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További információk 
a Nutrilite-ról

Destination 
Wellbeing

Általános közérzetünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mennyire 
élvezzük az életet, hogyan teljesítünk a munkahelyünkön, otthon 
vagy a kedvenc sporttevékenységeinkben, és általánosságban hogyan 
érezzük magunkat. A közérzet javítása nem megy egyik napról a másikra 
– átfogó megközelítés, megfelel! útmutatás és támogatás szükséges 
hozzá.

A Destination Wellbeing egy átfogó, professzionális szakértelemre, 
támogatásra és étrend-kiegészít!kre épül! útmutató az egészséges 
életmódhoz. 

Programokhoz, megoldásokhoz és termékcsomagokhoz 
biztosít hozzáférést a speciális igények kezelése érdekében és 
azért, hogy az emberek jobb és egészségesebb életmódot 
folytathassanak.  
1 Forrás: Euromonitor International Ltd. Vitaminok és étrend-kiegészít!k, Word GBN, 
kiskereskedelmi forgalom, %-os lebontás, 2022-es adatok, a 2022 áprilisa és augusztusa 
között elvégzett fogyasztói kutatás alapján.

Támogató
Folyamatos 
támogatás Amway 
Üzleti Vállalkozódtól 
és ingyenes 
hozzáférés az 
Amway eszközeihez, 
hogy könnyebben 
fenntarthasd a 
motivációdat az út 
során.

Megbízható
A Nutrilite™ 
termékeivel, 
amely a világ els! 
számú vitamin és 
étrend-kiegészít! 
márkájaként1 több 
mint 85 éve segít 
az embereknek 
egészségesebb és 
boldogabb életet élni.  

Tudományos
Igazolt tudományos 
megközelítéseken alapul, 
a Nutrilite™ táplálkozási 
szakért!jével, dr."Francesco 
Avaldival közösen 
fejlesztve. Avaldi általános 
orvosként dolgozik, 
diplomáját vegetáriánus 
táplálkozásból szerezte, 
és a sporttáplálkozás 
szakért!jeként a legjobb 
európai futballcsapatokkal 
és olimpikonokkal dolgozik 
együtt.

Átfogó
A táplálkozást, a 
folyadékbevitelt, 
a testmozgást 
és mentális 
egészséget 
egyaránt figyelembe 
véve megoldásokat 
nyújt a különböz! 
egészségügyi és 
jólléttel kapcsolatos 
igényekre.

Út egy boldogabb 
és egészségesebb 
élet felé
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A PROGRAM A KÖVETKEZ!KBEN LESZ A SEGÍTSÉGEDRE"

Az Amway és a Nutrilite™ márkával való 
együttm!ködésem célja, hogy segítsek az 
embereknek a jólléttel kapcsolatos legf"bb 
céljaik elérésében, és a modern életmód 
okozta stressz csökkentésében. Sok sikert 
kívánok az utadhoz! 

Dr. Francesco Avaldi 
a Nutrilite™ táplálkozási tanácsadója,  
a vegetáriánus étrend és a  
sporttáplálkozás szakért!je

+ A TEST 
TERMÉSZETES 

TISZTÍTÓ 
FUNKCIÓJÁNAK 
MEGER!SÍTÉSE1

+ AZ 
EMÉSZT!RENDSZER 

NORMÁL 
M#KÖDÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSA4

+ AZ 
IMMUNRENDSZER 

TÁMOGATÁSA5

+ A JÓ KÖZÉRZET 
FENNTARTÁSÁNAK 

TÁMOGATÁSA2

+ A KÜLS! 
MEGJELENÉS 

JAVÍTÁSA3

+ AZ EGÉSZSÉGES 
ÉS AKTÍV ÉLETMÓD 

FENNTARTÁSA

+ AZ 
ALVÁSMIN!SÉG 

JAVÍTÁSA

 $  EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD%SZOKÁSOK 

KIALAKÍTÁSA

Kezdd el a NutriliteTM 
Tisztítókúra Programot1 és 
gondoskodj a jóllétedr&l!

További információk: www.amway.hu

NUTRILITE™ 
TISZTÍTÓKÚRA PROGRAM 
TERMÉKCSOMAG
rendelési szám: 127059

1  Nutrilite Máriatövissel, amely támogatja a szervezet öntisztulását.
2 A B6-vitamin és a folsav (B9-vitamin) hozzájárulnak a normál szellemi funkciókhoz.
3 Fizikai és mentális gyakorlatok révén.
4 A máriatövis el!segíti az emésztést.
5 A B6-vitamin és a folsav (B9-vitamin) hozzájárul az immunrendszer normál m"ködéséhez.

Tisztítókúra  
PROGRAM 
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1Ez az önértékelés nem alkalmas orvosi diagnózis felállítására. Kétség esetén kérj tanácsot egy orvostól!

Miel!tt belevágnál: 
ÖNÉRTÉKELÉS1

Ezzel a rövid teszttel felmérheted a jólléted jelenlegi szintjét. 

Ahhoz, hogy tudd, merre tartasz, 
és hogyan juthatsz el oda, meg kell 
értened, hogy most éppen hol állsz. 

+  Gondold át, milyen érzéseid vannak az egyes tényez!kkel kapcsolatban. 
+  A válaszodat egy 1 és 10 közötti szám segítségével add meg mindegyik tényez!nél. 
+  Az 1-es szám azt jelenti, hogy sokat küszködsz az adott területtel, míg a 10-es szám azt jelöli, hogy nagyszer"en érzed 

magad ebb!l a szempontból, és nincsenek problémáid.
+  Az értékek hozzárendeléséhez jelöld be az 1-t!l 10-ig terjed! számok melletti kis köröket. (Az alábbi leírásban példákat is 

találsz az értékelésekre.) 
+  Végül kösd össze egy vonallal a bejelölt köröket, hogy lásd, a jólléttel kapcsolatos mely területekre kellene fókuszálnod.

1 2

3

45

6Alvásmin!ség 
Úgy érzed, hogy 
rendszeresen eleget 
alszol (például 8-as 
érték), vagy inkább azt 
tapasztalod, hogy nem 
egységes az alvásid!d 
és az alvásod min!sége 
(például 2-es érték)? 

Stresszkezelés 
Jól kezeled a stresszes 
helyzeteket (például 8-as 
érték), vagy mentálisan és 
fizikailag megvisel, amikor 
bonyolulttá válik az élet 
(például 2-es érték)? 

Immunitás
Akkor is egészséges 

maradsz, amikor 
a körülötted lév!k 

megbetegszenek (például 
9-es érték), vagy könnyen 

megfázol és gyakran 
kapsz el vírusokat (például 

2-es érték)? 

Általános megjelenés 
Elégedett vagy a 

b!röddel és a testeddel 
(például 8-as érték), 
vagy vannak olyan 

területek, amelyeken 
javítani szeretnél 

(például 3-as érték)?

Testmozgás 
Szeretsz mozogni és 

soha nem hagysz 
ki egy edzést sem 

(például 10-es érték), 
vagy ny"gnek éled 
meg a testmozgást 

(például 2-es érték)? 

Emésztés 
Rendszeres és egészséges a 
bélmozgásod (például 9-es 
érték), vagy inkább ritka és 
id!nként nehézkes (például 
3-as érték)?
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Bevezetés a 
Tisztítókúra 
Programba
Ahhoz, hogy jól érezd magad, fontos, hogy a tested hatékonyan el 
tudja távolítani a felesleges anyagokat. Ezt a természetes tisztítási 
folyamatot több, egymással folyamatosan együttm!köd" szerv végzi.

B!R
A b!r az emberi test 
legnagyobb kiterjedés! 
szerve, amely potenciálisan a 
szervezet méregtelenítésében is 
szerepet játszik. 

MÁJ
A „Méregtelenítés Királyn"je”, 
a máj a vér sz"résével és 
tisztításával gondoskodik rólunk. 
Sokat tehetünk a máj megfelel! 
m"ködéséért, ha kevesebb zsíros 
és olajban sült ételt, alkoholt, 
valamint magas cukortartalmú 
ételt fogyasztunk. A májat 
a normál májm"ködést 
támogató élelmiszerek és 
étrend-kiegészít!k, például 
máriatövis fogyasztásával is 
támogathatjuk.1

BÉLRENDSZER
A test „étkez!jeként” a belekben 
történik meg a tápanyagok 
felszívódása és a szilárd 
salakanyag eltávolítása. 
A megfelel! széklettömeg, 
bélm"ködés és emésztés 
érdekében fontos odafigyelni a 
megfelel! rostbevitelre.

VESE
A vese egy otthoni vízsz"r!höz 
hasonlóan kisz!ri a vérb"l 
és eltávolítja a testb"l a 
nemkívánatos anyagokat 
és méreganyagokat. A vese 
tisztításához és megfelel! 
m"ködéséhez rendszeres és 
elegend" folyadékbevitelre 
van szükség. 

NYIROKRENDSZER 
A nyirokrendszer a keringési rendszerbe 
továbbítva távolítja el az idegen 
anyagokat, miközben tisztítja a 
szöveteket és a sejteket is. 
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Ez az egészséges életmóddal kapcsolatos, 
átfogó program professzionális szaktudással, 
támogatással és étrend-kiegészít!kkel segít 
az általános közérzet, a tápanyagbevitel és az 
aktivitási szint javításában.  
A program nem a kalóriaszámolásról és 
a testsúlykontrollról szól – a segítségével 
támogathatod a test természetes tisztítási 
folyamatait, pozitív szokásokat alakíthatsz ki, 
és boldogabb, egészségesebb életet élhetsz.

Táplálkozás 
A jó közérzet fenntartásához megfelel! 
mennyiség" makrotápanyagot, vitamint, 
ásványi anyagot és növényi tápanyagot 
tartalmazó, kiegyensúlyozott és 
változatos étrendre van szükség, amely 
támogatja az anyagcserét és a szervezet 
létfontosságú funkcióit, például az 
idegrendszer m"ködését és a természetes 
tisztítási folyamatokat. 

Folyadékbevitel
Gondoskodj a szervezet megfelel! 
hidratáltságáról – ehhez fogyassz 
elegend! mennyiség" (naponta 
legalább 2 liter) vizet. A víz hozzájárul 
a normál testi és szellemi m"ködés 
fenntartásához.

Pozitív gondolkodás
A jóllét az elmében kezd!dik. Fontos, 
hogy rendszeresen id!t szakíts a helyes 
légzésre, és id!r!l id!re lecsendesítsd a 
gondolataidat néhány percre. 

Testmozgás
A testmozgással kapcsolatos 
egészséges szokások kialakítása 
nagyszer" kezd! lépés lehet az 
általános jóllét javításához.

A jóllét alappillérei

Maradj kapcsolatban Amway Üzleti 
Vállalkozóddal, aki segít fenntartani  

a motivációdat!
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Nutrilite™ termékek a 
Tisztítókúra Programban

A túl sok evés, a káros élelmiszerek vagy alkohol fogyasztása, 
a dohányzás és a rossz környezeti feltételek jelent!s terhelést 
jelenthetnek a májnak. A máriatövis-kivonat hozzájárul 
a máj egészségéhez, védi a májat, és támogatja a máj 
méregtelenít! funkcióját. 

Fehérjékre életkortól és életmódtól függetlenül mindenkinek 
szüksége van. A fehérje jelenti a tartókeretet a szervezetnek, 
és vázat biztosít a csontok és az izmok számára. A Nutrilite™ 
Szója-, búza- és borsófehérje alapú porkeverék a hagyományos 
fehérjeforrások kit"n! alternatívája, és semmilyen felesleges 
anyagot (pl. aromát vagy színezéket) nem tartalmaz.

1A máriatövis terhesség és szoptatás alatt nem szedhet!. Máj- és epebetegség, illetve az epevezeték elzáródása (pl. Epek!) esetén 
   a termék használata nem javasolt. Amennyiben gyógyszert szedsz, kérd ki a kezel!orvosod tanácsát.
2A B6-vitamin és a folsav (B9-vitamin) hozzájárul az immunrendszer normál m"ködéséhez.
3A B6-vitamin és a folsav (B9-vitamin) hozzájárul az immunrendszer normál m"ködéséhez és a normál szellemi m"ködéshez.

Nutrilite™ 
Máriatövis1

Nutrilite™ 
Szója-, búza- és  
borsófehérje alapú porkeverék

A Tisztítókúra Program gondosan válogatott 
Nutrilite™ termékeket tartalmaz:

Három természetes növényi forrásból származó élelmi 
rost különleges keveréke, amely kényelmes megoldást 
nyújt a rostbevitel kiegészítésére.

Nutrilite™ 
Rostpor

Nutrilite™ 
Balance Within™

A máriatövis támogatja a 
szervezet öntisztulását.

Láthatatlan támogatás az 
immunrendszer számára.2

Praktikus megoldás a rostbevitel 
kiegészítésére.Fehérje három növényi forrásból, 

felesleges extra anyagok nélkül!

Gyorsan oldódó por 6 milliárd tejsavképz! baktériummal két 
különböz!, tudományosan dokumentált baktériumtörzsb!l. A 
Nutrilite™ Balance Within™ készítményben található B6- és 
B9-vitamin támogatja az immunrendszer m"ködését, és segít 
a jó közérzet fenntartásában3. 
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+ A mediterrán étrendet régóta a legegészségesebb 
étkezési minták között tartják számon. 

+ A diétázók körében is ez a legnépszer!bb étrend, mivel 
rugalmas, ízletes, kiegyensúlyozott és változatos. 

+ A mediterrán étrend egy étkezési stílus, amely olyan 
mediterrán országok hagyományos étrendjén alapul, 
mint Spanyolország (déli rész), Franciaország (déli 
rész), Olaszország és Görögország.

+ Az étrend sok telítetlen zsírsavat (pl. olívaolaj) , 
zöldséget, gyümölcsöt, diófélét, olajos magvat, 
hüvelyest és teljes ki!rlés" gabonát tartalmaz.

+ Az étrendben kevésbé gyakoriak a vörös húsok,  
az édességek és a feldolgozott élelmiszerek.

A táplálkozás mind az általános közérzet, 
mind pedig a testünk tisztítása és m"ködése 
szempontjából fontos szerepet játszik. Az étkezési 
terved alapjaként a mediterrán étrendet javasoljuk, 
amely táplálkozási szempontból köztudottan az 
egyik legjobb étrend, ráadásul nagyon ízletes is.

A mediterrán  
étrend szépsége  
és el!nyei
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Feldolgozott húskészítmények: pl. bacon, szalámi, kolbász, hot dog
Finomított gabonafélék: pl. fehér kenyér, sós és édes keksz, 
búzalisztes tésztafélék, búzalisztes tortilla, fehér rizs
Cukros üdít!italok
Transzzsírok (stabil szerkezetük miatt gyakran használják !ket)
Finomított olajok: pl. a pálmaolaj általában finomított 
Feldolgozott élelmiszerek: pl. gyorséttermi ételek, chips, félkész- és 
el!készített ételek. 
Cukor és nagy mennyiség" hozzáadott cukrot tartalmazó 
termékek: pl. kristálycukor, sütemények, torták, péksütemények 
Röviditalok 

Kávé: naponta legfeljebb 1–2 presszókávét (vagy ennek az 
adagnak megfelel! egyéb kávétípust) fogyassz, és a kávé mellé 
mindig igyál meg egy pohár vizet
Cukrozott müzli, édesített reggeliz!pelyhek, édesített 
joghurtok
Konzervek (ha friss élelmiszerek is elérhet!ek)
Bor: hetente legfeljebb 1 pohár 

Gyümölcsök: pl. alma, narancs, eper, kivi, dinnye, áfonya, 
körte, !szibarack, sárgabarack
Zöldségek: pl. spenót, rukkola, brokkoli, karfiol, hagyma, 
cukkini, spárga, kelkáposzta, burgonya
Hüvelyesek: pl. csicseriborsó, lencse, bab, földimogyoró
Teljes ki!rlés" gabona: pl. teljes ki!rlés" tészta, teljes ki!rlés" 
kenyér, teljes ki!rlés" pelyhek, teljes ki!rlés" kuszkusz
Diófélék és olajos magvak: pl. mandula, pisztácia, dió, chia 
mag, lenmag, mogyoró, makadámdió, napraforgómag
Szárnyasok: pl. csirke, pulyka, liba, kacsa
Halak/tenger gyümölcsei: pl. lazac, tonhal, pisztráng, makréla, 
szardella, szardínia, kagyló
Tojás: tojássárgája és tojásfehérje
Tejtermékek: pl. sajt, joghurt, tej
Sz"z olajok: pl. olívaolaj vagy repceolaj
F"szernövények és f"szerek: pl. bazsalikom, oregánó, 
kakukkf", rozmaring, bors, kurkuma, fokhagyma, fahéj, koriander
Italok: pl. víz, gyógytea

Kerülend! 
élelmiszerek

Az étrendbe 
beillesztend! 
élelmiszerek

Ritkábban 
fogyasztan-
dó élelmi-
szerek

Gyakrabban/ritkábban 
fogyasztandó élelmiszerek 
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ÉS A NAPI ÉTREND FELÉPÍTÉSE1

1A program id!tartamára.

Tányérszabály

ÖSSZESEN !"# ADAG NAPONTA
PÉLDÁK ! ADAGRA"
+  1 ev#kanál extrasz$z olívaolaj 
+  olaj – 13 g zsír (egyszeresen telítetlen) 
+  20 g vaj – 16 g zsír (telített)

Zsír
Zsír: pl. salátára szórt olajos magvak, olívaolaj 
salátaöntetként, halakból származó olaj vagy 
húsfélékb!l származó zsiradékok.

Igyekezz testsúlykilogrammonként  
0,8–1,2 g fehérjét fogyasztani.
ÖSSZESEN #"$ ADAG NAPONTA
PÉLDÁK ! ADAGRA" 
+  100 g bab/8 g fehérje 
+  100 g hal/20–22 g fehérje
+  100 g szárnyas/30 g fehérje
+  100 g vörös hús/30 g fehérje
+  1 tojás/7 g fehérje
+  2 kanál (20 g) Nutrilite™ Szója-, búza- és 

borsófehérje alapú porkeverék/16 g fehérje

Fehérje
Vörös hús, baromfi, hal, tenger 
gyümölcsei, tojás vagy tejtermékek. 
Ezek az élelmiszerek fehérjét és némi 
zsírt is tartalmaznak. Ha lehetséges, 
az alacsony zsírtartalmú húsokat 
részesítsd el#nyben, és szükség esetén 
távolítsd el a felesleges zsírt sütés 
el#tt. A hüvelyesek szintén nagyszer$ 
fehérjeforrások. 

Egyszer% 
szénhidrátok
ÖSSZESEN ! ADAG NAPONTA
PÉLDÁK ! ADAGRA"
+ 1 közepes méret$ gyümölcs
+ 130 g bogyós gyümölcs

Összetett 
szénhidrátok
Legyen szó akár gabonafélékr#l, 
burgonyáról, teljes ki#rlés$ tésztáról 
vagy kenyérr#l, az összetett 
szénhidrátok jelentik a test f# 
energiaforrását. Az optimális adag 
3/4 csésze vagy körülbelül 100 g. 
Kerüld az olajban sült ételeket és a 
zsíros szószokat.

ÖSSZESEN ! ADAG NAPONTA
PÉLDÁK ! ADAGRA"
+  100 g teljes ki#rlés$ f#tt tészta 

vagy rizs (szárazon kb. 50 g)

Zöldségek 
A zöldségek vitaminokkal, ásványi anyagokkal, 
oldható rostokkal és növényi tápanyagokkal látják 
el a szervezetet, így minden étkezés alapját kell 
képezniük. A zöldségeket nyersen, f#zve vagy 
párolva, túl sok olaj vagy zsiradék hozzáadása 
nélkül fogyaszd.

ÖSSZESEN $"& ADAG NAPONTA
PÉLDÁK ! ADAGRA"
+ 100 g leveles zöldség
+  100 g nyers vagy f#tt zöldség (pl. egy fél uborka 

vagy 1 paprika)

Rugalmas módszer, amellyel megfelel# mennyiséget fogyaszthatsz a 
kiegyensúlyozott étrend alapját képez# makrotápanyagokból.
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Kézzelfogható 
tippek az adagok 
meghatározásához

A szénhidrátok esetén egy adag 
akkora legyen, mint az öklöd.

A zsiradékok (olaj, öntet, 
húsokban található zsiradék) 
mennyisége akkora legyen, 
mint a hüvelykujjad.

A fehérje esetén egy adag 
akkora legyen, mint a tenyered.

Használd a kezedet az 
adagok kiméréséhez!
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Napi mintaétrend és 
étrend-kiegészít!k
Ez a rövid útmutató a segítségedre lesz abban, hogy megfelel! arányban 
legyenek jelen az étrendedben az egyes makrotápanyagok.
A napi étrend naponta 3 f!étkezést és 2 kisebb étkezést javasol. Ez segít abban, hogy:
+ Biztosítsuk a szervezetünk számára az aktív életmódhoz szükséges energiát.
+ A nap során egyenletesen osszuk el a kalóriabevitelt, és elkerüljük a kés! esti falási rohamokat.
+ Kiegyensúlyozottan tartsuk a vércukorszintünket.

MEGFELEL" EBÉD
(Szénhidrátok és fehérjék  
kombinációja a tányérszabály alapján)

MEGFELEL" REGGELI
(Szénhidrátok és 
fehérjék kombinációja a 
tányérszabály alapján) 

Nutrilite™ 
Máriatövis

Nutrilite™ Szója-, búza- és 
borsófehérje alapú porkeverék  

(1 kanál, ha a reggelid nem  
tartalmaz fehérjét)

Rostpor 

Nutrilite™  
Balance Within™

Smoothie

Egy 
pohár víz

Smoothie 
vagy leves 

KÖNNY# VACSORA
(tányérszabály) 

Nutrilite™ Szója-, búza- 
és borsófehérje alapú 
porkeverék (1 kanál)

Nutrilite™ Máriatövis

EBÉD

TÍZÓRAI

REGGELI

VACSORA

VAGY

VAGY

Csonthéjas magvak Joghurt

UZSONNA

Ne felejtsd el naponta 
kétszer bevenni a 
Máriatövis tablettát – 
egyet a reggelihez, egyet 
pedig este a vacsorához.

A fehérjék rugalmasan variálhatók, és reggelire, ebére és 
vacsorára is nagyszer" választást jelentenek. Ha elfoglalt 
vagy, és csak egy gyors ebédre van id!d, felturbózhatod 
a salátádat egy kanál Szója-, búza- és borsófehérje 
alapú porkeverékkel, így könnyen betarthatod a 
tányérszabályt..

A tízórai és az uzsonna részeként jó ötlet 
rostot fogyasztani. Szükség szerint adj 
hozzá az ételhez Rostport.

REGGELI 
EL"TT Tartsd a Balance Within™ terméket 

az éjjeliszekrényeden, és vedd be 
ébredéskor, még a reggeli el!tt.
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A reggeli a legfontosabb étkezés. A nap els! étkezéseként a reggeli segít feltölteni 
az izmok és a máj szénhidrátraktárait. A reggelinek szénhidrátot és fehérjét is 
tartalmaznia kell. A szénhidrátok fontos szerepet játszanak a szervezet energiaellátásában 
és az agy megfelel! m"ködésében. Fehérjét folyamatosan és rendszeresen kell 
fogyasztanunk, mivel a test nem képes tárolni azt.  

Reggeli

A reggelihez javasolt adagok:

 
  1 tenyérnyi fehérje

  1,5 ökölnyi szénhidrát 
(ha összetett és egyszer! 
szénhidrátokat kombinálsz)

  1 ökölnyi szénhidrát (ha 
csak összetett szénhidrátot 
fogyasztasz)

 Zöldségek

Mintareggeli 
+  Tojás vagy joghurt vagy füstölt lazac  

(2 szelet)
+  Teljes ki!rlés" kenyér (2 szelet) vagy 

gabonapehely/müzli (2 ev!kanál)
+  1 narancs (ha gyümölcsöt is 

fogyasztanál) 

NE FELEDKEZZ MEG  
a folyadékbevitelr"l!

Ez lehet víz, friss gyümölcslé, zöld tea, a bodykey by 
NutriliteTM Teakeverék gyógynövényekkel vagy egy 
csésze kávé, hogy lendületesebben induljon a nap. 

A reggeli folyadékbevitel nagyon fontos. 

További reggeliötletek:
+  Görög joghurt gabonapehellyel vagy 

müzlivel 
+  Zabkása 
+  Budwig-krém (a receptet lásd alább) 
+  Gabonapehely vagy müzli tejjel vagy 

növényi tejhelyettesít!vel 
+  A sós reggelik kedvel!inek  

(„kontinentális” reggeli) 
      Tojás (pl. rántotta vagy omlett) teljes 

ki!rlés" kenyérrel vagy zabpalacsintával 
      Hús (pl. lazac) teljes ki!rlés" kenyérrel 

vagy zabpalacsintával

Budwig-krém
A Budwig-krém remek példa arra, hogyan indíthatod a napot 
egy kiegyensúlyozott, ízletes reggelivel. 

Recept 1 f"re
+ 1 ev!kanál lenmag
+ 1 ev!kanál tökmag
+ 10 szem nyers mandula
+ 1 érett banán
+ 1 csésze natúr joghurt 

+ 1 teáskanál búzacsíra
+ 1 ev!kanál citromlé
+ 1 teáskanál méz és 1 teáskanál 
virágpor
+ 3–4 szem mogyoró
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Egy kiegyensúlyozott harapnivaló 
nagyszer! választás a reggeli és 
ebéd közötti id"szakra. Egy friss 
gyümölcssaláta vagy egy smoothie 
a szénhidrátok és a vitaminok 
révén megfelel" energiát biztosít 
a szervezetnek. A Nutrilite™ 
Rostpor hozzáadásával gyorsan 
és egyszer!en növelheted a napi 
rostbeviteledet. 

A RÁGÁS
JELZI AZ AGYNAK, HOGY CSILLAPÍTOTTAD 
AZ ÉHSÉGEDET, EZÉRT HASZNOS LEHET 
MINDEN HARAPNIVALÓBA BELECSEMPÉSZNI 
VALAMILYEN RÁGHATÓ ÖSSZETEV!T  
"PL. EGY FÉL BANÁNT#.

Nutrilite™ 
Turmixgép
A Nutrilite Turmixgéppel 
smoothie-kat, joghurtos 
finomságokat, jégkrémet 
vagy turmixokat 
készíthetsz.

A legjobb eredmény érdekében 
használd a Nutrilite™ Turmixgépet!

 Tízórai

Elkészítés:

1.  Hámozd meg az almát, 
a narancsot és a 
sárgarépát. Távolítsd el 
az alma magházát.

2.  Vágd kis darabokra 
a gyümölcsöket és a 
sárgarépát.

3.  Turmixold simára az 
összes hozzávalót.

4.  Öntsd a turmixot egy 
pohárba, szórd meg chia 
maggal és lenmaggal, 
díszítsd mentalevéllel.

Hozzávalók
+ # sárgarépa 
+ 1 zöld alma 
+ 2 g gyömbér 
+ # narancs 
+ # datolyaszilva 
+  20 g Nutrilite™ Szója-, 

búza- és borsófehérje 
alapú porkeverék 

+  1 tasak Nutrilite™ 
Rostpor 

+ 1 teáskanál chia mag 
+ 1 teáskanál lenmag 
+ Friss menta

Narancsos turmix  
gyömbérrel, almával és sárgarépával
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Ebéd
Az ebéd és a vacsora közötti id! 
sokaknak meglehet!sen hosszú 
lehet. 

+ Emiatt az ebéd különösen fontos. Az ebédnek 
tartalmaznia kell összetett szénhidrátokat, például 
teljes ki!rlés" rizst/tésztát vagy burgonyát. Az 
ebédnek emellett fehérjét  (állati vagy növényi), 
valamint sz"z olajokból, például olívaolajból származó 
zsiradékot is tartalmaznia kell a raktáraink feltöltéséhez. 

+  Ügyelj arra, hogy az ebéded jelent!s részét zöldségek 
tegyék ki. 

Az ebédhez javasolt adagok 

  1 tenyérnyi fehérje

  1,5 ökölnyi szénhidrát

  Zöldségek 

  1 ev!kanál olaj, például extrasz"z  

olívaolaj az öntethez

+  Ha nincs id!d rendesen ebédelni, akkor is  
próbálj valamennyi szénhidrátot fogyasztani 
gyümölcsök, magvakkal megszórt 
gyümölcssaláta vagy zöldségek  
formájában.
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Uzsonna

A nap második köztes étkezése fontos 
lehet!ség arra, hogy egy kis szünetet 
és pihen!t tarts, és egy tápanyagdús 
harapnivalóval gondoskodj a testedr!l.  
Ezzel azt is megel!zheted, hogy túl sokat 
egyél vacsorára. 

Uzsonnaötletek
  bodykey by Nutrilite™ Krémturmix
  XS™ Fehérjeszelet
  20 g olajos mag
  Joghurt (a görög joghurt nagyszer" 
fehérje- és zsírforrás)

  Egy kis csésze házi készítés" jégkrém 
 Smoothie

rendelési szám: 121609

rendelési szám: 121608
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A nap utolsó étkezéseként a vacsorának nem kell túl kalóriadúsnak lennie. 
Fontos azonban, hogy kiegyensúlyozott legyen. A kiegyensúlyozott vacsora segít 
elkerülni, hogy lefekvés el!tt megéhezz, és felkészíti a testedet a pihentet! alvásra. 

  1 tenyérnyi fehérje

  1 ökölnyi szénhidrát

  Zöldségek

  1 ev!kanál olaj, például extrasz"z olívaolaj az öntethez
Vacsoraötletek 
+   Leves (magvakkal és egy adag Nutrilite™ Szója-,  

búza- és borsófehérje alapú porkeverékkel) 
+   Saláta (magvakkal és Nutrilite™ Szója-, búza- és borsófehérje  

alapú porkeverékkel megszórva)
+   Zöldségek gabonafélékkel (pl. rizzsel, zabbal, tönkölybúzával)
+   Vagy készíts egy smoothie-t a Szója-, búza- és borsófehérje 

alapú porkeverékb!l 

Vacsora

Ha általában korán vacsorázol (este 6 óra el!tt), és 
éhesnek érzed magad az este folyamán, érdemes 
bekapnod egy kis harapnivalót.
Ez lehet egy adag joghurt Nutrilite™ Szója-, búza- és borsófehérje alapú 
porkeverékkel vagy egy kis csésze gyümölcssaláta magvakkal vagy diófélékkel 
megszórva. 30 perccel lefekvés el!tt elkortyolhatsz egy csésze bodykey™ 
Teakeveréket gyógynövényekkel, hogy ellazulj és pihentet!bb legyen az alvásod. 

Lefekvés el!tti harapnivaló

iCook™ Serpeny!k
Készítsd kényelmesen és egyszer"en az egészséges ételeket! 

A vacsorához javasolt adagok

HA KORÁN 
VACSORÁZOL, 

lefekvés el!tt 
fogyassz valamilyen 

egyszer" 
szénhidrátot 
(pl. szezonális 

gyümölcsöt) vagy  
kb. 5 szem diót.
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NUTRILITE™ GYÜMÖLCS! ÉS 
ZÖLDSÉGKONCENTRÁTUM  
Növényi tápanyagokat és antioxidánsokat 
tartalmaz, így segít a kiegyensúlyozott 
étrend fenntartásában, amikor nem 
tudsz elegend! gyümölcsöt és zöldséget 
fogyasztani1. 
rendelési szám: 100296

NUTRILITE™ B!VITAMIN PLUS  
Pótolja a létfontosságú B-vitaminokat, és 
támogatja a mentális és fizikai funkciókat2. 
rendelési szám: 110178

NUTRILITE™ OMEGA!" KOMPLEX 
ÉTREND!KIEGÉSZÍT#  
Omega-3 zsírsavak keveréke (EPA és DHA), 
amelyeket a szervezet nem képes el!állítani. 
Az EPA és a DHA támogatja a normál 
szívm"ködést.3 

Rendelési szám: 4298

NUTRILITE™ D!VITAMIN 
A D-vitamin támogatja az immunrendszer 
m"ködését, valamint a csontok épségének 
meg!rzését.4. A D-vitamin emellett 
hozzájárul a vér normál kalciumszintjének 
fenntartásához és a kalcium és a foszfor 
megfelel! felszívódásához/hasznosításához. 
Rendelési szám: 119797

NUTRILITE™ DOUBLE X™ 
Létfontosságú vitaminokat, ásványi 
anyagokat és növényi tápanyagokat 
tartalmaz, és segít pótolni az esetleges 
tápanyag- és növényitápanyag-hiányt. 
Rendelési szám: 121576

További étrend-
kiegészít$k 
a%programhoz

1Feketebodza-kivonatot tartalmaz, amely hatékony antioxidáns, és védelmet nyújt az oxidatív stressz ellen.
2A biotin, a niacin, a tiamin (B1-vitamin), a B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál m!ködéséhez és a normál szellemi m!ködés fenntartásához. 

A tiamin (B1-vitamin), a riboflavin (B2-vitamin), a niacin, a pantoténsav, a B6-vitamin, a biotin és a B12-vitamin támogatja a normál energiatermel" anyagcserét. A folsav, a 
B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál m!ködéséhez.

3A kedvez" hatás napi 250 mg EPA és DHA bevitelével érhet" el.
4 A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál m!ködéséhez és a csontok épségének meg"rzéséhez.19



Folyadék-
bevitel
Egy tisztítókúra program alatt fontos 
elegend! mennyiség" vizet fogyasztani.1

A szervezet megfelel! m"ködéséhez vízre van 
szükség1. A testtömegünk több mint felét víz 
teszi ki, és a víz fontos szerepet játszik a test 
természetes tisztítási folyamatában. 

1 A víz hozzájárul a normál testi és szellemi funkciók (pl. rövid és hosszú távú memória, figyelem) fenntartásához.
2  A WHO javaslata alapján. 
3  A Verify Markets 2020-as globális értékesítési tanulmánya alapján. A tanulmány felülvizsgálatára kétévente kerül sor.
4 Az eSpring™ Víztisztító rendszer nem alkalmas betegségek megel!zésére és gyógyítására. A rendszert nem tesztelték a koronavírustörzsek (MERS, SARS és COVID-19) sz"résére.

+  Hatékonyan kezeli az ivóvízben lév!, betegséget okozó baktériumok és 
vírusok akár 99,99%-át.4

+  Kisz"ri a vízb!l a részecskéket, az akár 0,2 mikron méret" 
mikrom"anyagokat is beleértve.4

+  Meg!rzi a vízben a hasznos ásványi anyagokat, például kalciumot, 
magnéziumot és fluort.

+  Hatékonyan csökkenti több mint 160 szennyez!anyag, köztük 140, az 
egészségre potenciálisan ártalmas szennyez!anyag mennyiségét.4 

+  A víz sz"réséhez kókuszhéjból készült aktív széntömb-sz"r!t használ, 
amely porózusabb, mint a szén vagy a fa. A rendkívül porózus anyag 
még#jobb min!ség" és teljesítmény" vízsz"rést tesz lehet!vé.

+  Az eSpring™ Víztisztító rendszer az NSF International besorolása 
szerint I. osztályú részecskesz"rést biztosít, ami azt jelenti, hogy az 
akár 0,5#mikron méret" részecskéket is kisz"ri. Egy küls! fél által igazolt 
állítás szerint az Amway rendszere a még kisebb, akár 0,2 mikron méret" 
részecskéket is képes kisz"rni. Vagyis az eSpring™ Víztisztító rendszer minden, 
0,2 mikronnál nagyobb mikrom"anyagot kisz"r a vízb!l.

+ Fedezd fel az eSpring™ Víztisztító rendszert!

Az eSpring™ a világon a legnagyobb 
darabszámban értékesített otthoni 
víztisztítórendszer-márka3 

A VÍZ 
MIN#SÉGE 
FONTOS

TIPPEK A MEGFELEL# 
FOLYADÉKBEVITELHEZ

+ A gyakori folyadékbevitel 
érdekében mindig legyen nálad 

újrahasználható vizespalack.

+ Kísérletezz különböz! ízesít!kkel (pl. 
citrom, uborka, menta, gyömbér), hogy 
változatosabbá tedd a vízfogyasztást.

+ Fogyassz magas víztartalmú 
élelmiszereket (pl. gyümölcsöket).

ÁLTALÁNOS  
JAVASLAT

+ Igyál meg naponta legalább  
2 liter vizet (minden folyadékforrást 

figyelembe véve).2

Gondoskodj tiszta és szennyez!désekt!l mentes 
ivóvízr!l!  
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Kezdd valamilyen egyszer! 
testmozgással, például 
gyaloglással vagy 
kerékpározással. 

Használj ki minden lehet!séget a 
testmozgásra. Lift helyett használd 
a lépcs"t, sétálj 1–2 busz-/villamos-/
metrómegállónyit, vagy parkolj az 
autóddal olyan helyen, ahonnan egy 
kellemes sétát tehetsz az úti célodig.

Testmozgás
Amikor testmozgást végzel, a szervezeted endorfint 
termel, ami hozzájárul a hangulat javításához. 
A rendszeres testmozgás mellett a testtartás 
javításában, az ideális testsúly fenntartásában, 
a stressz csökkentésében és akár a szellemi 
teljesít!képesség növelésében is segíthet.
Ha már végzel valamilyen testmozgást, és élvezed az edzéseket,  
csak folytasd, és ügyelj arra, hogy rendszeresen id"t szakíts rá. 

Ha eddig nem mozogtál rendszeresen, az 
alábbi tippek a segítségedre lesznek az els! 
lépések megtételéhez.

ELS" LÉPÉSEK

1
2
3

Az aktivitási szinted méréséhez használd az okostelefonodon 
vagy az okosórádon az egészségügyi adatok figyelésére 
szolgáló funkciókat, és az adatokat az Amway™ Xperience 
alkalmazásban megadva kövesd nyomon fizikai aktivitásodat.

A gyaloglás hatékony, egyszer! és 
kevés kockázatot rejt. Egy kényelmes 
cip"n kívül semmilyen más felszerelésre 
nincs szükség hozzá. Próbálj naponta 
legalább 30 percet gyalogolni. 
Kezdheted 10 perccel, majd minden 
nap 5 perccel növelheted az 
id"tartamot.
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TUDATOS JELENLÉT1

+ Próbáld ki a progresszív 
izomrelaxációt:

1. Koncentrálj a tested egy adott izmára . 

2. Néhány másodpercre feszítsd meg az 
izmot, majd lazítsd el teljesen.

3. Figyeld meg, hogy mit érzel, és képzeld 
el, ahogy minden egyes lélegzetvétellel 

csökken a feszültség. Lazítsd el az izmot, 
és ismételd meg ezt a folyamatot a test 

különböz! részeivel. 

PROGRESSZÍV 
IZOMRELAXÁCIÓ

+ A tested bels! órájának 
szabályozása érdekében el!re 
tervezd meg, hogy mikor fogsz 
felkelni és lefeküdni.

+ Lefekvés el!tt végezz pihentet! 
tevékenységeket (pl. vegyél egy 
meleg fürd!t, olvass, kerüld a 
közösségi médiát).

+ Kipróbálhatsz valamilyen 
melatonintartalmú étrend-
kiegészít!t, például a Nutrilite™ 
Sleep Easy tablettát, amely segít 
hamarabb álomba szenderülni.

+ Ne legyél túl szigorú magaddal. 
Egy napot kihagytál a programból? Semmi gond. 
Holnap új nap virrad, és újult er!vel folytathatod 
a programot..

+ Naponta dicsérd meg magad az elért 
eredményekért, és köszönd meg magadnak a 
tapasztalt pozitív változásokat.

+ Jutalmazd meg magad az id!közi célok 
eléréséért.

ÖNMAGAD 
ELISMERÉSE

ELEGEND" 
ALVÁS

1 Petneházy Nórával komplex rehabilitációs egészségfejleszt! szakemberrel, táplálkozástanácsadóval, egyetemi oktatóval közösen fejlesztve.

+ Kövesd az alábbi lépéseket:

1. Viselj kényelmes ruházatot, és helyezkedj el egy 
kényelmes testhelyzetben.

2. Lélegezz mélyen a hasadba, tartsd bent a 
leveg!t néhány másodpercig (3–5), és fújd ki a 

leveg!t a tüd!db!l, majd a hasadból.

3. Segíthet, ha az egyik kezedet a hasadra, a másik 
kezedet pedig a mellkasodra teszed, hogy érezd, 

ahogyan a hasad és a tüd!d megtelik leveg!vel.

REKESZIZOMLÉGZÉS
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POZITÍV 
GONDOLKODÁS  
ÉS KÖZÖSSÉG
A pozitív gondolkodás nagy mértékben hozzájárul 
a jó közérzethez és a tisztítókúra sikeréhez.



OSZD MEG A RECEPTJEIDET ÉS HASZNÁLD A DESTINATION WELLBEING ALKALMAZÁST 

KÖZÖSSÉG

+ Másokkal együtt minden könnyebb. 
Szólj másoknak is, hogy csatlakozzanak 
hozzád, és hozz létre egy csoportot a 
fejl!désetek, tapasztalataitok és motiváló 
üzeneteitek megosztásához.

+ Biztasd arra a családtagjaidat, hogy 
egyenek !k is a programban szerepl!khöz 
hasonló ételeket.

+ Csatlakozz a Nutrilite egészséges 
életmód eseményekhez!
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POZITÍV 
GONDOLKODÁS  
ÉS KÖZÖSSÉG



Mérd fel a változást!
Ha végeztél a programmal, végezd el újra a 
jóllétkeréktesztet, és ünnepeld meg a fejl!désedet. 

Folytasd az egészségesebb, boldogabb élet 
felé vezet! utat, és élvezd minden lépésnél a 
Nutrilite™ termékek támogatását.

(Az alábbi leírásban példákat is találsz az értékelésekre.)

1 2

3
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6Alvásmin!ség 
Úgy érzed, hogy 
rendszeresen eleget 
alszol (például 8-as 
érték), vagy inkább azt 
tapasztalod, hogy nem 
egységes az alvásid!d 
és az alvásod min!sége 
(például 2-es érték)? 

Stresszkezelés 
Jól kezeled a stresszes 
helyzeteket (például 8-as 
érték), vagy mentálisan és 
fizikailag megvisel, amikor 
bonyolulttá válik az élet 
(például 2-es érték)? 

Immunitás 
Akkor is egészséges 

maradsz, amikor 
a körülötted lév!k 
megbetegszenek  

(például 9-es érték), vagy 
könnyen megfázol és 

gyakran kapsz el vírusokat 
(például 2-es érték)? 

Általános megjelenés 
Elégedett vagy a 

b!röddel és a testeddel 
(például 8-as érték), 
vagy vannak olyan 

területek, amelyeken 
javítani szeretnél 

(például 3-as érték)?

Testmozgás 
Szeretsz mozogni és 

soha nem hagysz 
ki egy edzést sem 

(például 10-es érték), 
vagy ny"gnek éled 
meg a testmozgást 

(például 2-es érték)? 

Emésztés 
Rendszeres és egészséges 
a bélmozgásod (például 
9-es érték), vagy inkább 
ritka és id!nként nehézkes 
(például 3-as érték)?
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Nutrilite™ Szója-, búza- és 
borsófehérje alapú porkeverék

Nutrilite™ Máriatövis  Nutrilite™ RostporNutrilite™ Balance WithinTM

Gratulálok! 
Sikeresen elértél a Nutrilite™ Tisztítókúra Program végére. Bízom 
benne, hogy sikerült pontosan követned a programot, és mostanra már 
élvezed a boldogabb, egészségesebb élet el!nyeit.

Ezután két választás áll el!tted: élvezheted az eddig elért el!nyöket, 
vagy a Nutrilite™ Destination Wellbeing program egy másik, saját 
igényeidre szabott megoldásával tovább javíthatod az életmódodat.

A Nutrilite™ Tisztítókúra Program csak egy módja annak, hogy 
életmódbeli változtatásokkal javítsd az általános közérzetedet – ezen 
kívül még sok egyéb megoldás is rendelkezésre áll. A saját igényeidre 
szabott további megoldásokért fordulj Amway Üzleti Vállalkozódhoz. 

Támogasd a szervezet természetes tisztítási 
funkcióját1 az egészségesebb és boldogabb 

élet átfogó megközelítése részeként.

Gratulálunk!

Dr. Francesco Avaldi
A Nutrilite™ táplálkozási tanácsadója,  
a vegetáriánus étrend
és a sporttáplálkozás szakért!je

Tudj meg többet és ismerj meg 
hozzád hasonló embereket:

A közös utazás mindig szórakoztatóbb. Oszd meg a 
tapasztalataidat, inspirálódj és motiválj másokat a Destination 
Wellbeing program teljesítésében. 

#NutriliteBody #CleanseYourBody #DestinationWellbeing

Tisztítókúra 
PROGRAM 
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Ezüstkor  
KÉSZLET

Immuni-
tástámo-

gató
PROGRAM

Immunitástá-
mogatókészít-

mény Gyerme-
keknek

KÉSZLET

Kismama 
KÉSZLET

Er!s 
kézben

KÉSZLET

Javaslatok a  
program utánra
+ A 21 napos Tisztítókúra Program  
után több lehet!séged is van:

További információkért fordulj Amway Üzleti Vállalkozódhoz. 

Folytasd a Tisztítókúra Programot 
további 21 napig, hogy fenntartsd az 
új, egészséges életmód-szokásaidat, 
és tovább élvezd az el!nyöket.

rendelési szám: 121576

Tudj meg többet a Double X termékr!l az www.amway.hu weboldalon

Tartsd meg a pozitív 
szokásokat, és támogasd a 
tápanyagbeviteledet a  
Nutrilite™ Double X™ étrend-
kiegészít!vel, a Nutrilite™ 
Naponta tablettával vagy 
más csúcsmin!ség" Nutrilite™ 
termékekkel.

3 Fedezz fel a jólléttel kapcsolatos 
konkrét céljaidra fókuszáló 
további megoldásokat vagy 
termékcsomagokat, és lépj 
tovább a Nutrilite™ Destination 
Wellbeing programban.
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A folyamat ezen szakaszát 
az EGÉSZ ÉVES IMMUNITÁS 
KÉSZLETTEL támogathatod!

További információk az Immunitás készletr!l: www.amway.hu

+ Nutrilite™ C-vitamin Plus

+ Nutilite™ Balance Within™

+  Nutrilite™ Szója-, búza- és 
borsófehérje alapú porkeverék

rendelési szám: 315562

"rizd meg a jól megérdemelt 
jó közérzetedet a Nutrilite™ 
Immunitástámogató 
programmal!

Egy útmutató, amellyel egész évben 
támogathatod az immunrendszeredet. 

A programban a következ!kr!l tanulhatsz hasznos 
tippeket:
+  Hogyan turbózhatod fel C-vitaminnal a napi 

étrendedet.
+  Hogyan támogathatja az immunrendszert a 

testmozgás.

+  Az alvás és az immunrendszer közötti kapcsolat.

1 Petneházy Nóra jóllétszakért!vel, dietetikussal és egyetemi el!adóval közösen fejlesztve.

BÍZD AZ IMMUNRENDSZERED TÁMOGATÁSÁT  
A VILÁG ELS" SZÁMÚ VITAMIN ÉS  
ÉTREND#KIEGÉSZÍT" MÁRKÁJÁRA!. 

Elérhet! 
2023 

februárjától
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További információk a Nutrilite™ Immunitástámogató programról
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ELLEN!RZ!LISTA, AMELLYEL A PROGRAM MINDEN NAPJÁT NYOMON KÖVETHETED

+  Kövesd nyomon a fejl"désedet az 
alábbi tevékenységek naplózásával.

VÍZ

 KIEGYENSÚ#
LYOZOTT ÉS 
VÁLTOZATOS 

ÉTREND

$% PERC SÉTA 
VAGY EDZÉS

MENTÁLIS GYA#
KORLATOK  
&PL. LÉG#

Z!GYAKOR#
LATOK VAGY 
MEDITÁCIÓ'

A HANGULATOD

(. NAP

). NAP

$. NAP

4. nap

*. NAP

+. NAP

,. NAP

-. NAP

.. NAP

(%. NAP

((. NAP

(). NAP

($. NAP

(/. NAP

(*. NAP

(+. NAP

(,. NAP

(-. NAP

(.. NAP

)%. NAP

)(. NAP

21 NAPOS SZOKÁSKÖVET!

HETI BONTÁS (. HÉT ). HÉT $. HÉT

SZEMÉLYES CÉLOK

VÁRT HATÁSOK

MEGFIGYELT FEJL!DÉS

HETI HALADÁS KÖVETÉSE 



Minden utazáshoz üzemanyagra van szükség.  
A megfelel! tápanyagbevitel kulcsfontosságú a Destination 
Wellbeing sikeres teljesítéséhez. Itt azok az élelmiszerek, 
italok és étrend-kiegészít!k vannak a középpontban, 
amelyeket azért fogyasztunk, hogy a szervezetünk 
megkapja mindazokat a tápanyagokat, vitaminokat és 
ásványi anyagokat, amelyekre a normál m"ködéshez és az 
egészségünk fenntartásához szüksége van.

MAKROTÁPANYAGOK

A szénhidrátok az els! számú energiaforrást jelentik 
számunkra. Az agyunk m"ködéséhez els!sorban 
különböz! szénhidrátforrásokból származó cukorra 
van szükség. A megfelel! szénhidrátbevitellel emellett 
feltölthetjük az izmok és a máj szénhidrátraktárait. 

SZÉNHIDRÁTOK 

További információk 
a tápanyagokról

ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYKÉNT… 
Arra kell törekedünk, hogy 
a f!étkezésekhez összetett 
szénhidrátokat, a köztes 
étkezésekhez és gyors 
energiaforrásként pedig egyszer" 
szénhidrátokat fogyasszunk. 

TUDTAD? 
A MEDITERRÁN ÉTRENDBEN 
A SZÉNHIDRÁTOK 
A LEGFONTOSABB 
MAKROTÁPANYAGOK.  

A kiegyensúlyozott étrend alapelemei.

+ Összetett  
(pl. tészta, rizs, teljes ki!rlés" gabonafélék)      

A szénhidrátok két típusa:
+ Egyszer"  
(pl. gyümölcsök, méz, tej)
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ZSÍROK

FEHÉRJE

Ha a szénhidrátok az els! számú energiaforrást 
jelentik számunkra, akkor a zsírokra a tartalék 
energiaforrásunkat alkotó elemekként tekinthetünk. 

+ Telített
pl. vaj, kókuszzsír, állati eredet! zsír

+ Egyszeresen telítetlen   
pl. olívaolaj, csonthéjasok (mandula, mogyoró, 
pekándió) és magvak (pl. tökmag, szezámmag)

+ Többszörösen telítetlen 
pl. zsíros halak (pl. lazac), dió, lenmag, 
napraforgómag. 

+  Állati fehérjék (pl. hús, hal)
+  Növényi fehérjék (pl. bab, Nutrilite™ 

Szója-, búza- és borsófehérje alapú 
porkeverék) 

A fehérjék a szervezet épít!elemei, amelyek 
vázat biztosítanak az izmok és a csontok 
számára. A fehérjék aminosavakból épülnek fel. 
A szervezetünk nem képes tárolni a felesleges 
fehérjét, ami azt jelenti, hogy folyamatosan és 
rendszeresen pótolnunk kell.

A ZSÍROK HÁROM TÍPUSA" 

A FEHÉRJÉK KÉT TÍPUSA" 

ROSTOK
Az élelmi rostok, más néven ballasztanyagok 
az élelmiszerek azon részét jelentik, amelyet a 
szervezetünk nem képes megemészteni vagy 
hasznosítani. Rostokat f"leg a gyümölcsök, teljes 
ki"rlés! gabonafélék és hüvelyesek tartalmaznak, 
és a megfelel" rostbevitel elengedhetetlen egy 
kiegyensúlyozott étrendhez. A rozs rosttartalma 
például hozzájárul a normál bélm!ködéshez. 
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Mintaétrend 
konkrét fogásokkal

Vegetáriánus Mindenev!

REGGELI

„A” verzió
•  Görög joghurt 1 ev!kanál müzlivel
•  Szezonális gyümölcs (1 darab)
•  Víz (1 pohár)

„A” verzió
•  Görög joghurt 1 ev!kanál müzlivel
•  Szezonális gyümölcs (1 darab)
•  Víz (1 pohár)

„B” verzió
•  Omlett (1 tojásból) 1 ev!kanál parmezánnal vagy 

ricottával
•  Zabpalacsinta (1) vagy teljes ki!rlés" kenyér (1 

szelet)
•  Víz (1 pohár)

„B” verzió
•  Teljes ki!rlés" kenyér (1 szelet) füstölt lazaccal (2 

szelet)
•  Szezonális gyümölcs (1 darab)
•  Víz (1 pohár)

Mindkét verzió esetén: 1 presszókávé vagy 1 csésze normál kávé cukor nélkül

EBÉD

„A” verzió
•  Vegyes saláta szezonális zöldségekb!l (1 tál)
•  F!tt basmati rizs (1,5 ökölnyi) vagy egyéb 

gabonaféle vagy hüvelyes (1,5 ökölnyi)
•  Fetasajt vagy ricotta (1 tenyérnyi)

„A” verzió
•  Vegyes saláta szezonális zöldségekb!l (1 tál)
•  F!tt basmati rizs (1,5 ökölnyi) vagy egyéb 

gabonaféle vagy hüvelyes (1,5 ökölnyi)
•  Tonhal, lazac vagy fehér hús (1 tenyérnyi)

„B” verzió
•  Basmati rizs (1,5 ökölnyi) vagy egyéb gabonaféle 

vagy hüvelyes (1,5 ökölnyi)
•  Párolt vagy grillezett szezonális zöldségek
•  F!tt tojás (1) vagy búzaglutén (1 tenyérnyi)

„B” verzió
•  Basmati rizs (1,5 ökölnyi) vagy egyéb gabonaféle 

vagy hüvelyes (1,5 ökölnyi)
•  Párolt vagy grillezett szezonális zöldségek
•  Grillezett vagy sült hal (1 tenyérnyi)

VACSORA

„A” verzió
•  Smoothie

„A” verzió
•  Smoothie

„B” verzió
•  Grillezett szezonális zöldségek vegyesen
•  Fetasajt vagy ricotta (1 tenyérnyi)
•  Csicseriborsó-hummusz (1 kis tál) vagy hüvelyesek 

(1 ökölnyi)

„B” verzió
•  Grillezett szezonális zöldségek vegyesen
•  Tonhal vagy egyéb sült hal (1 tenyérnyi)
•  Csicseriborsó-hummusz (1 kis tál) vagy hüvelyesek 

(1 ökölnyi)

HARAPNIVALÓK

•  Smoothie
•  Müzliszelet aszalt gyümölcsökkel
•  Házi készítés" jégkrém (1 kis csésze)
•  Gyümölcssaláta (1 kis csésze) olajos magvakkal 

(1 ökölnyi)

•  Smoothie
•  Müzliszelet aszalt gyümölcsökkel
•  Házi készítés" jégkrém (1 kis csésze)
•  Gyümölcssaláta (1 kis csésze) olajos magvakkal 

(1 ökölnyi)
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