιμήστε το νερό ως συνοδευτικό ποτό για το 
γεύμα σας.

•  Αποφύγετε τα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη 
και τα οινοπνευματώδη.

•  Όταν τρώτε, απολαύστε το φαγητό σας χωρίς να 
ασχολείστε με κάτι άλλο. Μην δουλεύετε και μην 
βλέπετε τηλεόραση όσο τρώτε.

•  Να τρώτε αργά και να μασάτε κάθε μπουκιά 
πολλές φορές. Πρέπει να περάσουν περίπου 20 
λεπτά για να επέλθει το αίσθημα του κορεσμού.

•  Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά από κάθε κύριο 
γεύμα για να μειώσετε την επιθυμία σας για 
περισσότερο φαγητό.

ΑΣΚΗΣΗ
•  Κάντε δυναμικό περπάτημα για 30-60 λεπτά. Θέστε 

ως στόχο να υπερβαίνετε τα 10.000 βήματα 
ημερησίως.

•  Κάντε αερόβιες ασκήσεις, όπως τρέξιμο, κολύμπι ή 
ποδήλατο για τουλάχιστον 30 λεπτά, 3 φορές την 
εβδομάδα.

•  Αποφύγετε να παραμένετε σε καθιστή στάση για 
παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

ΕΥΕΞΙΑ
•  Προσπαθήστε να κοιμάστε αρκετές ώρες, να μην 

καταβάλλεστε από άγχος και να διατηρείτε θετική 
στάση.

•  Όσο διαρκεί το πρόγραμμα, διασφαλίστε ότι θα 
έχετε καθοδήγηση και στήριξη από το κοινωνικό 
σας περιβάλλον.

Τα προϊόντα Wellness του προγράμματος βάρους προσφέρουν τα 
εξής τρία οφέλη:
•  Σας εξασφαλίζουν ένα θρεπτικό πρωινό που εξισορροπεί τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίμα σας και σας βοηθά να παραμένετε 
συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια.

•  Παρέχουν βιταμίνες, μέταλλα, λιπαρά οξέα ω-3 και αντιοξειδωτικά.
•  Συνθέτουν ένα υγιεινό βραδινό. Πλούσια σε πρωτεΐνες, χαρίζουν 

αίσθημα κορεσμού χωρίς υπερβολική ποσότητα θερμίδων.

1 μερίδα Natural Balance Shake 
1 φακελάκι WellnessPack
+ 1 αγαπημένη υγιεινή επιλογή 

ανατρέξτε	στη	σελίδα	52
για	παραδείγματα

3/4 πιάτο με λαχανικά
1/8 πιάτο με άπαχη πρωτεΐνη
1/8 πιάτο με υδατάνθρακες βραδείας καύσης

Wellness Breakfast™ Μεσημεριανό για απώλεια βάρους

1 2

περίπου 500 θερμίδεςπερίπου 350 θερμίδες

περίπου 400 θερμίδεςΣύνολο, 250 θερμίδες
ημερησίως

Υγιεινό σνακ: 1-2 ανά ημέρα
1 μερίδα Σούπα Natural Balance Ή 
1 μερίδα ρόφημα Natural Balance Shake
(85 θερμίδες κατά μέσο όρο)
1 πιάτο με ανάμικτα λαχανικά + 1 φέτα 
ψωμιού ολικής άλεσης
(315 θερμίδες
κατά μέσο όρο)

Παραδείγματα: 1 μπάρα Natural Balance 
(150 θερμίδες)
1 μήλο + μερικά καρύδια/αμύγδαλα
(100 θερμίδες κατά μέσο όρο)

Wellness Dinner™

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΟ WELLNESS 
COOK BOOK (κωδικός: 112544)!
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Το Wellness Breakfast™

Προτεινόμενα μενού για το Wellness Breakfast™

ΒΡΩΜΗ θερμίδες
WellnessPack 10 
1 μερίδα Natural Balance Shake  65
Καφές/τσάι, χωρίς ζάχαρη 5
Βρώμη βρασμένη με νερό 135
Γάλα με χαμηλά λιπαρά, 200 ml 80
50 g φραμπουάζ ή ανάλογο φρούτο 19
50 g μύρτιλλα 28
Σύνολο θερμίδων: 350

ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ SMOOTHIE θερμίδες
WellnessPack 10 
Αναμίξτε τα ακόλουθα συστατικά
στο μπλέντερ:
1 μερίδα Natural Balance Shake 65
Κίτρινα φρούτα, 100 g 100
Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, 200 ml 125
χυμός από ένα πορτοκάλι  65
πασπαλίστε από πάνω με κανέλα
Σύνολο θερμίδων: 365

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΟΥΡΑ            θερμίδες
WellnessPack 10
Μούσλι ολικής άλεσης
χωρίς ζάχαρη, 30 g 110
Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, 200 ml 100
1 μερίδα Natural Balance Shake 65 
(ανακατέψτε το με το γιαούρτι)
100 g κόκκινα μούρα 55
Σύνολο θερμίδων: 340

ΟΜΕΛΕΤΑ θερμίδες
WellnessPack	 10	
1 μερίδα	Natural Balance Shake
αναμεμιγμένο με 150 ml νερού 65 
Ανακατέψτε	και	ρίξτε	το	μίγμα
σε	ένα	ζεστό	αντικολλητικό	τηγάνι:
2 αυγά 170
Γάλα με χαμηλά λιπαρά, 30 ml 
12 Προσθέστε αλάτι και πιπέρι
Σπανάκι baby, 30 g 30
Ντοµάτες, 50 g 10
Αγγούρι, 50 g 27
Γλυκιά πιπεριά, 30 g 36
Σύνολο θερμίδων 360

+ + 

Παράδειγμα σερβιρίσματος του Wellness Breakfast™

1 μερίδα Natural Balance Shake + 1 φακελάκι WellnessPack + 1 αγαπημένη υγιεινή 
επιλογή (π.χ. γιαούρτι, φρούτα & μούρα, δημητριακά)



W
EL

LN
ES

S 
by

 O
RI

FL
A

M
E 

 I 
 Ο

δη
γό

ς 
Π

ρο
ϊό

ντ
ω

ν 
 

56 57

Ομάδα 
1

Ομάδα 
2

Ομάδα 
3

Ομάδα 
1

Ομάδα 
2

Ομάδα 
3

ΣΥΧ
Ν

ΕΣ ΕΡΩ
ΤΗ

ΣΕΙΣ
ΕΠ

ΙΣΤΗ
Μ

O
N

IKH
 ΒΑΣΗ

Π
ΡΟ

ΓΡΑΜ
Μ

ΑΤΑ
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ N

B
ΣΥΜ

ΠΛΗΡΩ
Μ

ΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟ
Φ

ΗΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1
Κυρίως λαχανικά

Μαρούλι, σπανάκι, ρόκα 
(χόρτα)
Μαϊντανός, κόλιανδρος 
(μυρωδικά) 
Σέλερι, μάραθος, λάχανο Pak 
choi, λαχανίδα (όλα τα είδη) 
Αγγούρια, πιπεριές 
Ντοµάτες, καρότα 
Λαχανάκια Βρυξελλών, 
μπρόκολο 
Κουνουπίδι 
Σπαράγγια, μπάμιες 
Παντζάρια, ραπανάκια 
Πράσινα μπιζέλια 
Ελιές 
Αβοκάντο 
Κρεμμύδι, σκόρδο

ΟΜΑΔΑ 2 
Κυρίως πρωτεΐνη

Μανιτάρια 
Φακές 
Ρεβίθια 
Φασόλια (όλα τα είδη)
Τόφου
Κιμάς σόγιας ψάρι
Θαλασσινά
Αυγά
Κοτόπουλο
Γαλοπούλα
Γαλακτοκομικά προϊόντα 
με χαμηλά λιπαρά και 
χωρίς γλυκαντικά (τυρί, 
γιαούρτι, γάλα)

ΟΜΑΔΑ 3
Κυρίως υδατάνθρακες

Δημητριακά ολικής άλεσης 
(βρώμη, σίκαλη, κριθάρι, 
σιτάρι)
Ρύζι (ολικής άλεσης)
Φαγόπυρο
Πατάτα
Γλυκοπατάτα
Σελινόριζα
Κολοκύθα
Καλαμπόκι
Κινόα
Πλιγούρι
Νουντλς
Ζυμαρικά (ολικής άλεσης)
Ψωμί (ολικής άλεσης)

Οδηγίες για Μεσημεριανό/Βραδινό Το Wellness Dinner™

Χρησιμοποιήστε τις τρεις διατροφικές ομάδες που αναφέρονται στην προηγούμενη 
σελίδα για να δημιουργήσετε τα γεύματά σας. Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε ένα 
φακελάκι WellnessPack ημερησίως.

Μεσημεριανό για απώλεια βάρους

Υγιεινό βραδινό/μεσημεριανό

Ομάδα 1 (3/4 του πιάτου) 
Ομάδα 2 (1/8 του πιάτου)
 + 
Ομάδα 3 (1/8 του πιάτου) 

Ομάδα 1 (1/2 του πιάτου) 
Ομάδα 2 (1/4 του πιάτου)
 + 
Ομάδα 3 (1/4 του πιάτου) Προτεινόμενα μενού για το Wellness Dinner™

ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ - 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
Σούπα Natural Balance θερμίδες
(κατά μέσο όρο από τις δύο γεύσεις) 73
ψωμί ολικής άλεσης, 30 g 75
1/4 αβοκάντο 80
ηλιόσποροι, 15 g 90
σπανάκι baby 40 g 12
πράσινες ελιές 20 g 25
αγγούρι 50 g 7
κίτρινη πιπεριά 70 g 20
ντομάτα 100 g 18
Σύνολο 400

Σούπα Natural Balance της επιλογής σας
Μαρούλι, π.χ. romano, ρόκα, σπανάκι, λάχανο bok choy
Ντομάτες
Αγγούρια
Καρότα
Φρέσκο κρεμμυδάκι, πράσα, ασκαλώνια
Κόκκινη, κίτρινη, πράσινη και πορτοκαλί πιπεριά
Ραπανάκια
Φύτρες
Παντζάρια, ψητά ή βραστά
Μυρωδικά, όπως μαϊντανός, βασιλικός, κόλιανδρος
Θυμάρι και μέντα
Μπρόκολο
Κουνουπίδι
Μάραθος, σέλερι, μαϊντανός, σελινόριζα, μπιζέλια
Φασολάκια

Η τροφή παρέχει ενέργεια στο σώμα, αλλά πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν μεγάλη 
ποσότητα φαγητού το βράδυ, με αποτέλεσμα η ενέργεια να μετατρέπεται σε επιπλέον βάρος. 
Ένας τρόπος να αποφύγετε κάτι τέτοιο είναι η κατανάλωση του Wellness Dinner™.

Πλύνετε και ψιλοκόψτε το μαρούλι της επιλογής 
σας. Αφού ξεφλουδίσετε και πλύνετε τα λαχανικά 
της επιλογής σας, κόψτε τα σε φέτες ή κομμάτια 
και αναμίξτε τα. Προσθέστε λίγο φρέσκο χυμό 
λεμονιού και ελαιόλαδο και πασπαλίστε με 
ηλιόσπορο.WELLNESS DINNER™ με 

ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ 10 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ IGELOSA 
4	μερίδες
Σύνολο	θερμίδων	ανά	μερίδα:	350-400

ΣΟΥΠΑ NATURAL BALANCE
Η σούπα περιέχει πρωτεΐνες από τρεις 
φυτικές πηγές υψηλής ποιότητας χωρίς 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 
- ΓΤΟ. Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων 
πηγών εξασφαλίζει στον οργανισμό 
σας όλα τα αμινοξέα που χρειάζεται. 
Επιπλέον, η πρωτεΐνη εξασφαλίζει 
αίσθημα πληρότητας που διαρκεί.
•		Η	πρωτεΐνη	πατάτας	έχει	υψηλή	
περιεκτικότητα	σε	απαραίτητα	αμινοξέα.

•		Η	πρωτεΐνη	μπιζελιού	δημιουργεί	τη	
μεγαλύτερη	αίσθηση	κορεσμού.

•		Η	πρωτεΐνη	σόγιας	συμβάλλει	στην	
καλή	λειτουργία	της	καρδιάς	και	των	
αιμοφόρων	αγγείων.
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Φημισμένα ιδρύματα, όπως η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και η Mayo Clinic συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντικό για την 
υγεία μας να περιορίσουμε τον χρόνο που περνούμε καθιστοί και ότι μια δραστήρια ζωή 
έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Δείτε παρακάτω 10 λόγους που η άσκηση κάνει καλό στην 
υγεία σας:

1. Σας βοηθά να χάσετε και να διατηρήσετε το βάρος σας
Όταν ασκείστε, καίτε πολύ περισσότερη από την ενέργεια που έχετε καταναλώσει.

2. Σας δίνει ενέργεια
Στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας, αισθάνεστε κουρασμένοι λόγω της πνευματικής κόπωσης, 
της κακής κυκλοφορίας και της πείνας. Η άσκηση θα σας δώσει ενέργεια και όχι το αντίθετο!

3. Ανακουφίζει από το στρες και το άγχος
Μια γρήγορη βόλτα έχει καλύτερα και πιο διαρκή αποτελέσματα από τα ηρεμιστικά ή 
αγχολυτικά φάρμακα.

4. Προλαμβάνει καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, οστεοπόρωση και ορισμένους τύπους 
καρκίνου
Η τακτική άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και 
υποδιπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Η άσκηση διεγείρει την 
αποθήκευση ασβεστίου στα οστά και είναι πιο αποτελεσματική από τα φάρμακα στην 
πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η άσκηση μπορεί να προλάβει την εμφάνιση ορισμένων 
μορφών καρκίνου, όπως του μαστού και του παχέος εντέρου.

5. Συμβάλλει στη μακροζωία
Οι άνθρωποι που καίνε τουλάχιστον 2.000 θερμίδες ανά εβδομάδα με άσκηση ζουν κατά 
μέσο όρο δύο υγιή χρόνια περισσότερο από εκείνους που δεν αθλούνται.

6. Μειώνει τα προεμμηνορροϊκά και εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα
Η άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία, διαστέλλει τα τριχοειδή και ελαττώνει τις κράμπες κατά 
την έμμηνο ρύση. Η άσκηση μειώνει τις εξάψεις και τη νυχτερινή εφίδρωση που ταλαιπωρούν 
τις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

7. Βελτιώνει την πέψη
Η σωματική δραστηριότητα διεγείρει την πέψη και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα.

8. Κάνει καλό στην πλάτη σας
Η άσκηση δυναμώνει τους δίσκους, τους μύες, τους τένοντες και τους συνδέσμους της 
πλάτης και τους κάνει πιο ανθεκτικούς. Ένα δυνατό σύμπλεγμα μυών γύρω από τον κορμό 
αποφορτίζει τη σπονδυλική στήλη σας.

9. Σας κάνει να κρυώνετε λιγότερο
Η άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία, διαστέλλει τα τριχοειδή και αυξάνει τη λειτουργία του 
μεταβολισμού ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας.

Άσκηση 10. Σας κάνει πιο όμορφους
Η άσκηση μας χαρίζει πιο υγιή επιδερμίδα, πιο καθαρό 
βλέμμα, πιο καλοσχηματισμένους μύες, καλύτερη στάση 
σώματος και λιγότερους κιρσούς και κυτταρίτιδα.

Ο Π.Ο.Υ συνιστά 30-45 λεπτά άσκησης ημερησίως, και 
επισημαίνει ότι το καθημερινό πρόγραμμα άσκησης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει αερόβια άσκηση (για καλή 
φυσική κατάσταση) καθώς και ασκήσεις ενδυνάμωσης 
και ευλυγισίας. Αποφασίστε πώς θα οργανώσετε το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα άσκησης, με βάση τα 
ακόλουθα ποσοστά:

Αερόβια άσκηση - 50%:  Δυναμικό περπάτημα, 
ποδήλατο, χορός, αεροβική 
γυμναστική, κολύμβηση 

Ενδυνάμωση - 40%:  Βάρη, γιόγκα, κολύμβηση, 
ορειβασία, πεζοπορία 

Ευλυγισία - 10%: Στρέτσινγκ, γιόγκα
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Με μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικές ουσίες και με πολλή 
άσκηση, θα κατορθώσετε να επιτύχετε τον στόχο σας, είτε 
πρόκειται για απώλεια βάρους είτε για τη βελτίωση της 
υγείας σας. Ωστόσο, για την καθολική προσέγγιση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής, θα πρέπει να εφαρμόσετε και τα 
παρακάτω: 

Αποχή από το κάπνισμα
•  Το κάπνισμα μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά τουλάχιστον 

10 χρόνια
•  Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου των 

πνευμόνων, παγκρεατικού καρκίνου και χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (Χ.Α.Π.), μεταξύ άλλων

•  Τα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να ζήσουν περισσότερα χρόνια

Επαρκής ύπνος
•  Ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την πρόσληψη τροφής
•  Η στέρηση του ύπνου επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος
•  Η στέρηση του ύπνου ελαττώνει τις νοητικές επιδόσεις
•  Οι διαταραχές στον ύπνο μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 

εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Διαχείριση άγχους
•  Ο βαθμός και η διάρκεια του άγχους καθορίζει την 

επίδρασή του στην υγεία
•  Το άγχος επηρεάζει όλα τα κύτταρα του οργανισμού και 

μπορεί να προκαλέσει σωματικά συμπτώματα, όπως 
πονοκεφάλους, στομαχόπονο, προβλήματα στην πέψη, υψηλή 
αρτηριακή πίεση, διαταραχές ύπνου, πόνο στη σιαγόνα, 
αυτοάνοσα νοσήματα, κατάθλιψη, καρδιοπάθειες και καρκίνο

•  Μερικοί τρόποι διαχείρισης του οξέως ή του 
υποτροπιάζοντος άγχους είναι η τήρηση ημερολογίου, ο 
διαλογισμός, η άσκηση, η συζήτηση ή η ενασχόληση με 
κάποιο χόμπι

Γενικό αίσθημα ευτυχίας
•  Η ευτυχία και η αισιοδοξία δεν συμβάλλουν μόνο στην καλή 

ποιότητα ζωής, αλλά και στην υγεία και τη μακροζωία
•  Μερικοί τρόποι για να γίνετε πιο ευτυχισμένοι είναι να 

επικεντρώνεστε στα θετικά στοιχεία των καθημερινών 
γεγονότων, να αισθάνεστε ευγνώμονες για τις καλές πλευρές 
της ζωής σας και να συμπεριφέρεστε με ευγένεια στους 
γύρω σας

Ευεξία

Ομαδικότητα
•  Έχει αποδειχθεί ότι όταν μοιράζεστε τους στόχους σας με την οικογένεια και τους 

φίλους σας, αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας σας. Μπορούν να σας ενθαρρύνουν, 
να σας εμπνεύσουν και να σας δώσουν κουράγιο για να συνεχίσετε τις στιγμές που 
νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε.

•  Συναναστραφείτε με άτομα που θα σας ενθαρρύνουν ή που μοιράζονται μαζί σας 
παρόμοιους στόχους για τη βελτίωση της υγείας τους!
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Το ρόφημα Natural Balance Shake 

Γιατί πίνω το ρόφημα Natural Balance Shake;
Σχεδιάστηκε αρχικά για την ενδυνάμωση ασθενών που επρόκειτο να υποβληθούν σε μεταμόσχευση οργάνου 
καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα μακροθρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, πλήρες προφίλ αμινοξέων, υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και 
πολλές φυτικές ίνες. Το Natural Balance Shake είναι ένα φυσικό ρόφημα με ισορροπημένα διατροφικά 
χαρακτηριστικά και ελάχιστες θερμίδες, που αποτελεί το ιδανικό γεύμα ή σνακ. Χαρίζει αίσθημα πληρότητας, 
ενέργεια και εξασφαλίζει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός ώστε να μην αισθάνεστε 
ότι στερείστε οτιδήποτε σημαντικό όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, παρά μόνο θερμίδες. Μία μερίδα έχει 
περίπου 65 θερμίδες.
Τα θρεπτικά συστατικά του ροφήματος Natural Balance Shake είναι φυσικά και πλήρη (δηλ. δεν είναι συνθετικά ή 
υδρολυμένα σε αμινοξέα), συνεπώς μπορείτε να το καταναλώνετε για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. Οι 
επιστήμονες που δημιούργησαν το προϊόν το καταναλώνουν καθημερινά παρότι δεν προσπαθούν να χάσουν 
βάρος. Είναι ιδανική λύση εάν αισθάνεστε πείνα ή κούραση ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας ή 
πριν πάτε στο γυμναστήριο. Το ρόφημα είναι εύπεπτο και εύγευστο, ενώ αποτελεί μια πολύ πιο υγιεινή και 
χαμηλή σε θερμίδες επιλογή για το βραδινό σε σχέση με τα περισσότερα βραδινά σνακ.

Τα συστατικά του ροφήματος Natural Balance Shake είναι φυσικά;
Ναι, χρησιμοποιούμε μόνο φυσικά θρεπτικά συστατικά και γεύσεις - όπως βανίλια, σοκολάτα και φράουλα. Η 
σύνθεση του ροφήματος περιλαμβάνει ελάχιστη ποσότητα σουκραλόζης, που είναι γλυκαντική ουσία χωρίς 
θρεπτική αξία.

Τι είναι ο «γλυκαιμικός δείκτης» (ΓΔ) και ποιος είναι ο ΓΔ του Natural Balance Shake;
Ο γλυκαιμικός δείκτης (ΓΔ) είναι μια τιμή που δίνεται σε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, με βάση την 
επίδρασή τους στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Οι τροφές των οποίων οι υδατάνθρακες απορροφώνται 
γρήγορα από το αίμα (για παράδειγμα ζαχαρούχα ποτά) έχουν υψηλό ΓΔ και αναγκάζουν το πάγκρεας να 
παράγει γρήγορα ινσουλίνη. Οι τροφές που περιέχουν μικρή ποσότητα υδατανθράκων ή υδατάνθρακες που 
απορροφώνται αργά (για παράδειγμα, λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης) έχουν χαμηλό ΓΔ, καθώς ο οργανισμός 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απορροφήσει τους υδατάνθρακες και το πάγκρεας λειτουργεί πιο αργά. 
Τροφές με ΓΔ κάτω από 55 θεωρούνται τροφές χαμηλού ΓΔ. Αρχικά, η μέθοδος ΓΔ αναπτύχθηκε για τον 
προσδιορισμό των κατάλληλων τροφών για διαβητικά άτομα. Η κατανάλωση τροφών χαμηλού γλυκαιμικού 
δείκτη, όπως των Natural Balance προϊόντων, συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου και 
ινσουλίνης στο αίμα. Η κατανάλωση τέτοιου είδους τροφών είναι ευεργετική για όλους, όχι μόνο για τους 
διαβητικούς. Ο ΓΔ του ροφήματος και της σούπας Natural Balance Shake είναι μόλις 28 όταν αναμιγνύεται με νερό.

Το Natural Balance Shake θα με βοηθήσει να χάσω βάρος;
Μελέτες έχουν δείξει σημαντική απώλεια βάρους σε περιπτώσεις όπου το ρόφημα Natural Balance Shake 
καταναλώνεται τακτικά σε συνδυασμό με τις κατάλληλες διατροφικές οδηγίες και άσκηση. Το ρόφημα Natural 
Balance Shake συμβάλλει στην απώλεια βάρους με πολλούς τρόπους. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός 
ότι τα επίπεδα ινσουλίνης των ατόμων που καταναλώνουν τακτικά το ρόφημα τείνουν να μειώνονται. Η ινσουλίνη 
είναι μια αναβολική ορμόνη (ενισχύει την πρόσληψη βάρους) που αυξάνεται στους υπέρβαρους ανθρώπους και 
τείνει να ομαλοποιείται με την κατανάλωση του ροφήματος Natural Balance Shake και της πρόσληψης τροφής σε 
πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτός είναι ο μηχανισμός που διευκολύνει την απώλεια βάρους. Επιπλέον, όσοι 
καταναλώνουν το ρόφημα αναφέρουν ότι νιώθουν αίσθημα του κορεσμού, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν 
μικρότερες ποσότητες φαγητού, άρα και λιγότερες θερμίδες στα κύρια γεύματά τους.

Για να μπορέσετε να χάσετε βάρος ή να αποκτήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με τη βοήθεια του ροφήματος 
Natural Balance, σας συνιστούμε να το καταναλώνετε με τους εξής δύο τρόπους:
1) Εντάξτε το στο πρωινό σας και, εάν θέλετε να χάσετε βάρος, στο βραδινό σας (μια γλυκιά και δροσερή επιλογή 
αντί της σούπας Natural Balance).

2) Ως σνακ ή όταν έχετε την ανάγκη για κάτι γλυκό αντί για κάτι ανθυγιεινό με πολλές θερμίδες.

Μπορώ να αντικαταστήσω ένα γεύμα μου με το ρόφημα Natural Balance Shake;
Όχι. Από μόνα τους, τα ροφήματα δεν παρέχουν αρκετές θερμίδες, βιταμίνες και μέταλλα για να αντικαταστήσουν 
ένα πλήρες γεύμα. Το ρόφημα Natural Balance Shake έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, επομένως 
πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς ή μούρα. Στα προγράμματά μας, 
συνιστούμε πάντοτε την κατανάλωσή του ως συμπλήρωμα διατροφής και όχι ως αντικατάσταση των γευμάτων.

Το Natural Balance Shake επηρεάζει την όρεξη;
Το Natural Balance Shake είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Από όλα τα μακροθρεπτικά στοιχεία του 
ροφήματος (πρωτεΐνη, λίπος και υδατάνθρακες), η πρωτεΐνη είναι το στοιχείο που χαρίζει το εντονότερο αίσθημα 
κορεσμού ανά θερμίδα. Οι φυτικές ίνες προσδίδουν όγκο στις τροφές και η πέψη τους είναι δυνατή μόνο μέχρι 
ένα σημείο, πράγμα που σημαίνει ότι χαρίζει αίσθημα κορεσμού με ελάχιστες μόνο θερμίδες. Επίσης, η 
σταθεροποίηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα βοηθά να μειωθούν οι λιγούρες, επομένως η κατανάλωση 
του ροφήματος Natural Balance Shake μεταξύ των γευμάτων μπορεί να περιορίσει το αίσθημα της πείνας και της 
όρεξης.

Είναι ασφαλές να καταναλώνω το ρόφημα Natural Balance Shake για μεγάλο χρονικό διάστημα;
Το ρόφημα Natural Balance Shake μπορεί να καταναλωθεί ως συμπλήρωμα διατροφής για όσο διάστημα 
επιθυμείτε.

Το ρόφημα Natural Balance Shake επηρεάζει την αρτηριακή πίεση;
Όχι, το ρόφημα Natural Balance Shake δεν επηρεάζει την αρτηριακή πίεση.

Έχω τροφική δυσανεξία/αλλεργίες. Μπορώ να καταναλώνω το ρόφημα Natural Balance Shake;
Εάν έχετε αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά του ροφήματος (π.χ. πρωτεΐνη γάλακτος ή αυγά), αποφύγετε την 
κατανάλωσή του ή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν το δοκιμάσετε. Τα ροφήματα δεν περιέχουν γλουτένη. 
Περιέχουν ελάχιστη ποσότητα λακτόζης που είναι καλώς ανεκτή από τα περισσότερα άτομα με δυσανεξία στη 
λακτόζη. Το φυσικό άρωμα φράουλας δεν προκαλεί αλλεργία.

Μπορώ να ετοιμάσω από πριν το ρόφημα Natural Balance Shake και να το πάρω μαζί μου για να 
το καταναλώσω αργότερα;
Σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας τη σκόνη στο σέικερή σε ένα άδειο μπουκάλι και να προσθέσετε νερό όταν 
θελήσετε να το πιείτε. Αλλά ναι, μπορείτε να το αναμίξετε και να το πάρετε μαζί σας ή να το διατηρήσετε στο 
ψυγείο όλη την ημέρα. Απλώς, μην ξεχάσετε να το ανακινήσετε πριν το πιείτε, διότι τα συστατικά του αρχίζουν να 
διαχωρίζονται μετά από 10 λεπτά. Σε περίπτωση που έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από την προετοιμασία 
του, σας συνιστούμε να απορρίψετε το ρόφημα.

Το ρόφημα Natural Balance Shake είναι κατάλληλο για διαβητικούς; Ποια είναι η περιεκτικότητά 
του σε ζάχαρη;
Το ρόφημα Natural Balance Shake μπορεί να καταναλωθεί από διαβητικούς. Δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη και έχει 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Η περιεκτικότητα της κάθε μερίδας σε υδατάνθρακες είναι 6 γραμμάρια, εκ των 
οποίων τα 3,5 είναι απλά σάκχαρα. Εάν παίρνετε ινσουλίνη ή κάποια φαρμακευτική αγωγή από του στόματος, 
πρέπει να ελέγχετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας και να προσαρμόζετε τη δόση του φαρμάκου σας βάσει 
των χαμηλών υδατανθράκων και του χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη του προϊόντος, ιδίως εάν χάνετε βάρος. Να 
συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας πριν τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την αγωγή σας.

Το ρόφημα Natural Balance Shake περιέχει πρόσθετη ζάχαρη;
Το ρόφημα Natural Balance Shake δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, παρά μόνο τα σάκχαρα και τους υδατάνθρακες 
που υπάρχουν στα φυσικά συστατικά του. Για να διατηρήσουμε τη γεύση, αλλά και να κρατήσουμε χαμηλό το 
γλυκαιμικό δείκτη, χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρές ποσότητες τη γλυκαντική ουσία σουκραλόζη.

Το ρόφημα Natural Balance Shake περιέχει γλυκαντικές ουσίες;
Το ρόφημα Natural Balance Shake περιέχει σουκραλόζη, μια γλυκαντική ουσία εγκεκριμένη από την ΕΕ, η οποία 
δίνει μια ευχάριστη γεύση, ενώ παράλληλα διατηρεί τον γλυκαιμικό δείκτη και τη θερμιδική αξία σε χαμηλά 
επίπεδα. Η σουκραλόζη δεν εγείρει τον ίδιο βαθμό αντίδρασης στην ινσουλίνη όπως άλλες γλυκαντικές ουσίες 
της αγοράς, με πιστοποίηση από την ΕΕ. Η σουκραλόζη προέρχεται από φυσική ζάχαρη, αλλά είναι περίπου 600 
φορές πιο γλυκιά. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιείται τόσο μικρή ποσότητα (περίπου το 0,08% του 
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ροφήματος). Η σουκραλόζη έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τροφίμων (SCF) το 1987, 1988, 1989 
και 2000 και η Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ADI) έχει οριστεί σε 0-15 mg ανά κιλό σωματικού βάρους 
ημερησίως. Η Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη που έχει ορίσει ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) για τη σουκραλόζη είναι 5 mg ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Μία μερίδα (18 g) 
ροφήματος Natural Balance Shake περιέχει περίπου 12,6 mg σουκραλόζης. Ένα άτομο βάρους 70 κιλών μπορεί να 
καταναλώνει ημερησίως ποσότητα σουκραλόζης που αντιστοιχεί σε 28 μερίδες Natural Balance Shake.

Όταν καταναλώνω το ρόφημα Natural Balance Shake ως συμπλήρωμα διατροφής, χρειάζεται να 
παίρνω βιταμίνες και μέταλλα;
Το ρόφημα Natural Balance Shake δεν είναι συμπλήρωμα βιταμινών ή μετάλλων. Είναι μια μοναδική σύνθεση με 
απλά διατροφικά συστατικά. Μπορείτε να το συνδυάσετε με συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων.

Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να καταναλώσει το ρόφημα Natural Balance Shake;
Η κατανάλωση του ροφήματος μπορεί να γίνει με ασφάλεια από την ηλικία των 3 ετών και άνω (εκτός αν η 
τοπική νομοθεσία ορίζει κάτι διαφορετικό): 
3-7 ετών: 1/3 μερίδας Natural Balance Shake 
7-11 ετών: 1/2 μερίδας Natural Balance Shake 
12 ετών και άνω: 1 μερίδα Natural Balance Shake

Μπορώ να αναμίξω το ρόφημα Natural Balance Shake με άλλο υγρό εκτός από νερό;
Ναι, μπορείτε να αναμίξετε το ρόφημα με κάθε είδους κρύα συστατικά, όπως γάλα, γάλα σόγιας ή αμυγδάλου, 
γάλα βρώμης, χυμό, γιαούρτι, κ.λπ. - ανάλογα με τις γευστικές σας προτιμήσεις και τις ενεργειακές ανάγκες του 
οργανισμού σας. Ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι το ενεργειακό περιεχόμενο (θερμίδες) και ο γλυκαιμικός 
δείκτης του ροφήματος ενδέχεται να αυξηθούν εάν αναμιχθεί με άλλα υγρά συστατικά πέραν του νερού.

Μπορώ να καταναλώνω το ρόφημα Natural Balance Shake όταν είμαι έγκυος ή θηλάζω;
Το ρόφημα Natural Balance Shake είναι ασφαλές τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο/μωρό, όταν 
καταναλώνεται ως μέρος του πρωινού ή ως σνακ. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για θέματα απώλειας/
διαχείρισης βάρους κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη.

Σούπα Natural Balance

Μπορώ να αντικαταστήσω ένα γεύμα μου με τη σούπα Natural Balance;
Όχι. Από μόνες τους, οι σούπες δεν παρέχουν αρκετές θερμίδες, βιταμίνες και μέταλλα για να αντικαταστήσουν 
ένα πλήρες γεύμα. Εάν θέλετε να χάσετε βάρος, οι σούπες θα πρέπει να καταναλώνονται ως μέρος των γευμάτων. 
Εμείς σας συνιστούμε να τις συνοδεύετε με σαλάτα. Επιπλέον, οι σούπες μπορούν να αποτελέσουν ένα υγιεινό και 
απολαυστικό σνακ.

Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να καταναλώσει τις σούπες Natural Balance;
Οι σούπες μπορούν να καταναλώνονται από παιδιά 3 ετών και πάνω, χωρίς καμία ανησυχία. Μειώστε τις 
ποσότητες των μερίδων, εάν χρειαστεί.

Έχω τροφική δυσανεξία/αλλεργίες. Μπορώ να καταναλώνω τις σούπες Natural Balance;
Εάν έχετε αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά της σούπας, θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση του 
προϊόντος. Το προϊόν δεν περιέχει πρωτεΐνη γάλακτος και αυγά, που είναι πολύ κοινά αλλεργιογόνα. Επιπλέον, 
δεν περιέχει γλουτένη και λακτόζη. Ωστόσο, περιέχει σόγια.

Πάσχω από μια ασθένεια και λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή. Μπορώ να καταναλώνω τις σούπες 
Natural Balance;
Οι σούπες θα πρέπει να καταναλώνονται ως κανονική τροφή και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες τις συσκευασίας. 
Σε περίπτωση συγκεκριμένων ανησυχιών, να συμβουλεύεστε πάντοτε τον γιατρό σας.
Η σούπα Natural Balance είναι κατάλληλη για διαβητικούς;

Η σούπα Natural Balance Soup είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, επομένως είναι κατάλληλη για διαβητικούς. Κάθε 
μερίδα σούπας περιέχει 10-12 γραμμάρια υδατανθράκων, εκ των οποίων 4-6 είναι απλά σάκχαρα. Αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τις σούπες ως βοήθημα για να χάσετε βάρος, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας. Η απώλεια βάρους μπορεί να επηρεάσει την ανάγκη του οργανισμού σας για ινσουλίνη ή/και τη 
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.

Έχω υψηλή αρτηριακή πίεση. Μπορώ να καταναλώνω τις σούπες Natural Balance;
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι σούπες περιέχουν πρόσθετο αλάτι (νάτριο), συνεπώς δεν είναι κατάλληλες 
για δίαιτες που δεν το περιλαμβάνουν. Εάν δεν έχετε περιορισμό ως προς την πρόσληψη αλατιού, μπορείτε να 
καταναλώνετε τις σούπες.

Μπορώ να καταναλώνω τις σούπες Natural Balance όταν είμαι έγκυος ή θηλάζω;
Ναι, μπορείτε. Η κατανάλωσή τους μπορεί να γίνει με ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Μπορείτε 
να τις καταναλώνετε μαζί με το γεύμα σας ή σαν ένα υγιεινό σνακ. Ωστόσο, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν 
σκοπεύετε να τις χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα για να χάσετε βάρος.

Μπάρα Natural Balance 

Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να καταναλώσει τις μπάρες Natural Balance;
Οι μπάρες μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από την ηλικία των 3 ετών.

Ασκούμαι και πηγαίνω στο γυμναστήριο. Μπορώ να καταναλώνω τις μπάρες Natural Balance 
αντί για άλλα προϊόντα πρωτεϊνών και υδατανθράκων που κυκλοφορούν στην αγορά;
Οι μπάρες Natural Balance περιέχουν υδατάνθρακες με λίγα σάκχαρα και περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, 
επομένως είναι το ιδανικό σνακ πριν από την προπόνηση. Τροφοδοτούν το σώμα σας με την ενέργεια που 
χρειάζεται κατά την προπόνηση, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο γλυκαιμικός δείκτης τους είναι χαμηλός, επομένως δεν 
θα έχουν την αναβολική δράση που προκαλείται από την ινσουλίνη.

Οι μπάρες Natural Balance είναι κατάλληλες για διαβητικούς;
Οι μπάρες Natural Balance μπορούν να καταναλωθούν από διαβητικούς. Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Κάθε 
μπάρα περιέχει 18 γραμμάρια υδατανθράκων, εκ των οποίων τα 11 είναι απλά σάκχαρα. Σε περίπτωση 
συγκεκριμένων ερωτήσεων ή ανησυχιών, να συμβουλεύεστε πάντοτε τον γιατρό σας.

Έχω τροφική δυσανεξία/αλλεργίες. Μπορώ να καταναλώνω τις μπάρες Natural Balance;
Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο από τα συστατικά (γάλα, σόγια, γλουτένη), θα πρέπει να αποφεύγετε 
την κατανάλωση του προϊόντος.

Μπορώ να καταναλώνω τις μπάρες Natural Balance όταν είμαι έγκυος ή θηλάζω;
Οι μπάρες Natural Balance είναι ασφαλείς τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο/μωρό, εφόσον 
καταναλώνονται ως μέρος του πρωινού ή ως υγιεινά σνακ.

Μπορώ να αντικαταστήσω ένα γεύμα μου με τις μπάρες Natural Balance;
Όχι, οι μπάρες Natural Balance δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα γεύματα. Είναι υγιεινά πρωτεϊνούχα σνακ.

Γιατί έχετε προσθέσει τη σόγια ως πηγή πρωτεΐνης στις μπάρες Natural Balance;
Η σόγια είναι υψηλής ποιότητας πηγή φυτικής πρωτεΐνης και έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Μπορεί να μειώσει 
τα επίπεδα κακής χοληστερόλης και να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών. Η σόγια που περιέχεται στις 
μπάρες Natural Balance δεν είναι ΓΤΟ. (ΓΤΟ = γενετικά τροποποιημένος οργανισμός).

Ποια είναι τα συστατικά που προσδίδουν στις μπάρες Natural Balance τη γλυκιά γεύση τους;
Οι μπάρες Natural Balance περιέχουν φρουκτόζη, η οποία ευθύνεται για τη γλυκιά γεύση τους και την ευχάριστη 
υφή τους. Η φρουκτόζη είναι φυσικό σάκχαρο, όπως η γλυκόζη και η σακχαρόζη, αλλά έχει πολύ χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη.

Το WellnessPack 

Μπορώ να συνδυάσω το WellnessPack με άλλα συμπληρώματα πολυβιταμινών και μετάλλων;
Όχι, δεν σας το συνιστούμε. Τα δισκία πολυβιταμινών και μετάλλων της εταιρείας μας περιέχουν μια ιδανικά 
υπολογισμένη ποσότητα θρεπτικών συστατικών που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες ενός ενήλικου ατόμου.
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Μπορώ να καταναλώσω το WellnessPack με οποιοδήποτε ρόφημα (π.χ. καφέ, τσάι, αναψυκτικά, 
κ.λπ.;)
Σας συνιστούμε να καταναλώνετε αρκετή ποσότητα νερού ή άλλων μη αλκοολούχων ποτών με το WellnessPack. 
Σας συνιστούμε να λαμβάνετε το WellnessPack με τουλάχιστον 200ml νερού για τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση. 
Το νερό μεταφέρει θρεπτικά συστατικά σε ολόκληρο τον οργανισμό σας και απομακρύνει ρύπους και τοξίνες. Σας 
συνιστούμε επίσης να αποφεύγετε τη λήψη του προϊόντος με ζεστά ροφήματα, καθώς είναι πιθανό να 
προκαλέσουν τη διάλυση των μαλακών καψουλών ζελατίνης (Ωμέγα 3 και Swedish Beauty Complex Plus) με 
αποτέλεσμα τη δυσκολία κατάποσης.

Είναι ασφαλές να καταναλώνω το WellnessPack καθημερινά;
Κάθε δισκίο Πολυβιταμινών & Μετάλλων Wellness by Oriflame έχει δημιουργηθεί ώστε να καλύπτει τις ημερήσιες 
συνιστώμενες ποσότητες βιταμινών και μετάλλων και να μην θέτει κίνδυνο υπερδοσολογίας. Υπάρχουν ορισμένα 
συμπληρώματα και φάρμακα που δεν πρέπει να λαμβάνονται αδιάκοπα (π.χ. η εχινάκεια). Όσον αφορά στο 
WellnessPack ή στο συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & Μετάλλων, δεν υπάρχει κάποιο όφελος από τη διακοπή της 
λήψης τους, καθώς περιέχουν θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε καθημερινή βάση για τον οργανισμό. 
Μπορείτε με ασφάλεια να καταναλώνετε ένα φακελάκι καθημερινά.

Είναι ασφαλές να συνεχίσω να καταναλώνω το WellnessPack καθόλη τη διάρκεια του έτους;
Ναι, είναι. Υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα και φάρμακα που δεν πρέπει να λαμβάνονται αδιάκοπα (π.χ. η 
εχινάκεια). Όσον αφορά στο WellnessPack ή στο συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & Μετάλλων, δεν υπάρχει κάποιο 
όφελος από τη διακοπή της λήψης τους, καθώς περιέχουν θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε καθημερινή 
βάση για τον οργανισμό. Μπορείτε με ασφάλεια να καταναλώνετε ένα φακελάκι καθημερινά.

Είναι ασφαλές να καταναλώνω το WellnessPack όταν ακολουθώ ήδη πολύ υγιεινή διατροφή;
Ναι, είναι. Το σώμα απορροφά τις ποσότητες που χρειάζεται και αποβάλλει το πλεόνασμα.

Ο σίδηρος και το ασβέστιο μπορούν να απορροφηθούν ταυτόχρονα;
Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση ανόργανου σιδήρου, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου την αναστέλλουν. 
Τα δισκία Πολυβιταμινών & Μετάλλων Wellness by Oriflame περιέχουν βιταμίνη C και ασβέστιο, με αποτέλεσμα η 
απορρόφηση του σιδήρου να μην επηρεάζεται καθόλου. Αυτός είναι ο λόγος που, γενικώς, τα συμπληρώματα 
πολυβιταμινών και μετάλλων συνδυάζουν τον σίδηρο, το ασβέστιο και τη βιταμίνη C. Ωστόσο, τα συμπληρώματα 
που περιέχουν μέταλλα με υψηλότερη δόση ασβεστίου ή σιδήρου για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης ή της 
αναιμίας αντίστοιχα, δεν συνδυάζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Μπορώ να λαμβάνω το WellnessPack και τα δισκία Πολυβιταμινών & Μετάλλων κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης;
Στις περισσότερες γυναίκες συνιστάται να λαμβάνουν συμπληρώματα, κυρίως φολικό οξύ, σίδηρο και λιπαρά 
οξέα ω-3, κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Παρά τη σύσταση λήψης δισκίων πολυβιταμινών, 
μετάλλων και ωμέγα 3, η σκόνη φυκιών και μύρτιλλων που περιέχεται στο σύμπλεγμα Swedish Beauty Complex 
Plus δεν έχει ελεγχθεί ποτέ στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών σε εγκύους. Σας συνιστούμε, λοιπόν, να συμβουλευτείτε 
πρώτα τον γυναικολόγο σας.

Το WellnessPack μπορεί να καταναλώνεται από παιδιά;
Το WellnessPack είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες ενήλικων ατόμων. Οι ποσότητες βιταμινών και μεταλλικών 
στοιχείων που περιέχει βασίζονται ακριβώς στις ημερήσιες ανάγκες των οργανισμών ενήλικων ατόμων. 
Συνεπώς, δεν συνιστάται η λήψη του προϊόντος από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (ή ό,τι ορίζει η νομοθεσία 
κάθε χώρας για τα συμπληρώματα διατροφής). Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τη σειρά προϊόντων WellnessKids.

Σύμπλεγμα Swedish Beauty Complex Plus 

Τι είναι η ασταξανθίνη;
Η ασταξανθίνη είναι αντιοξειδωτική ουσία, η οποία ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών. Τα καροτενοειδή 
βρίσκονται στους χλωροπλάστες και χρωμοπλάστες των φυτών, των βακτηρίων, των φυκιών, των μυκήτων και 
σε πουλιά και ψάρια που καταναλώνουν όλα τα προαναφερθέντα (σολομός, γαρίδα, φλαμίνγκο). Έχουν δύο 
βασικούς ρόλους στα φυτά και τα φύκια: απορροφούν το φως (ενέργεια) που χρησιμοποιείται για τη 
φωτοσύνθεση και προστατεύουν τη χλωροφύλλη από τη φωτοαποσύνθεση. Τα καροτενοειδή που 

καταναλώνουμε μέσω της διατροφής μας συσσωρεύονται στο δέρμα και μας παρέχουν φωτοπροστασία. 
Μελέτες δείχνουν ότι η ασταξανθίνη είναι ένα πανίσχυρο αντιοξειδωτικό. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς 
μορφές οξυγόνου με ασύζευκτα ηλεκτρόνια που «κλέβουν» ηλεκτρόνια από άλλα άτομα. Όταν μια ελεύθερη ρίζα 
αντιδρά με ένα σταθερό μόριο, το μεταμορφώνει και αυτό σε ελεύθερη ρίζα. Κάτι τέτοιο μπορεί να ενεργοποιήσει 
μια αλυσιδωτή αντίδραση σχηματισμού ελεύθερων ριζών. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι μία από τις 
βασικότερες αιτίες της γήρανσης είναι η φθορά που προκαλείται στα κύτταρα λόγω της ανεξέλεγκτης 
αλυσιδωτής αντίδρασης ελεύθερων ριζών. Η ασταξανθίνη διαθέτει μια ιδιαίτερη μοριακή δομή που την καθιστά 
ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Πώς δρα η ασταξανθίνη;
Η ασταξανθίνη είναι ένα λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες όλων των ιστών 
του σώματος από την οξειδωτική φθορά. Το ότι είναι λιποδιαλυτή σημαίνει ότι δύναται να διαπεράσει τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση στα μάτια, στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Έχει καταγραφεί ότι η ασταξανθίνη επιδρά και σε άλλους ιστούς του σώματος. Έχει διαπιστωθεί ότι 
αυξάνει τη μυική αντοχή αναστέλλοντας τη δευτερογενή φλεγμονώδη αντίδραση μετά την άσκηση. Όσον αφορά 
στο δέρμα, έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τη φωτογήρανση μετριάζοντας τις βλαβερές συνέπειες των ακτίνων UV 
και ασκώντας αντιφλεγμονώδη δράση μετά την έκθεση του δέρματος σε ακτινοβολία UVB.

Ποια είναι τα οφέλη από την τακτική λήψη ασταξανθίνης;
Η ασταξανθίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ανθρώπινο σώμα, καθώς προστατεύει τα κύτταρα από τη 
φλεγμονή και την οξειδωτική φθορά. Έως τώρα, έχουν προσδιοριστεί πολλά οφέλη για τον άνθρωπο:
• ενισχυμένη υγεία και προστασία του δέρματος από τη φθορά που προκαλεί η ακτινοβολία UV
• αυξημένες αθλητικές επιδόσεις και αντοχές
• βελτιωμένη όραση

Γιατί η ασταξανθίνη είναι πιο ισχυρή από τη βιταμίνη Ε;
Συνήθως, κατά την αντιμετώπιση των ελεύθερων ριζών, δρουν από κοινού δύο αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη 
C και E, διότι η προσφορά ενός ηλεκτρονίου σταθεροποιεί μεν την ελεύθερη ρίζα, αλλά καταστρέφει το ένα από τα 
δύο αντιοξειδωτικά (βιταμίνες). Συγκριτικά με τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά, η ασταξανθίνη διαθέτει δύο ομάδες 
μορίων οξυγόνου επιπλέον που της δίνουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες χωρίς η ίδια να 
αποσταθεροποιηθεί. Με άλλα λόγια, η ασταξανθίνη καταστέλει τις ελεύθερες ρίζες χωρίς να χρειαστεί «δότη» 
ηλεκτρονίων για να επανέλθει σε σταθερή κατάσταση. Λόγω της διακριτής χημικής δομής της, η ασταξανθίνη 
ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία καροτενοειδών, τις ξανθοφύλλες, που διαθέτουν ανώτερη αντιοξειδωτική 
δράση.

Η ασταξανθίνη μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ρυτίδων μου;
Ναι, μπορεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ασταξανθίνη βελτιώνει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του 
δέρματος, και μειώνει τις ρυτίδες. Οι ρυτίδες είναι πτυχώσεις που δημιουργούνται στην επιφάνεια της 
επιδερμίδας λόγω των εκφράσεων του προσώπου, της αφυδάτωσης και της κυτταρικής φθοράς που προκαλείται 
από την ακτινοβολία UV, την ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα, την ακατάλληλη διατροφή, την ανεπαρκή 
κυκλοφορία και τα υψηλά επίπεδα στρες. Η ακτινοβολία UV που επηρεάζει το δέρμα χωρίζεται σε δύο 
διαφορετικές κατηγορίες ακτίνων: UVA και UVB. Οι ακτίνες UVB έχουν μικρότερο μήκος κύματος από τις UVA 
και επηρεάζουν κυρίως τα εξωτερικά στρώματα του δέρματος. Είναι η κύρια αιτία εγκαυμάτων. Οι ακτίνες UVA 
εισχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος, με αποτέλεσμα να προσδίδουν διαρκές μαύρισμα στο δέρμα. Ταυτόχρονα, 
φθείρουν τις ίνες του κολλαγόνου στο χόριο προκαλώντας τον σχηματισμό ρυτίδων. Η ασταξανθίνη προστατεύει 
τις κυτταρικές μεμβράνες και το κολλαγόνο εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται κατά την 
έκθεση στις ακτίνες UV.

Με ποιον τρόπο βελτιώνει η ασταξανθίνη την όψη του δέρματος;
Η ασταξανθίνη χαρίζει στο δέρμα φρέσκια και υγιή όψη, καθώς το προστατεύει από την περιβαλλοντική φθορά 
και τις επιπτώσεις της γήρανσης. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και αποτελεί 
την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Λειτουργεί ως φραγμός ενάντια στους 
μικροοργανισμούς, στις ακτίνες UV, στη θερμότητα, στο νερό και στη μόλυνση. Προκειμένου να διατηρηθεί υγιές 
το συγκεκριμένο όργανο, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε μια διατροφή που μας εξασφαλίζει βιταμίνες, 
μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Δυστυχώς, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν καταναλώνουν τη συνιστώμενη 
ημερήσια ποσότητα 0,5 - 1 kg σαλάτας, λαχανικών, οσπρίων, προϊόντων ολικής άλεσης και φρούτων. Κατά 
συνέπεια, η λήψη συμπληρωμάτων είναι πολύ σημαντική για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε 
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αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Η ασταξανθίνη συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και 
μειώνει τις φλεγμονές, βοηθώντας στη διατήρηση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών. Σύμφωνα με 
μελέτες, η δράση της οδηγεί στην αναπλήρωση της υγρασίας, στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 
στη μείωση του βάθους των ρυτίδων.

Με ποιον τρόπο μπορεί η ασταξανθίνη να ενισχύσει τη μυική δύναμη και την αντοχή μου;
Οι ελεύθερες ρίζες αναπτύσσονται στο σώμα μας, όχι μόνο κατά την έκθεσή μας σε μη ευνοϊκές συνθήκες 
(ακτινοβολία UV, κάπνισμα, κακή διατροφή), αλλά και κατά τις φυσιολογικές διεργασίες του οργανισμού, π.χ. 
παραγωγή ενέργειας και πέψη. Κατά τη σωματική δραστηριότητα, αναπνέουμε περισσότερο και με ταχύτερο 
ρυθμό ώστε να τροφοδοτήσουμε τους ιστούς μας με το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την παραγωγή 
ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται περισσότερες ελεύθερες ρίζες και το σώμα μας ανταποκρίνεται 
μακροπρόθεσμα με την παραγωγή περισσότερων ενδογενών αντιοξειδωτικών. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι 
ελεύθερες ρίζες ενεργοποιούν την φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία προκαλεί μυική κόπωση και πόνο. Η 
ασταξανθίνη εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες των μυών, αναστέλλοντας έτσι τη μυική φθορά και φλεγμονή. 
Αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες σε ανθρώπους, οι οποίες έδειξαν μείωση των επιπέδων γαλακτικού οξέος σε 
άτομα που έκανα επίπονη άσκηση και λάμβαναν μία κάψουλα ασταξανθίνης κάθε μέρα για 4 εβδομάδες, καθώς 
και σημαντική βελτίωση της αντοχής με τη λήψη συμπληρώματος για έξι μήνες. Συνοπτικά, η ασταξανθίνη 
συμβάλλει στη μείωση της μυικής φθοράς και περιορίζει τον χρόνο που χρειάζονται οι μύες για να ανακάμψουν 
μετά από επίπονη άσκηση.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ/είναι καλό να παίρνω ασταξανθίνη;
Η ασταξανθίνη είναι φυσική ουσία που περιέχεται σε τρόφιμα, επομένως μπορείτε να την καταναλώνετε 
αδιάκοπα σε όλη τη ζωή σας. Γι’ αυτό και την έχουμε συμπεριλάβει στο WellnessPack. Η ποσότητα ασταξανθίνης 
που περιέχει κάθε κάψουλα αντιστοιχεί σε μια μεγάλη μερίδα άγριου σολομού.

Είναι προτιμότερη η λήψη ασταξανθίνης πριν ή μετά από το γεύμα;
Σας συνιστούμε να λαμβάνετε την ασταξανθίνη (ή το WellnessPack) κατά τη διάρκεια του γεύματος. Δεν έχει 
σημασία εάν τη λάβετε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά, αλλά είναι καλό γενικώς η λήψη συμπληρωμάτων να γίνεται 
τις πρωινές ώρες για να μπορέσετε ευκολότερα να τα εντάξετε στο πρόγραμμά σας και να μην τα ξεχνάτε. Όσον 
αφορά στην απορρόφηση, η ασταξανθίνη είναι λιποδιαλυτή χρωστική, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται μια 
ποσότητα λίπους για να απορροφηθεί στο έντερο. Η κάψουλα, όπως και οι κάψουλες ωμέγα 3, περιέχει έλαιο που 
βοηθά στην απορρόφηση της ασταξανθίνης.

Τα παιδιά μπορούν να λαμβάνουν ασταξανθίνη;
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση της ασταξανθίνης σε μικρά παιδιά, επομένως δεν μπορούμε να 
συστήσουμε τη λήψη από παιδιά. Σε περίπτωση κατανάλωσης του προϊόντος από το παιδί σας, δεν υπάρχει 
κίνδυνος ή κάποια τοξικότητα.

Η λήψη ασταξανθίνης επιτρέπεται όταν είμαι έγκυος ή θηλάζω;
Οι γυναίκες που κυοφορούν ή θηλάζουν θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται έναν ειδικό υπηρεσιών υγείας πριν 
καταναλώσουν συμπληρώματα διατροφής. Αυτό ισχύει και για την ασταξανθίνη. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για 
την επίδραση της ασταξανθίνης σε γυναίκες που κυοφορούν ή θηλάζουν. 

Οι διαβητικοί μπορούν να λαμβάνουν ασταξανθίνη;
Εάν πάσχετε από χρόνιες παθήσεις ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε τον 
γιατρό σας πριν τη λήψη συμπληρωμάτων. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη λήψη ασταξανθίνης από 
διαβητικούς. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν πως οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από την 
υπεργλυκαιμία συμβάλλουν στην αθηροσκλήρωση και στις επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη: τύφλωση, 
νεφρική ανεπάρκεια και ακρωτηριασμοί. Η ασταξανθίνη ενισχύει αποδεδειγμένα τη λειτουργία των βήτα 
κυττάρων και μειώνει την τοξικότητα της γλυκόζης.

Ωμέγα 3

Ποια είναι τα οφέλη του Ωμέγα 3;
• Ενισχύει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, του οπτικού και του νευρικού συστήματος. Η έλλειψη ωμέγα 3 μπορεί 
να οδηγήσει σε κατάθλιψη, διάφορους τύπους άνοιας, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μαθησιακές δυσκολίες και 
ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα) σε παιδιά.

• Μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, κακής χοληστερόλης, αθηροσκλήρωσης (σκλήρυνση των αρτηριών) και 
αρτηριακής πίεσης - που αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιοπαθειών
• Μειώνει τις φλεγμονές γενικώς και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό σε περιπτώσει δερματικών, 
μυοσκελετικών ή εσωτερικών φλεγμονωδών παθήσεων, π.χ. έκζεμα, ψωρίαση, αρθρίτιδα ή σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου (IBS).

Πόση ποσότητα χρειάζομαι;
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), η ημερήσια πρόσληψη 250 mg λιπαρών οξέων 
EPA και DHA συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί σε δύο 
κάψουλες Ωμέγα 3 WellnessPack.

Σε τι με βοηθάει η ημερήσια λήψη συμπληρώματος ωμέγα 3;
Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν καταναλώνουν τη συνιστώμενη ποσότητα ψαριών ή άλλων τροφών που είναι 
πλούσιες σε ωμέγα 3, συνεπώς η λήψη συμπληρώματος θα μπορούσε να τους ωφελήσει. Τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 
αποτελούν μέρος όλων των μεμβρανών του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος. Όσον αφορά στο 
δέρμα, τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 το διατηρούν ενυδατωμένο και δυνατό. Τα θετικά αποτελέσματά τους στην 
ελαστικότητα του δέρματος είναι αποδεδειγμένα.

Τα ψάρια περιέχουν τοξικούς ρύπους. Τι ισχύει για το έλαιο με ωμέγα 3 Wellness;
Είναι γνωστό ότι ορισμένοι ρύποι του περιβάλλοντος συσσωρεύονται στα ψάρια, αλλά η συσσώρευση συμβαίνει 
κυρίως στη σάρκα των ψαριών και όχι στα έλαια. Επιπλέον, το ιχθυέλαιό μας παράγεται από μικρότερα ψάρια, 
στα οποία το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο. Επίσης, εγγυόμαστε τον καθαρισμό του ιχθυελαίου μέσα από τα 
πέντε στάδια της διαδικασίας παρασκευής του ώστε να απομακρυνθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο τυχόν 
ανεπιθύμητες ουσίες και να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Η Oriflame 
δηλώνει απόλυτη σιγουριά ότι όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων 
Wellness by Oriflame είναι ασφαλή και σε απόλυτη συμφωνία με τους πιο πρόσφατους διεθνείς κανονισμούς και 
τα βιομηχανικά πρότυπα.

Είμαι έγκυος και έχω ακούσει ότι το ωμέγα 3 κάνει καλό στο μωρό μου. Ισχύει;
Ισχύει. Τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3, κυρίως τα DHA είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού 
συστήματος του μωρού, δηλ. του εγκεφάλου και των ματιών - κυρίως στους τρεις πρώτους μήνες της 
εγκυμοσύνης και τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του μωρού. Ο μοναδικός τρόπος να λάβουν τα μωρά τα 
απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι μέσω της μητέρας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το πώς μπορείτε να 
εντάξετε τις κάψουλες ωμέγα 3 στη διατροφή σας κατά την εγκυμοσύνη.

Μπορώ να δώσω συμπλήρωμα ωμέγα 3 στα παιδιά μου;
Ναι, μπορείτε, αρκεί τα παιδιά να είναι αρκετά μεγάλα σε ηλικία ώστε να μπορούν να μασήσουν ή να καταπιούν 
την κάψουλα. Για μικρότερης ηλικίας παιδιά, συνιστούμε το Ωμέγα 3 WellnessKids.

Τα άτομα με αλλεργία στα ψάρια μπορούν να καταναλώσουν το συμπλήρωμα ιχθυέλαιου με 
ωμέγα 3 Wellness by Oriflame;
Οι αλλεργίες στα ψάρια προκαλούνται από την αντίδραση του οργανισμού μας στην πρωτεΐνη ψαριού. Παρότι το 
έλαιο που παρασκευάζουμε περιέχει μικροποσότητες πρωτεΐνης, πιθανόν να επαρκούν για να προκαλέσουν 
αλλεργική αντίδραση, εάν η αλλεργία σας είναι σοβαρή. Κατά συνέπεια, δεν σας συνιστούμε να καταναλώνετε 
συμπληρώματα ιχθυέλαιου.

Γιατί οι κάψουλες Ωμέγα 3 παρασκευάζονται από ιχθυέλαιο και όχι από φυτικό έλαιο;
Και τα δύο είδη ελαίων περιέχουν λιπαρά οξέα ωμέγα 3. Τα ιχθυέλαια περιέχουν τα λιπαρά οξέα ω-3 με τη 
μακρύτερη αλυσίδα, δηλ τα EPA (εικοσιπενταενοϊκό οξύ) και τα DHA (εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ), ενώ τα φυτικά 
έλαια περιέχουν τα λιπαρά οξέα με τη μικρότερη αλυσίδα, δηλ. τα ALA (άλφα λινολενικό οξύ). Το ανθρώπινο 
σώμα μετατρέπει τα λιπαρά οξέα ALA σε μεγαλύτερης αλυσίδας οξέα βάσει της διαθεσιμότητας, των 
δυνατοτήτων και των αναγκών. Τα λιπαρά οξέα EPA και DHA έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία του 
νευρικού και του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι μακρύτερες αλυσίδες 
προκαλούν τα θετικότερα αποτελέσματα στην υγεία, γι’ αυτό και επιλέξαμε τα ωμέγα 3 του ψαριού αντί για 
φυτικές πηγές.
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Πολυβιταμίνες & Μέταλλα (για άνδρες και γυναίκες)

Είναι ασφαλές να καταναλώνω το συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & Μετάλλων καθημερινά;
Κάθε δισκίο Πολυβιταμινών & Μετάλλων Wellness by Oriflame έχει δημιουργηθεί ώστε να καλύπτει τις ημερήσιες 
συνιστώμενες ποσότητες βιταμινών και μετάλλων και να μην θέτει κίνδυνο υπερδοσολογίας. Υπάρχουν ορισμένα 
συμπληρώματα και φάρμακα που δεν πρέπει να λαμβάνονται αδιάκοπα (π.χ. η εχινάκεια). Όσον αφορά στο 
WellnessPack ή στο συμπλήρωμα Πολυβιταμινών & Μετάλλων, δεν υπάρχει κάποιο όφελος από τη διακοπή της 
λήψης τους, καθώς περιέχουν θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε καθημερινή βάση για τον οργανισμό. 
Μπορείτε με ασφάλεια να καταναλώνετε ένα φακελάκι καθημερινά.

Ο σίδηρος και το ασβέστιο μπορούν να απορροφηθούν ταυτόχρονα;
Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση ανόργανου σιδήρου, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου την αναστέλλουν. 
Τα δισκία Πολυβιταμινών & Μετάλλων Wellness by Oriflame περιέχουν βιταμίνη C και ασβέστιο, με αποτέλεσμα η 
απορρόφηση του σιδήρου να μην επηρεάζεται καθόλου. Αυτός είναι ο λόγος που, γενικώς, τα συμπληρώματα 
πολυβιταμινών και μετάλλων συνδυάζουν τον σίδηρο, το ασβέστιο και τη βιταμίνη C. Ωστόσο, τα συμπληρώματα 
που περιέχουν μέταλλα με υψηλότερη δόση ασβεστίου ή σιδήρου για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης ή της 
αναιμίας αντίστοιχα, δεν συνδυάζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Πολυβιταμίνες και Mέταλλα WellnessKids, Ωμέγα 3 

Είναι ασφαλές για τα παιδιά να λαμβάνουν συμπληρώματα;
Ναι, είναι ασφαλές και έχει πολλά οφέλη. Τα συμπληρώματα WellnessKids περιέχουν τις συνιστώμενες ημερήσιες 
ποσότητες θρεπτικών συστατικών που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για παιδιά και τα επίπεδα 
συστατικών τους είναι ασφαλή και αρκετά κάτω από τα ανώτερα όρια ανοχής.
 
Ποια είναι τα οφέλη του ιχθυέλαιου Ωμέγα 3 και του συμπληρώματος Πολυβιταμινών και 
Μετάλλων για τα παιδιά;
Τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 μακράς αλυσίδας, όπως τα EPA και DHA, που περιέχονται στο ιχθυέλαιο είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του συστήματος της όρασης. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα 
ενισχύουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, των μυών, της παραγωγής ενέργειας, 
καθώς και τη φυσιολογική ανάπτυξη όλων των ιστών, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των δοντιών, του 
εγκεφάλου και των ματιών.

Μπορώ να δίνω τα συμπληρώματα στα παιδιά μου σε συνεχή βάση;
Ναι, μπορείτε. Τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που αντιστοιχούν στις ημερήσιες δόσεις είναι ασφαλή.

Το παιδί μου πάσχει από μια ασθένεια και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να 
καταναλώνει τα συμπληρώματα WellnessKids;
Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν καλή διατροφική κατάσταση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε 
πάθησης. Ωστόσο, πριν από τη χορήγηση συμπληρωμάτων στο παιδί σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας.

Το παιδί μου παίρνει άλλες βιταμίνες ή/και μεταλλικά στοιχεία. Μπορώ να του δίνω και τα 
συμπληρώματα Wellness by Oriflame;
Όχι. Δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε πολλά προϊόντα που περιέχουν τις ίδιες βιταμίνες ή τα ίδια μέταλλα. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερδοσολογία ορισμένων μετάλλων και βιταμίνης Α. Η βιταμίνη C αποτελεί 
εξαίρεση, καθώς η κατανάλωσή της είναι ασφαλής έως και μερικά γραμμάρια. Εάν το επιθυμείτε, πέραν του 
συμπληρώματος Πολυβιταμινών και Μετάλλων WellnessKids, μπορείτε να δίνετε στο παιδί σας επιπλέον 
ποσότητα βιταμίνης C.

Hair& Nail NutriComplex 

Μπορώ να συνεχίσω να καταναλώνω το WellnessPack παράλληλα με το Hair & Nail NutriComplex;
Ναι. Το Wellness Pack περιέχει άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την υγεία των μαλλιών και των 
νυχιών, όπως βιοτίνη, χαλκό και ιώδιο.

Τι γίνεται όμως με τον σίδηρο, το σελήνιο και τον ψευδάργυρο;
Οι περισσότεροι άνθρωποι με αδύναμα μαλλιά και νύχια ή τριχόπτωση έχουν ελαφρά έλλειψη σιδήρου, σεληνίου και 
ψευδαργύρου. Κατά συνέπεια, αυτή η έλλειψη πρέπει να διορθωθεί για την υγεία των μαλλιών. Τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, π.χ. γάλα και τυρί, αναστέλλουν την απορρόφηση του σιδήρου, και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των 
ανθρώπων καταναλώνουν συχνά τέτοιου είδους προϊόντα, χρειάζονται έξτρα ποσότητα σιδήρου.

Πόσο σύντομα θα δω αποτελέσματα;
Οι τρίχες αναπτύσσονται περίπου κατά ένα εκατοστό την εβδομάδα και τα νύχια 3 mm, επομένως χρειάζεται λίγη 
υπομονή για να δείτε αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε να λαμβάνετε τα δισκία καθημερινά για τουλάχιστον τρεις μήνες. 
Μην παίρνετε μόνο ένα δισκίο ημερησίως. Εάν θέλετε να δείτε αποτελέσματα, πρέπει να αυξήσετε τη δοσολογία.

Μπορώ να καταναλώσω το Hair & Nail NutriComplex για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 
μήνες;
Κάθε 3 μήνες διακόψτε τη λήψη του προϊόντος για τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου.

Σε τι με εξυπηρετεί η διακοπή μετά από 3 μήνες; Μπορώ να εξακολουθήσω να καταναλώνω το Hair 
& Nail NutriComplex χωρίς διακοπή;
Σε αντίθεση με το WellnessPack, το Hair & Nail NutriComplex είναι ένα προϊόν που λειτουργεί σε κύκλους και έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα μαλλιά και στα νύχια. Εάν παραλείψετε μία διακοπή, 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχουν διερευνηθεί τυχόν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, συνεπώς δεν θα πρέπει να γίνεται κατανάλωση του προϊόντος για παρατεταμένα 
χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή.

Ποια είναι τα συστατικά του Hair & Nail NutriComplex; Είναι ασφαλή;
Πρόκειται για αντιοξειδωτικά πράσινων μήλων baby, αμινοξέα (τα μικρότερα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών), 
βιταμίνη C και μεταλλικά στοιχεία. Είναι φυσικά θρεπτικά συστατικά, που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση κερατίνης 
(πρωτεΐνη από την οποία αποτελούνται τα μαλλιά και τα νύχια), τη διατήρηση της υγείας των μαλλιών και την 
πρόληψη της τριχόπτωσης.

Χάνω τα μαλλιά μου. Το Hair & Nail NutriComplex θα με βοηθήσει;
Δεν θα επαναφέρει τα μαλλιά που χάσατε, αλλά θα επιβραδύνει την περαιτέρω απώλεια, εάν το λαμβάνετε τακτικά.
 
Είναι προτιμότερο να παίρνω δύο δισκία Hair & Nail NutriComplex μαζί ή να παίρνω ένα το πρωί 
και ένα το βράδυ;
Είναι προτιμότερο να παίρνετε δύο δισκία μαζί. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι να καθιερώσετε ένα πρόγραμμα που 
σας εξυπηρετεί. Ο συνηθέστερος λόγος που το συγκεκριμένο συμπλήρωμα μπορεί να μην αποφέρει καλά 
αποτελέσματα είναι ότι ο χρήστης δεν το λαμβάνει τακτικά. Εάν ξεχάσετε κάποια μέρα να πάρετε τα δισκία, απλώς 
συνεχίστε να τα παίρνετε κανονικά μόλις το θυμηθείτε. Μην υπερβαίνετε τα δύο δισκία ημερησίως.

Είμαι έγκυος/θηλάζω. Επιτρέπεται να καταναλώνω το Hair& Nail NutriComplex;
Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε να το παίρνετε αφού σταματήσετε να θηλάζετε.

Το Hair & Nail NutriComplex μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη τριχοφυΐας σε άλλο σημείο του 
σώματός μου;
Όχι! Μόνο οι ορμόνες έχουν αυτή την επίδραση.
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Πιστεύουμε	ότι	όλοι	πρέπει	να
απολαμβάνουμε	τη	ζωή	στο	έπακρο.
Δηλαδή	να	ζούμε	περισσότερο
και	να	είμαστε	πιο	υγιείς.
Η ζωή είναι πραγματικά πολύ μικρή. Πολύ μικρή για 
να την περνάμε με υπερβολικά πολλή δουλειά, με κακή 
διατροφή, χωρίς άσκηση και περιμένοντας την 
«κατάλληλη στιγμή» για να φροντίσουμε τον 
εαυτό μας.

Με τα προϊόντα Wellness by Oriflame, 
η «κατάλληλη στιγμή» είναι σήμερα. 
Δεσμευόμαστε να σας καθοδηγήσουμε 
στον περίπλοκο κόσμο των 
προϊόντων υγείας και διατροφής, 
βοηθώντας σας να επιτύχετε 
τους στόχους σας, να κάνετε 
πραγματικότητα τα όνειρά 
σας, να δείχνετε υπέροχοι 
και να νιώθετε ακόμα 
καλύτερα. Πώς;
Με προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που έχουν 
σχεδιαστεί και ελεγχθεί στη 
Σουηδία από κορυφαίους 
επιστήμονες και ειδικούς 
διατροφολόγους - και με 
λεπτομερείς συμβουλές ώστε 
να επιτύχετε έναν απολύτως 
υγιεινό τρόπο ζωής.


