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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

 8 Wellness BreakfastTM

	 	Πώς	να	αυξήσετε	την	ενέργειά	σας	
κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας!

10  Νatural Balance shakes
Φυσική	απώλεια	βάρους	με	
μακροπρόθεσμα	απτελέσματα

12   Wellness PacksTM

Γι	ένα	σώμα	νεότερο	
από	την	ηλικία	σας

14   Wellness DinnerTM

To	χορταστικό	γεύμα	που	σας	βοηθάει	
να	ρυθμίζετε	το	βάρος	σας

18  Wellness Snack
Το	μυστικό	για	υγιεινά	σνακ!

18  Συνταγές από την Igelosa
Πάρτε	μία	μικρή	γεύση	από	
το	Βιβλίο	Συνταγών	Wellness.

20  Για τα μικρά σας
Μερικές	συμβουλές	για	την	υγεία	των	
παιδιών	σας	και	τα	πολύ	πετυχημένα	
προϊόντα	Wellness	Kids.

23 	Αληθινές Ίστορίες
Ιστορίες	επιτυχίας	από	δύο	ανθρώπους	
που	άλλαξαν	τη	ζωή	τους	με	τα	
Wellness	by	Oriflame!

ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Stig Steen είναι καθηγητής καρδιοθωρακικής χειρουργικής και ένας από τους πιο επιφανείς 
γιατρούς παγκοσμίως σε θέματα μεταμόσχευσης και επαναλειτουργίας καρδιάς και πνευμόνων.
Ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι η διατροφή και ο ρόλος της στην υγεία.
Η πατενταρισμένη σύνθεση του Natural Balance Shake δημιουργήθηκε από τον Stig Steen και 
την ομάδα του έπειτα από 8 χρόνια εντατικής έρευνας στην Igelosa Life Science Community, 
το ερευνητικό κέντρο που ίδρυσε το 1998, το οποίο διοικεί παράλληλα με την εργασία του στο 
Πανεπιστήμιο του Lund.

Καθηγητής	Stig	Steen
-	Δημιουργός
του	φυσικού	ροφήματος
Natural	Balance	Shake
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Oriflame,
MD, PhD από το Τμήμα Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Lund, Σουηδία

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

•	Πτυχίο	ιατρικής	1974
•	Γενική	χειρουργική	1981,	Καρδιοθωρακική	χειρουργική	1988
•	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Χειρουργικής,	Πανεπιστήμιο	του	Lund	1987
•	Καθηγητής	Καρδιοθωρακικής	Χειρουργικής,	Πανεπιστήμιο	του	Lund	1997
•	Επίτιμος	Καθηγητής,	Ιατρικό	Πανεπιστήμιο	Xiang	Xiang,

Δημοσιεύσεις:
•			First	lung	transplantation	of	Non-Heart-Beating-Donor	after	ex-vivo	evaluation	and	recondition	
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	
(Ann	Thorac	Surg	2007)

Εφευρέσεις:
•		Συσκευή	αυτόματης	συμπίεσης	θώρακος	LUCA	S	©,	η	οποία	πωλείται	σε	όλο	τον	κόσμο	
από	την	Medtronic,	την	κορυφαία	ιατρική	εταιρεία	στον	κόσμο	(www.jolife.com)

•		STEEN	Solution™	για	την	επιδιόρθωση	ex-vivo	πνευμονικού	μοσχεύματος	(www.vitrolife.com)
•	Ρόφημα	Natural	Balance	Shake
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Σουηδικός	σχεδιασμός
Ειδικά	σχεδιασμένο	για	
εσάς	που	αγαπάτε	το	
διαχρονικό	Σουηδικό	στυλ.	
Ένα	υπέροχο	δοχείο	φύλαξης	
που	συνδυάζει	αρμονικά	την	
απλότητα,	την	πρακτικότητα	
και	την	ομορφιά!

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ	ΤΑ
NATURAL	BALANCE	

με ασφάλεια!
Αγοράστε το ρόφημα ή τη σούπα 

και αποκτήστε το δοχείο αποθήκευσης 

με MONO €9.99

Κατασκευασμένο	από	
ανοξείδωτο	ατσάλι	με	καπάκι	
που	κλείνει	ερμητικά	με	
σιλικόνη,	ώστε	να	εξασφαλίζει	
τη	διατήρηση	της	ποιότητας	
των	αγαπημένων	σας	
προϊόντων	Wellness.

Δοχείο Wellness
Διαστάσεις: 14.5 x 11 εκ.

27728  €19.99

Premium	ποιότητα
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ΕΣΕΊΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΉ 
ΕΝΕΡΓΕΊΑ
ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΊΑΡΚΕΊΑ 
ΤΉΣ ΉΜΕΡΑΣ;
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Νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι;
Νιώθετε να χάνετε την ενέργειά σας μέσα 
στην ημέρα και να θέλετε να κοιμηθείτε; 
Μην ανησυχείτε - Δεν είστε οι μόνοι! 
Εμείς σας έχουμε τη λύση!

Έντονος τρόπος ζωής!
Λόγω	του	έντονου	τρόπου	ζωής	και	της	δύσκολης	
καθημερινότητας	οι	περισσότεροι	από	εμάς	δεν	έχουμε	
υγιεινές	διατροφικές	συνήθειες.	Συχνά	αμελλούμε	
γεύματα	ή	τρώμε	junk	food.	Αυτό	διαταρράσει	τις	
ισορροπίες	του	οργανισμού	μας	και	επιφέρει	αρνητικά	
αποτελέσματα.

Ποιοι είναι οι λόγοι που νιώθετε κουρασμένοι;
Αν	νιώθετε	συχνά	κουρασμένοι	και	εξαντλημένοι,	ίσως	
να	έχετε	ανεπάρκεια	σιδήρου,	βιταμίνης	B12,	μαγνησίου	
ή	ορισμένων	βιταμινών	B.	Επίσης	μπορεί	να	οφείλεται	
στο	ότι	καταναλώνετε	μεγάλη	πόσότητα	ζάχαρης	ή	
κορεσμένα	λιπαρά!

Πτώση του Σακχάρου στο αίμα
Το	πιο	κοινό	πρόβλημα	που	προκαλείται	στον	
οργανισμό	από	την	ανθυγιεινή	διατροφή	είναι
η	πτώση	του	επιπέδου	του	σακχάρου	στο	αίμα	μας.	
Αυτό	φαίνεται	στα	επίπεδα	του	γλυκαιμικού	δείκτη	(GI)	
-	ένα	«εργαλείο»	που	δείχνει	πόσο	γρήγορα	αυξάνεται	
το	σάκχαρο	(γλυκόζη)	του	αίματος	μετά	από	ένα	γεύμα	
που	περιέχει	υδατάνθρακες.	Τα	τρόφιμα	μπορεί	να	
περιέχουν	υψηλό,	μεσαίο	ή	χαμηλό	γλυκαιμικό	δείκτη.	
Τα	τρόφιμα	με	υψηλό	γλυκαιμικό	δείκτη	προκαλούν	

άμεση	αντίδραση	της	ινσουλίνης	με	αποτέλεσμα	την	
απότομη	και	μεγάλη	αύξηση	του	σακχάρου	στο	αίμα	και	
την	πτώση	της	ενέργειας	σε	σύντομο	διάστημα.

Χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης = Ενέργεια όλη μέρα!
Οι	τροφές	που	είναι	πλούσιες	σε	σύνθετους	
υδατάνθρακες	έχουν	συνήθως	χαμηλό	γλυκαιμικό	δείκτη,	
καθώς	διασπώνται	αργά	και	απελευθερώνουν	γλυκόζη	
σταδιακά	στην	κυκλοφορία	του	αίματος.	Αυτό	βοηθάει	
στο	να	διατηρείται	το	επίπεδο	του	σακχάρου	στο	αίμα	
σταθερό	και	να	έχουμε	ενέργεια	όλη	μέρα.

Τροφές με υψηλό ΓΔ (πλούσιες σε απλούς υδατάνθρακες) 
Όταν	καταναλώνετε	τροφές	με	υψηλό	ΓΔ,	τα	επίπεδα	σακχάρου	στο	
αίμα	σας	αυξάνονται	απότομα.	Συνήθως,	αυτό	ακολουθείται	από
απότομη	απώλεια	ενέργειας	και	αίσθημα	κούρασης.

Τροφές με χαμηλό ΓΔ (πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες)
Όταν	καταναλώνετε	τροφές	με	χαμηλό	ΓΔ,	τα	επίπεδα	σακχάρου	
στο	αίμα	σας	είναι	σταθερά	και	ισορροπημένα	για	περισσότερη	ώρα.	
Αυτό	σας	δίνει	ενέργεια	που	διαρκεί.

Επίπεδα
σακχάρου
στο αίμα

Γλυκαιμικός Δεικτής - Μέτρηση του πόσο γρήγορα 
αυξάνονται τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα 
(γλυκόζη) ύστερα από την κατανάλωση ενός 
γεύματος που περιέχει υδατάνθρακες

Ή ΕΠΊΣΤΉΜΉ ΣΑΣ ΒΟΉΘΑΕΊ 
ΝΑ ΔΊΑΤΉΡΉΣΕΤΕ ΤΉΝ ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΣΑΣ
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  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΣΑΣ

Οι	περισσότεροι	άνθρωποι	τρώνε	
ελάχιστο	ή	καθόλου	πρωινό.	Συνήθως	
πίνουν	ένα	φλυτζάνι	καφέ	και	μένουν	
νηστικοί	μέχρι	το	μεσημέρι.	Αυτό	
οδηγεί	στο	να	είναι	πολύ	χαμηλά	τα	
επίπεδα	σακχάρου	στο	αίμα,	που	είναι	
ο	χειρότερος	τρόπος	για	να	ξεκινήσετε	
την	ημέρα	σας.

Για	ένα	λαχταριστό	πρωινό	που	θα	σας	
γεμίσει	ενέργεια	δείτε	το	Wellness 
Breakfast™	στη	σελίδα	8.

        ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Το	φαγητό	είναι	η	ενέργεια	του	σωματός.	Οι	
περισσότεροι	άνθρωποι	τρώνε	περισσότερο	
από	όσο	πραγματικά	χρειάζεται	ο	
οργανισμος	τους,	με	αποτέλεσμα	η	επιπλέον	
ποσότητα	να	αποθηκευεται	σε	λίπος.	Ένας	
τρόπος	για	να	το	αποφύγετε	είναι	το	
Wellness Dinner™ στη	σελίδα	12.

       ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ
Πολλές	φορές	μέσα	στην	ημέρα	
θέλουμε	να	φάμε	ένα	γλυκό,	αλλά	
το	αποφεύγουμε	γνωρίζοντας	
την	ποσότητα	ζάχαρης	και	των	
άλλων	βλαβερών	συστατικών	
που	περιέχει.	

Τώρα	μπορείτε	να	
αντικαταστήσετε	αυτές	τις	μικρές	
βόμβες	ζάχαρης	με	ένα	νόστιμο	
και	υγιεινό	Wellness Snack  
που	θα	βρείτε	στη	σελίδα	14.

Όπου ΚΑΊ ΑΝ ΕΊΣΤΕ...
Ό,τι ΚΑΊ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ

ΞΕΚΊΝΉΣΤΕ ΔΥΝ
ΑΜ

ΊΚΑ ΤΉ
Ν

 Ή
Μ

ΕΡΑ ΣΑΣ!

ΓΊΑ
 ΕΥ

ΚΟ
ΛΉ

 Α
ΠΩ

ΛΕ
ΊΑ

 ΒΑ
ΡΟ

ΥΣ

ΓΊΑ
 ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΟΛΉ ΜΕΡΑ

1

2

3

3 Εύκολοι Τρόποι  
για να ΑΥΞΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ 
κατά τη διάρκεια 
της ημέρας!



4 Επιπλέον λόγοι για	να	
τρώτε	ένα	υγιεινό	πρωινό:
Πέρα από το ότι το πρωινό σας γεμίζει ενέργεια, 
υπάρχουν 4 επιπλέον λόγοι για να μην το 
αμελείτε ποτέ:

1.   Απώλεια βάρους: Ένα	θρεπτικό	πρωινό	σας	
κρατάει	χορτάτους	και	σας	προφυλάσει	από	
τα	τσιμπολογήματα.

2.   Διαβήτης:	Έαν	τρώτε	πολύ	κατά	τη	διάρκεια	
της	ημέρας	και	παίρνετε	βάρος	τότε	υπάρχουν	
πολλές	πιθανότητες	να	αποκτήσετε	Διαβήτη	
Τύπου	2.

3.   Καρδιαγγειακές παθήσεις: Η	λήψη	
πρωινού	εκτός	από	το	ότι	σας	βοηθάει	να	
σταθεροποιήσετε	το	βάρος	σας,	μειώνει	και	
τον	κίνδυνο	καρδιακών	νοσημάτων.	

4.   Μνήμη:	Ένα	υγιεινό	πρωινό	είναι	η	τροφή	
του	εγκεφάλου	-	βελτιώνει	τη	λειτουργία	του	
εγκεφάλου	που	σχετίζεται	με	τη	μνήμη.

Το 1/4 των ανθρώπων δεν τρώνε 
πρωινό μία ή περισσότερες φορές 
την εβδομάδα και περισσότεροι από 1 
στους 10 δεν τρώνε καθόλου.*

25%
Γνωρίζετε ότι;



H	προετοιμασία	ενός	φρέσκου	και	θρεπτικού	πρωινού	καθημερινά	μπορεί	να	είναι	δύσκολη	μερικές	φορές.	Ενισχύστε	
λοιπόν,	το	πρωινό	σας	με	το	WellnessPack	και	ένα	Ρόφημα	Natural	Balance	Shake	και	ξεκινήστε	τη	μέρα	σας	δυναμικά!

Αναβαθμίστε	το	ξεκίνημα	της	ημέρας	σας	
με	Wellness Breakfast™

Βρείτε ένα 
παράδειγμα 

του WELLNESS 
BREAKFAST
στη σελ. 18=

ΠΡΩΤΕΪΝΗ
όσο	1	μεγάλο	αυγό

ΒΙΤΑΜΙΝΗ	D
όσο	200	g	μανιτάρια

ΒΙΤΑΜΙΝΗ	Β12
όσο	625ml	γάλα

ΧΑΛΚΟΣ
όσο	128	g	αμύγδαλα

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
όσο	2	kg	παντζάρια

ΦΥΤΙΚΕΣ	ΙΝΕΣ
όσο	25	g	ηλιόσποροι

ΒΙΤΑΜΙΝΗ	Β1
όσο	300	g	μπιζέλια

ΒΙΤΑΜΙΝΗ	C
όσο	1	μικρό
πορτοκάλι

ΣΙΔΗΡΟΣ
όσο	230	g

αποξηρ.	βερύκοκα

ΜΑΓΓΑΝΙΟ
όσο	500	g	φράουλες

ΒΙΤΑΜΙΝΗ	Ε
όσο	900	g	αβοκάντο

ΒΙΤΑΜΗΝΗ	B6
όσο	2	μικρές	
μπανάνες

ΦΟΛΙΚΟ	ΟΞΥ
όσο	440	g

κόκκινο	λάχανο
ΜΑΓΝΗΣΙΟ

όσο	100	g	σπανάκι

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!

 22793 WellnessPack man
 22791 WellnessPack woman

 






 22138 Σοκολάτα
 15447 Φράουλα
 15448 Βανίλια
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΑ	ΣΤΗ	ΣΟΥΗΔΙΑ

100% ΦΥΣΊΚΑ θρεπτικά συστατικά.
ΔΕΝ ΠΕΡΊΕΧΟΥΝ γλουτένη, τεχνητά χρώματα, γεύσεις 
και συντηρητικά.
Χωρίς GMO.
Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤA NATURAL BALANCE SHAKES:

 15447 Φράουλα
 22138 Σοκολάτα
 15448 Βανίλια

Ρόφημα Wellness Natural Balance
Γευστικό και υγιεινό ρόφημα που περιέχει μείγμα πρωτεϊνών, ωμέγα 
3 & 6 λιπαρά οξέα, χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και φυτικές ίνες. Τα 
φυσικά συστατικά είναι μέγιστης διατροφικής αξίας και βοηθούν στη 
μείωση του αισθήματος της πείνας και της επιθυμίας για φαγητό. 
Δημιουργούνται και παράγονται στη Σουηδία. 21 δόσεις. 378 g.

To ένα €34.90

Ισορροπημένη	σύνθεση,	πατενταρισμένη	φόρμουλα	
και	100%	φυσικά	συστατικά	-	με	ελάχιστες	θερμίδες
	
•			Οι	ασθενείς	του	Καθηγητή	Stig	Steen	χρειάζονταν	
μία	απόλυτα ισορροπημένη διατροφή	για	να	αναρρώσουν.

•			Έχει	απίθανα	αποτελέσματα	μείωσης	βάρους	σε	υγιείς	
ανθρώπους.

•			Μοναδική	φόρμουλα	με	λίγες	θερμίδες	και	φυσικά	συστατικά	
που	προσφέρουν	μακροπρόθεσμα	αποτελέσματα	μείωσης	
βάρους.

•			Εκατομμύρια	ανθρώπων	σε	όλο	τον	κόσμο	έχουν	κατακτήσει	
το	ιδανικό	τoυς	βάρος.

10

  



Natural Balance Shake
Για φυσική απώλεια βάρους με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα!

11

MONO
100

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 4 ΠΛΉΡΩΝΕΤΕ 3





ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 4 ΠΛΉΡΩΝΕΤΕ 3
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Χάστε	ή	Διατηρήστε	το	
Βάρος	σας	Αποτελεσματικά	
και	Φυσικά!
Το Wellness Dinner™ είναι ένα 
ισορροπημένο γεύμα με ελάχιστες 
θερμίδες. 

Ένα	δείπνο	που	περιλαμβάνει	τη	σούπα	Natural	
Balance	είναι	πλούσιο	σε	πρωτείνες	που	σας	
δημιουργούν	την	αίσθηση	της	πληρότητας	πριν	τον	
βραδινό	ύπνο.

Η	υψηλή	περιεκτικότητα	της	σούπας	σε	πρωτεΐνη	
προέρχεται	από	τρεις	φυτικές	πηγές	χωρίς	
γλουτένη.	Ο	συνδυασμός	των	φυτικών	πηγών	
εξασφαλίζει	ότι	ο	οργανισμός	σας	θα	λάβει	όλα	τα	
αμινοξέα	που	χρειάζεται.	Η	πρωτείνη	που	περιέχει	
δημιουργεί	αίσθημα	πληρότητας.	

•	 	Η	πρωτεΐνη	πατάτας	έχει	αποδειχτεί	ότι	διαθέτει	
υψηλό	ποσοστό	και	ισορροπημένη	σύνθεση	
απαραίτητων	αμινοξέων.

•	 	Η	πρωτεΐνη	του	μπιζελιού	έχει	αποδειχτεί	ότι	
δημιουργεί	μεγαλύτερη	αίσθηση	κορεσμού	από	
άλλες	πηγές	πρωτεΐνης.

•	 	Η	πρωτεΐνη	της	σόγιας	έχει	αποδειχτεί	ότι	
μειώνει	τη	συγκέντρωση	κακής	χοληστερόλης	
και	λιπαρών.
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Χάστε	βάρος	και	νιώστε	
υπέροχα	με	το Wellness DinnerTM

Όλοι	θέλουμε	να	έχουμε	ενέργεια	μέσα	στην	ημέρα,	σωστά;	Φυσικά!	Αλλά	αν	
θέλουμε	να	χάσουμε	και	βάρος	πρέπει	να	εντάξουμε	το	Wellness	Dinner™	
στην	καθημερινότητα	μας!	Το	μόνο	που	έχετε	να	κάνετε	είναι	να	
αντικαταστήσετε	το	βραδινό	σας	με	ένα	πιάτο	σούπα,	μία	σαλάτα	
και	μία	φέρα	ψωμί	ολικής	άλεσης!




Σούπα Wellness Natural Balance
Υγιεινή, νόστιμη και 100% φυσική σούπα που περιέχει 
τρεις πηγές πρωτεϊνών για ιδανική διατροφή και αίσθημα 
κορεσμού. Συνταγή χαμηλών λιπαρών με υγιεινό
κραμβέλαιο. Δεν αποτελεί συμπλήρωμα διατροφής. 
Οδηγίες: Βάλτε δύο κουταλιές της σούπας (28g ή 0.5 dl) 
σκόνη σε 220 ml βραστό νερό και ανακατέψτε μέχρι να
ενοποιηθούν καλά τα υλικά. Περιέχει 21 μερίδες. 
Διατίθεται σε δύο γεύσεις. 420 g.

Η μία € 34.90

Γνωρίζατε ότι εάν καταναλώσετε 500 
θερμίδες λιγότερες την ημέρα, μπορείτε 
να χάσετε έως 1/2 κιλό την εβδομάδα, που 
είναι ο ιδανικός ρυθμός απώλειας βάρους; 
Εάν καταναλώσετε 250 θερμίδες λιγότερες 
την ημέρα θα χάσετε 1 κιλό το μήνα.
Τόσο απλά!

Επαναπροσδιορίστε
τις θερμίδες σας!

Υγιεινό Tip!

ΤΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ WELLNESS	DINNER™ 
	 ΑΠΩΛΕΙΑ	ΒΑΡΟΥΣ

	 	ΜΕΙΩΝΕΙ	ΤΟ	ΑΙΣΘΗΜΑ	ΤΗΣ	
ΠΕΙΝΑΣ	&	ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ	ΚΟΡΕΣΜΟ

	 ΑΥΞΑΝΕΙ	ΤΗΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 28583 Nτομάτα & Βασιλικός
 28584 Σπαράγγια
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MONO
100

ΘΕΡΜΙΔΕΣ



The Wellness Cook Book
Ένας νέος κόσμος υγιεινής και νόστιμης διατροφής 
Με τον Matt Pohl, Σεφ της Igelosa

ΣΥΝΤΑΓΉ 
WELLNESS 

BREAKFASTTM

Λαχταριστό ρόφημα σοκολάτα-μπανάνα
1 μερίδα

1 κουταλιά της σούπας (18 γρ.) 
Natural Balance Shake με γεύση Σοκολάτα

150 ml γάλα χαμηλό σε λιπαρά (0,5%)
1/2 μπανάνα

3 καρύδια
Φρέσκια μέντα και φράουλες 

κομμένες σε φέτες για γαρνίρισμα

Συγκεντρώνει μια ισχυρή δόση θρεπτικών 
ουσιών για ένα απολαυστικό ξεκίνημα. 

Χτυπήστε	όλα	τα	υλικά	στο	μπλέντερ	
και	σερβίρετε	γαρνιρισμένο	με	φράουλες	
και	μέντα.

4 μερίδες
1 μεσαίο αγγούρι

1 ντομάτα, ψιλοκομμένη
1 αβοκάντο, ψιλοκομμένο

6 ραπανάκια, κομμένα στα τέσσερα
2 πράσινα κρεμμύδια, 

κομμένα σε λεπτές φέτες
1 κουταλιά της σούπας 

άνηθο, ψιλοκομμένο
1 κουταλιά της σούπας ξύδι 

ή χυμό λεμονιού
1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 

ΣΥΝΤΑΓΉ
WELLNESS 
DINNERTM 

1616

Ξεκινήστε το γεύμα σας με αυτήν την παιχνιδιάρικη και εντυπωσιακή 
σαλάτα. Το κόλπο είναι να κόψετε το αγγούρι σε αρκετά λεπτές φέτες 
ώστε να μπορεί να λυγίσει, αλλά παράλληλα αρκετά χοντρές ώστε να 
μπορεί να σταθεί όρθιο. 

Χρησιμοποιήστε	έναν	αποφλοιωτή	λαχανικών	και	ξεφλουδίστε	
την	εξωτερική	φλούδα	από	τη	μία	πλευρά	του	αγγουριού.	
Κόψτε	προσεκτικά	μια	μακριά	φέτα	όσο	πιο	παχιά	μπορείτε	
με	τον	αποφλοιωτή.	Επαναλάβετε	μέχρι	να	έχετε	τέσσερις	φέτες.		
Ψιλοκόψτε	το	υπόλοιπο	αγγούρι	και	ρίξτε	το	μαζί	με	
τα	υπόλοιπα	υλικά.	Δημιουργήστε	ένα	δαχτυλίδι	στη	
μέση	ενός	μικρού	πιάτου	με	το	αγγούρι	και	γεμίστε	το	
με	το	¼	της	σαλάτας.	Επαναλάβετε	με	τις	υπόλοιπες	
φέτες	αγγουριού	και	την	σαλάτα.

Πύργος με ψιλοκομμένα λαχανικά 



The Wellness Cook Book
Ένας νέος κόσμος υγιεινής και νόστιμης διατροφής 
Με τον Matt Pohl, Σεφ της Igelosa

Oœ≈

Στο προσωπικό μου ταξίδι απώλειας 
βάρους έχασα πάνω από 60 κιλά. Ή 
εκμάθηση νέων υγιεινών συνταγών 
έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιτυχία 
μου και με βοήθησε να αισθάνομαι 
καλύτερα και πιο ευτυχισμένος 
από ποτέ! Ελπίζω αυτό το βιβλίο 
συνταγών να εμπνεύσει και άλλους 
ανθρώπους!

Η νέα υγιεινή μου ζωή

Wellness 
Cook Book

Εγώ και 
οι γονείς 

μου το 
2005.

Το Wellness Cook Book 
αποτελείται από 112 σελίδες 
που θα αλλάξουν τη ζωή σας!

Μία λαχταριστή συλλογή από υγιεινές 
και νόστιμες συνταγές από τον Matt 
Pohl, Σεφ της Igelosa - του σπιτιού των 
Wellness.

MONO

€8.99

Βιβλίο Συνταγών Wellness
112 Σελίδες. 15 x 20.5 εκ.
112544

•  Υποστηρίζει τις λειτουργίες του 
εγκεφάλου, των ματιών και του 
νευρικού συστήματος

• Βελτιώνει την καρδιαγγειακή
  λειτουργία

Κάψουλες Ωμέγα 3
Δοσολογία για 1 μήνα

15397  €17.90

•  Προστατεύει την επιδερμίδα
από τις ελεύθερες ρίζες

•  Μειώνει τις ρυτίδες

Swedish Beauty 
Complex Plus
Δοσολογία για 1 μήνα.

25414  €24.90

•  Περιλαμβάνει τη συνιστώμενη  
ημερήσια δόση Σιδήρου 
και Φολικού Οξέος

Πολυβιταμίνες  
& Μέταλλα Wellness  
για Γυναίκες
Δοσολογία για 2 μήνες/60 μέρες.

22794  €19.90

•   Περιλαμβάνει τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση Μαγνησίου,  
Χρωμίου, Σελήνιου 
και Ψευδάργυρου.

Πολυβιταμίνες 
& Μέταλλα Wellness 
για Άνδρες
Δοσολογία για 2 μήνες/60 μέρες.

22795  €19.90 1717

15448
Βανίλια



Υγιεινό σνακ
Οι	μπάρες	Ntatural	Balance	είναι	το	τέλειο	σνακ!	
Είναι	υγιεινό	και	νόστιμο!	Επιπλέον	μπορείτε	να	τις	
απολαμβάνετε	με	πολλούς	διαφορετικούς	τρόπους	
μέσα	στην	ημέρα!

Στον δρόμο!
Αν	οι	ρυθμοί	της	καθημέρινότητάς	σας	είναι	έντονοι,	
ταξιδεύετε	συχνά	και	είστε	συνεχώς	σε	meetings,	τότε	
μέσα	στη	μέρα	θα	νιώθετε	εξαντλημένοι.	Κρατήστε	την	
ενέργειά	σας	σε	υψηλά	επίπεδα	όλη	μέρα	έχοντας	πάντα	
μία	μπάρα	Natural	Balance	στην	τσάντα	σας.

Ένα γλυκό σνακ - χωρίς ενοχές!
Πόσες	φορές	την	ημέρα	θέλετε	να	φάτε	κάτι	γλυκό;	
Πλέον	μπορείτε	να	απολαμβάνετε	το	γλυκό	σας	χωρίς	
ενοχές	και	χωρίς	να	σκέφτεστε	τις	θερμίδες!

Πριν την άσκηση!
Οι	μπάρες	Natural	Balance	περιέχουν	υδατάνθρακες	
βραδείας	καύσεως	που	σας	βοηθούν	να	μεγιστοποιήσετε	
τα	αποτελέσματα	της	άσκησης	και	να	μη	χάσετε	την	
ενέργεια	σας.	Φάτε	μία	μπάρα	1-2	ώρες	πριν	την	άσκηση.

Υγιεινό Tip!
Όσο παράξενο κι αν ακούγεται το να 
εντάξετε τα σνακ στην καθημερινότητά 
σας μπορεί να σας βοηθήσει να 
διατηρήσετε το βάρος σας. Εαν τρώτε κάτι 
μικρό ενδιάμεσα στα γεύματα, μπορείτε 
να μειώσετε την ημερήσια πρόσληψη 
θερμίδων που λαμβάνετε. Αυτό συμβαίνει 
γιατί είστε χορτάτοι και δεν υπερβάλετε με 
τα κυρίως γεύματα σας. Οπότε πριν από 
το επόμενο ραντεβού για φαγητό, φάτε 
ένα υγιεινό σνακ!



Οι	μπάρες	Natural	Balance	είναι	το	ιδανικό	
γλυκό	σνακ	για	τους	ανθρώπους	που	
ενδιαφέρονται	για	τη	διατροφή	τους	και	
χρειάζονται	ενέργεια	μέσα	στην	ημέρα!	

Ένα	υγιεινό σνακ
που	αυξάνει	την	ενέργεια Οι	μπάρες	Natural 

Balance	ανήκουν	στην	
ευρύτερη	οικογένεια	
των	Natural	Balance	
προïόντων.	Μην	ξεχνάτε	
ότι	όλα	τα	προιόντα	
Natural	Balance	μπορούν	
να	χρησιμοποιήθουν	
σαν	σνακς	όποτε	το	
έχετε	ανάγκη!	

Είναι το ιδανικό γλυκό 
σνακ για εσάς και την 
οικογένειά σας:
•	Λίγες	θερμίδες
•		Χαμηλός	Γλυκαιμικός	
Δείκτης

Μην ξεχνάτε!

WELLNESS	SNACK
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
	 	ΜΕΙΩΝΕΙ	ΤΟ	ΑΙΣΘΗΜΑ	ΤΗΣ	

ΠΕΙΝΑΣ	&	ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ	ΚΟΡΕΣΜΟ

	 ΑΥΞΑΝΕΙ	ΤΗΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

150 
ΘΕΡΜΊΔΕΣ 

ΑΝΑ 
ΜΠΑΡΑ

 25385 Choco
 25386 Super Berries

 

 22138 Σοκολάτα
 15447 Φράουλα
 15448 Βανίλια

 28583 Nτομάτα & Βασιλικός
 28584 Σπαράγγια









Μπάρες Πρωτεϊνών Wellness 
Natural Balance
100% φυσικές, υγιεινές και θρεπτικές 
μπάρες σε δύο απολαυστικές γεύσεις. 
Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 7 μπάρες. 
280 g (7 x 40 g).

Η μία € 11.90
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“Δείτε τα παιδιά σας 
να λάμπουν!”

Λιποδιαλυτές βιταμίνες
A,	D,	E,	K
Αυτές	οι	βιταμίνες	βρίσκονται	στους	
λιποειδείς	ιστούς	του	σώματός	μας	και	
ζουν	για	λίγες	μέρες,	μερικές	ακόμη	
και	για	μήνες,	μέχρι	το	σώμα	μας	να	
τις	χρειαστεί.	Τότε	τις	παίρνει	ένας	
μεταφορέας	(σαν	λεωφορείο!)	και	τις	
πηγαίνει	εκεί	όπου	χρειάζονται.

Υδατοδιαλυτές βιταμίνες
Σύμπλεγμα	Β
Αυτές	οι	βιταμίνες	κινούνται	στο	
σώμα	μας	μέσω	του	αίματος.	Αν	ο	
οργανισμός	μας	δεν	τις	χρειάζεται,	τις	
αποβάλλει	μέσω	της	ούρησης.

Μεταλλικά Στοιχεία
Το	σώμα	μας	χρειάζεται	αυτές	τις	
βιταμίνες	για	τη	σωστή	ανάπτυξη	και	
τη	διατήρηση	ενός	υγιούς	οργανισμού.	
Μπορούμε	να	λάβουμε	τα	μέταλλα	
που	χρειαζόμαστε	από	το	φαγητό	που	
τρώμε,	ώστε	ο	οργανισμός	μας	να	τα	
χρησιμοποιήσει	κατάλληλα.

Ωμέγα 3
Τα	Ωμέγα	3	είναι	απαραίτητα	λιπαρά	
οξέα	για	την	καλή	λειτουργία	του	
οργανισμού.	Ένα	από	τα	σημαντικά	
τους	οφέλη	για	τον	οργανισμό	είναι	η	
αντιφλεγμονώδης	δράση	τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

των παιδιών μας

-Orange Bob & Lemon Girl
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WELLNESS KIDS, ΥΓΊΉ ΠΑΊΔΊΑ, ΕΥΤΥΧΊΣΜΕΝΟΊ ΓΟΝΕΊΣ.

Θέλετε	τα	παιδιά	σας	να	
είναι	γεμάτα ζωντάνια;
Όλα	τα	παιδιά	επωφελούνται	από	τις	σωστές	διατροφικές	συνήθειες.	
Ιδιαίτερα	ο	Σίδηρος,	το	Μαγνήσιο	και	η	Βιταμίνη	Β	μειώνουν	το	αίσθημα	
κόπωσης	όταν	τα	παιδιά	μας	παίζουν	εκτός	σπιτιού.

WellnessKids Main Benefits
 

  Πολυβιταμίνες & Μέταλλα για Παιδιά 
WellnessKids
Ένας συνδυασμός 13 βιταμινώv και 8 μετάλλων για 
παιδιά ηλικίας 3+. Μασώμενα δισκία με φυσική γεύση
πορτοκάλι. Παιδιά 3–9 ετών ένα δισκίο την ημέρα. 
Παιδιά 10+ ετών δύο δισκία την ημέρα.
21 δισκία x 1.1 g.

28241 €14.90

 WellnessKids Ωμέγα 3
Ωμέγα 3 ιχθυέλαιο με φυσική γεύση
λεμόνι. Περιέχει φυσικά λιπαρά οξέα
που ειναι απαραίτητα για τη
φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών.
Για παιδιά ηλικίας 3+. 105 ml.

22467 €17.90

To ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται 
προέρχεται από αειφόρα πηγή 
και έχει πιστοποιηθεί από το 
FRIEND OF THE SEA

ΑΝΟΣΟΠΟΊΉΤΊΚΟ
•	Βιταμίνη	Α,	C,	D
•	Ψευδάργυρος,	Σελήνιο
•	Ομέγα	3

ΜΑΤΊΑ
•	Βιταμίνη	Α,	Ριβοφλαβίνη
•	Ψευδάργυρος
•	Ομέγα	3

ΟΣΤΑ & ΔΟΝΤΊΑ
•	Βιταμίνη	D,	K
•	Ασβέστιο,	Μαγνήσιο

ΕΝΕΡΓΕΊΑ & ΜΥΕΣ
•	Σύμπλεγμα	Βιταμινών	Β
•	Ασβέστιο,	Μαγνήσιο
•	Σίδηρος,	Χρώμιο

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΝΕΥΡΊΚΟ
ΣΥΣΤΉΜΑ
•	Ομέγα	3
•	Σύμπλεγμα	Βιταμινών	Β
•	Ιώδιο,	Ψευδάργυρος

Τα Κύρια Οφέλη των WellnessKids

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΑ	ΣΤΗ	ΣΟΥΗΔΙΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Απευθυνθείτε σε έναν Consultant
για να γίνετε συνδρομητής των Wellness

ΡΩΤΉΣΤΕ ΤΟΝ CONSULTANT ΣΑΣ ΓΊΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τα προϊόντα που θα επιλέξετε στη συνδρομή σας θα προστίθενται 
στην παραγγελία σας αυτόματα για 4 διαδοχικούς καταλόγους. 
Παίρνετε κάθε 4ο προϊόν ΔΩΡΕΑΝ στον 4ο κατάλογο.

+ + =

Κάθε 4ο προϊόν

ΔΩΡΟ! 22138 Σοκολάτα
15447 Φράουλα
15448 Βανίλια

22793 WellnessPack man
22791 WellnessPack woman

28583 Nτομάτα & Βασιλικός
28584 Σπαράγγια

28241  WellnessKids
Πολυβιταμίνες & 
Μέταλλα

22467 WellnessKids Ωμέγα 3

Ομάδες	προϊόντων	που	
μπορείτε	να	συνδυάσετε	
μεταξύ	τους	στο	
Πρόγραμμα	Συνδρομής:

Πώς να γίνετε συνδρομητής των προϊόντων Wellness:
•	 Κάντε	είσοδο	στο	site	www.oriflame.gr
•	 Επιλέξτε “ΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ ΜΟΥ” στο	οριζόντιο	μενού
•	 Κάντε	κλικ	στο	“Συνδρομές” αριστερά
•	 Συμπληρώστε	τον	κωδικό μέλους	για	το	οποίο	δημιουργείτε	μία	συνδρομή
•	 Πατήστε	“Δημιουργία”
•	 Επιλέξτε τα προϊόντα	για	τα	οποία	θέλετε	να	κάνετε	συνδρομή
	
22



23

CHOULIA KAPZA & AICHAN BATZAK
Directors, Ελλάδα

“Χάσαμε 32 κιλά 
και τώρα είμαστε 
γεμάτοι ενέργεια!”

“Με την αλληλοϋποστήριξη και τη βοήθεια των 
Natural Balance Shakes, αντιστάθηκα στους γλυκούς 
πειρασμούς και έχασα 10 κιλά σε 4 μήνες. Αυτό θα 
πει ομαδική δουλειά!”
Choulia

“Πίστευα πως ήταν ακατόρθωτο να χάσω έστω και 
5 κιλά. Αφού έχασα τέσσερις φορές αυτό το βάρος, 
νιώθω ξαναγεννημένος!”
Aichan

ΠΡΙΝ

A Λ Ή Θ Ί Ν Ε Σ  Ί Σ Τ Ο Ρ Ί Ε Σ



Hair & Nail NutriComplex

www.oriflame.gr

Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и Нутрициологов

Διεθνείς πιστοποιήσεις που φέρουν όλα τα προϊόντα, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές μας:

NutriComplex 
για Μαλλιά & Νύχια
Προλαμβάνει την απώλεια μαλλιών 
και παρέχει απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά  για την ανάπτυξη των 
μαλλιών και των νυχιών. Καταναλώστε 
2 δισκία την ημέρα για τουλάχιστον 
τρεις μήνες. Κατάλληλο για άνδρες 
και γυναίκες. 42 κάψουλες  x 730 mg.

23473 €24.90

Αποδεδειγμένα αποτελέσματα:
Έρευνα καταναλωτών
•  100 γυναίκες ηλικίας 30 – 65, 

όλες με προβλήματα ελαφράς τριχόπτωσης
• 3 μήνες χρήσης του Hair & Nail NutriComplex
• Χώρα: Μεγάλη Βρετανία
• 78% Δυνατά και όμορφα νύχια
• 68% Μείωση στην απώλεια τριχών

ΟΦΕΛΗ
• Πιο πυκνά μαλλιά
• Μείωση της απώλειας τριχών
• Πιο δυνατά νύχια
• Μείωση του σπασίματος των νυχιών


