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O seu guia completo 
de Produtos Wellness 
by Oriflame.
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Todos queremos ser saudáveis, positivos e ter energia, no entanto, as 
sociedades urbanas nas quais vivemos tornam difícil viver uma vida natural 
e manter uma alimentação adequada.
Um estilo de vida ativo e uma dieta pobre em calorias e rica em nutrientes pode prevenir doenças, 
permitir uma vida mais longa e melhorar a qualidade de vida. Foi por isso que desenvolvemos os 
nossos produtos Wellness, para ajudar as pessoas a conseguir um equilíbrio nutricional através de 
práticos produtos nutricionais.

“Uma maçã por dia mantém o médico longe” é um velho ditado que demonstra bem o papel da 
nutrição na nossa saúde. Com este guia de produtos, pretendemos partilhar os melhores 
conhecimentos dos nossos especialistas, apresentando-os de uma forma simples, para que todos 
entendam. Porque as pessoas que seguem este velho ditado também assumem a responsabilidade 
pela sua alimentação e corpo.
Esperamos que tire o máximo partido deste guia de produtos, e convidamo-lo a juntar-se a 
milhões de pessoas, que já usam os produtos Wellness by Oriflame.

Burçak Ulmer
Mestre 

Nutricionista e Responsável 
Global pelo Desenvolvimento dos 
Produtos Wellness by Oriflame

Elisabet Nordström
Mestre, 

Doutorada Nutricionista, 
Wellness by Oriflame

“Porque é que a nutrição é tão vital 
para a sua saúde?”
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GAMA DE PRODUTOS WELLNESS

PERDA E MANUTENÇÃO DE PESO

12-19BATiDOS NATURAL BALANCE  
22138  Batido Natural Balance chocolate natural
15448  Batido Natural Balance baunilha natural
15447  Batido Natural Balance morango natural

SOPAS NATURAL BALANCE 
24693  Sopa Natural Balance Tomate & Manjericão
24694  Sopa Natural Balance Espargos

WELLNESSPACk
22791 WellnessPack woman
22793 WellnessPack man

óMEGA 3
15397

COMPLExO SUECO DE BELEzA PLUS
25414

MULTiviTAMíNiCO E MiNERAL 
22794 para mulher
22795 para homem

MULTiviTAMíNiCO E MiNERAL ESSENTiALS
27039

20-23

34-37

38-39

44-45

WELLNESSkiDS 
22465   Multivitamínico e Mineral (para crianças) Wellnesskids
22467  ómega 3 (para crianças) Wellnesskids

SAÚDE DIÁRIA PARA CRIANÇAS

COMPLExO NUTRiTivO PARA CABELO E UNhAS 
23473

iNFUSãO COM ExTRATOS BOTâNiCOS
24695 infusão Revitalizante com Extratos Botânicos
25032 infusão Relaxante com Extratos Botânicos

OPÇÕES SAUDÁVEIS

46-47

52-55

56-57

58-61

SAÚDE DIÁRIA

SOLUÇÕES DE BELEZA

40-43



Painel de Especialistas Wellness 
by Oriflame 
É importante saber que todos os produtos da Wellness foram desenvolvidos 
e produzidos segundo os mais elevados critérios em termos de segurança, 
qualidade e eficácia. A segurança e eficácia dos nossos produtos também 
devem ser comprovadas por dados científicos.

Os médicos e especialistas da Wellness by Oriflame são autoridades internacionalmente 
conhecidas, especialistas altamente competentes, com muitos anos de experiência na área 
da saúde e bem-estar. Dentro das suas áreas de especialização, eles ajudam-nos a 
desenvolver produtos e a fazer afirmações corretas e baseadas em provas concretas.

Burçak é uma nutricionista com diversas publicações da Universidade de 
Estocolmo e Instituto Karolinska. O seu trabalho clínico tem sido realizado na 
área do antienvelhecimento, medicina preventiva e terapia oncológica 
integrativa. Burçak acredita que a nutrição, exercício físico, saúde mental, 
descanso e contacto com a Natureza têm um papel importante na saúde. 

Alain é especialista na função da barreira da pele, fotoenvelhecimento, bem 
como no desenvolvimento de novos conceitos e fórmulas hidratantes e 
antienvelhecimento. Alain colabora com a Wellness no desenvolvimento de 
fórmulas e nos testes de eficácia.

Burçak Ulmer
Mestre,  
Nutricionista e Responsável pelo Desenvolvimento de Produtos, Wellness by 
Oriflame

Stig Steen 
Médico, Doutorado 
Departamento de Cirurgia Cardiotorácica do hospital Universitário de Lund, Suécia

Saiba mais na página 6.

Alain Mavon  
Mestre e Doutorado 
Diretor na investigação da Pele, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Pele, 
Oriflame, Suécia
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Painel de Especialistas Wellness 
by Oriflame 

Åke desenvolveu o método de cultivo para a produção de astaxantina, a 
partir das algas Haematococcus pluvialis, na empresa de biotecnologia 
AstaReal, Centro de Pesquisa da Universidade de Uppsala. Em estreita 
colaboração com os principais cientistas e clínicas, iniciou e contribuiu para 
diversos estudos que demonstram os benefícios da astaxantina natural na 
nutrição humana e animal, um trabalho ainda a decorrer.

Åke Lignell 
Doutorado,  
Responsável pelo desenvolvimento da produção de astaxantina, Estocolmo, Suécia

Elisabet é nutricionista e é doutorada em endocrinologia e metabolismo pelo 
Instituto Karolinska, em Estocolmo, Suécia. Antes de deixar a universidade, 
para iniciar a sua carreira fora da academia, Elisabet publicou artigos na área 
da fisiologia das células adiposas, perda de peso e regulação genética.

Claude é Professor Universitário de Pediatria no Instituto Karolinska, em 
Estocolmo, Suécia. Claude é especializado em endocrinologia pediátrica e é o 
responsável científico do Centro Nacional de Obesidade Infantil da Suécia. 
O seu foco principal, na área da saúde pública, é a prevenção de doenças 
cardiovasculares, principalmente através da prevenção e tratamento da 
obesidade.

Elisabet Nordström
Mestre, Doutorada
Nutricionista, Wellness by Oriflame

Claude Marcus
Mestre, Doutorado

Anke é uma farmacêutica certificada, doutorada em Química Farmacêutica, 
pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e é uma especialista em 
química antioxidante e em ingredientes cosméticos naturais. Antes de se juntar 
à equipa da Wellness, Anke trabalhou no desenvolvimento de tecnologias de 
ingredientes ativos para a Oriflame, bem como na avaliação de métodos para 
medir o efeito dos suplementos alimentares e nutritivos na pele.

Anke Klack
Mestre, Doutorada
Responsável Técnica e responsável pela Qualidade dos Cuidados do Rosto, Wellness  
by Oriflame, Suécia

image to 
shoot
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Stig Steen é Professor de cirurgia cardiotorácica e uma das principais autoridades na reanimação 
cardiorrespiratória e no transplante de coração e pulmões. Um dos seus principais interesses é a 
nutrição e o seu impacto na saúde. A fórmula patenteada do Batido Natural Balance foi criada por 
Stig Steen e a sua equipa, durante mais de 8 anos de pesquisa intensiva na Comunidade de 
Ciências da Vida, em Igelosa, o centro de pesquisa que fundou em 1998 e gere em paralelo com o 
seu trabalho na Universidade de Lund.

Professor Stig Steen
– Responsável pelo 
Desenvolvimento do Batido 
Natural Balance
Membro do Departamento Científico da Oriflame 
Médico, Doutorado, Departamento de Cirurgia  
Cardiotorácica, Hospital Universitário de Lund, Suécia

CURRICULUM VITAE
Nome: Stig Joar Steen   |   Data de Nascimento: 1948-02-07  

Qualificações:
• Licenciatura em Medicina, 1974
• Cirurgia Geral em 1981, cirurgia Cardiotorácica em 1988
• Professor Associado de Cirurgia, na Universidade de Lund, 1987
• Professor de Cirurgia Cardiotorácica, na Universidade de Lund, 1997
• Professor honorário na Universidade de Medicina xiang xiang, China

Publicações:
• Primeiro transplante de pulmões de um dador em paragem cardíaca, após avaliação e 
recondicionamento ex-vivo, 2000 (Lancet 2001) 
• Levantamento da fisiologia do coração após paragem cardíaca. (Reanimação 2002; 2003; 2004) 
- Devido a este estudo, o Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC) alterou as diretrizes 
internacionais para o tratamento adequado da paragem cardíaca fora do hospital, 2002.
• O primeiro transplante humano de pulmões rejeitados após recondicionamento ex-vivo 
(Ann Thorac Surg 2007)

Invenções:
•LUCAS® Dispositivo Automático de Compressão Cardíaca, vendido mundialmente pela maior 
empresa de tecnologia médica, Medtronic (www.jolife.com)
•STEEN SolutionTM para recondicionar pulmões ex-vivo (www.vitrolife.com)
•Responsável pelo Desenvolvimento do Batido Natural Balance
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Comunidade de Ciências da vida de 
Igelosa – Sede da  Wellness by Oriflame 

Membro do Departamento Científico da Oriflame 
Médico, Doutorado, Departamento de Cirurgia  
Cardiotorácica, Hospital Universitário de Lund, Suécia

Stig Steen é o fundador da Comunidade de Ciências da Vida de Igelosa - uma 
empresa com fortes ligações à Universidade de Lund e que faz investigação 
na área da nutrição e estilo de vida. Situada nas vastas planícies de Skåne, no sul da 
Suécia, esta comunidade emprega médicos, dietistas, cozinheiros, técnicos alimentares e 
enfermeiras, e tem uma clínica registada, laboratório, cozinha para pesquisa e quartos 
para doentes internos. As Ciências da Nutrição de igelosa são um ramo que conduz 
investigações e desenvolvimento de produtos nutricionais, baseados na pesquisa 
realizada na Comunidade de Ciências da vida. Toda a investigação é conduzida por Stig 
Steen e concentra-se em desenvolver programas e produtos eficazes para a prevenção e 
tratamento de doenças causadas por maus estilos de vida, tais como doenças 
cardiovasculares, diabetes e obesidade.
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A ciência sueca cruza-se com a Natureza sueca
Os produtos Wellness são investigados, desenvolvidos e formulados na Suécia, por cientistas 
internacionalmente conhecidos. As fórmulas são baseadas em ingredientes naturais, 
combinando a sabedoria da Natureza com o melhor da ciência.

Ingredientes eficazes e fórmulas inovadoras
Todos os ingredientes ativos são escolhidos após escrutínio de publicações científicas 
relativamente à sua segurança e eficácia. Os complexos são formulados quando os efeitos 
de diferentes ingredientes são evidentes para o propósito desejado.

Produtos seguros, éticos e amigos do ambiente
• Não contêm gorduras más como os ácidos gordos trans.
• As embalagens dos produtos são feitas de materiais recicláveis, sempre que possível.
• Não contêm aromas, conservantes, corantes artificiais ou organismos geneticamente 

modificados (não OGM). 

Elevados padrões de qualidade
Todas as fábricas onde se produzem os produtos Wellness têm certificados de qualidade 
internacionalmente reconhecidas.
 
Todas as nossas drageias, cápsulas e óleos são produzidos numa fábrica certificada GMP, 
na Suécia. GMP (Good Manufacturing Practice) significa Boas Práticas de Fabrico, e 
diretrizes rigorosas que delineiam todos os aspetos de produção e dos testes, que 
possam afetar a qualidade do produto. Estes critérios incluem especificações relativamente 
à formação dos trabalhadores, limpeza, manutenção de equipamentos e registo de dados.
 
Os nossos produtos em pó são produzidos numa fábrica na Alemanha, com um plano 
hACCP e com certificação iSO e iFS. A hACCP (hazard Analysis and Critical Control 
Points), em português: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, é uma 
abordagem preventiva no que diz respeito à segurança alimentar e farmacêutica, e visa 
analisar os potenciais perigos físicos, químicos e biológicos, como forma de prevenção.

A Wellness oferece uma gama 
de produtos seguros e com base 
científica 
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Рекомендовано 
Национальной Ассоциацией 

Диетологов и 
Нутрициологов

Uma coleção de certificados internacionais que os 
nossos produtos, fabricantes e fornecedores possuem.

O nosso selo Wellness certifica que o nosso produto segue 
os mais elevados critérios de qualidade e segurança, de forma 
a assegurar as políticas rígidas de Wellness by Oriflame.

Critérios internacionais de gestão de produção e fabrico

Critérios internacionais de ingredientes e conteúdos
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Os hábitos alimentares da maioria das pessoas – o que comem, como confecionam a comida, 
quando comem, porções e o consumo de álcool – são determinados por práticas culturais e 
sociais e não pelo objetivo de ter uma alimentação saudável e, consequentemente, uma vida 
longa e saudável. Para famílias em que ambos os adultos trabalhem, os alimentos de 
conveniência (processados, pré-cozinhados e embalados) são diretamente proporcionais à 
gestão de tempo, mas inversamente proporcionais à saúde. Estes alimentos pouco saudáveis 
são, ironicamente, também os mais baratos, mais ricos em calorias e pobres em nutrientes. 
Além disso, também são mais fáceis de encontrar nos supermercados, rua e restaurantes, ao 
contrário dos alimentos frescos, saudáveis e biológicos. 

Estudos nutricionais confirmam que, até na Suécia, frequentemente considerada como um 
dos países mais preocupados com a saúde – 80% da população não consome a 
quantidade mínima recomendada (500 - 1000 g) de 
fruta e legumes por dia.  (Fonte: Agência Sueca da 
Alimentação, 2012). 
É recomendado que crianças entre os 4-10 anos de idade 
ingiram 400 gramas de legumes e fruta,  no entanto 90% 
das crianças não atingem este valor. (Fonte: Agência 
Sueca da Alimentação, 2012). 
Concluímos que é difícil para a maioria das pessoas alcançar 
ou manter uma dieta que atenda às necessidades do seu 
corpo sem a ajuda de suplementos.
A gama de produtos Wellness foi desenvolvida 
para lhe fornecer todos os nutrientes de que 
necessita diariamente.

Precisamos de suplementos?

Alguma vez ouviu a expressão “Somos o que comemos”? Para “funcionar” bem, crescer, 
manter-se saudável e curar-se, o corpo absorve os nutrientes de que necessita através dos 
alimentos que ingerimos.
Se os seus olhos estão cansados e sente que não vê tão bem como via antes, poderá ter 
uma deficiência subclínica de vitamina A, zinco, riboflavina ou ómega 3. Se está sempre 
cansado, poderá ter uma deficiência subclínica de ferro, B12, magnésio ou determinadas 
vitaminas B. Se tem problemas com a sua pele ou a pele do interior da boca, tem perdido 
cabelo ou tem unhas fracas, poderá ter uma deficiência subclínica de ferro, biotina, iodo, 
selénio, cobre, ómega 3 ou vitamina C. Se apanha constipações ou gripes com muita 
frequência, poderá ter uma deficiência subclínica de vitamina D, C, A, folato ou zinco. E a lista 
não termina aqui.

Como a falta de nutrientes pode 
afetar a sua saúde
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Faça este teste para perceber se necessita de 
um suplemento diário: 

Coloque um visto nas situações de se aplicam a si:

Quer perder peso?

Come fora, compra lanches pouco saudáveis ou come alguma 
coisa doce todos os dias?
  
vive numa cidade com poluição ou fuma? 

Alimentos pré-cozinhados e processados perfazem 50% ou 
mais da sua alimentação?

Coloque um visto se a sua resposta for negativa:

Faz 3 refeições principais e 1-2 lanches por dia?

Pratica exercício fisico 2/3x por Semana
   

Consome 500–1000 gramas de legumes e fruta frescos todos 
os dias?
  
Come peixe duas vezes por semana?

Se colocou um visto e, especialmente, se colocou vários vistos, 
será boa ideia utilizar os produtos da gama Wellness.
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15447

15448

22138

Batidos Natural Balance  

PERDA E MANUTENÇÃO DE PESO
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O patenteado Batido Natural Balance foi desenvolvido por Stig Steen e pela sua 
equipa, ao longo de mais de 8 anos de pesquisa intensiva. Existem dois grandes 
motivos para tomar o batido, e a sua composição exclusiva serve ambos.

Perda de Peso
Muitas pessoas começam a tomar os Batidos Natural Balance para perder peso e continuam a 
tomá-los para mantê-lo. O Batido Natural Balance:
- Contém níveis ideais de nutrição e o mínimo de calorias;
-  É um snack de baixo índice glicémico que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar e insulina no 

sangue;
-  Níveis equilibrados de açúcar no sangue reduzem a vontade de ingerir açúcar, apetite e 

pensamentos sobre comida.

Bem-estar
-  Tomar o Batido Natural Balance entre refeições ajuda na concentração e dá-lhe energia durante 

todo o dia;
-  Sentir-se-á satisfeito e com energia suficiente para fazer exercício físico depois do trabalho;
- Ajuda a combater a vontade de ingerir açúcar.

CLINICAMENTE 
COMPROVADA
Perda de peso apoiada no Mapa de 
Bem-Estar Wellness™

REDUZ
Fome e vontade de ingerir açucar

AUMENTA 
Energia e concentração 

NUTRIçãO 
COMPLETA
Rico em proteínas e fibra. 
Fonte de ómega 3

NATURAL
Sabores e ingredientes 
nutricionais

SEM ADIçãO 
Glúten, corantes e 
conservantes artificiais. Sem 
OGM (Organismos 
Geneticamente Modificados)

Os principais 
benefícios do 
Batido Natural 
Balance são:

Composição do Produto – por porção de 18g:                            
• Energia 65kcal/280kJ – o equivalente a uma maçã                            
• Proteínas 7,5g                                                                 
• hidratos de Carbono 6g                                                             
• Gorduras 1,5g
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2. Segurança e eficácia comprovada em ensaios clínicos
A Oriflame realizou um estudo clínico único, de perda de peso, com a duração de dois anos, onde os 
participantes tomavam o Batido Natural Balance duas vezes por dia e seguiam o Mapa de Bem-Estar 
Wellness™. O estudo foi conduzido por Stig Steen, e mostrou excelentes resultados: Uma perda de 
peso média de 13,6 kg após 2 anos, em indivíduos com excesso de peso. Os níveis de energia, o 
desempenho mental e a saúde geral do grupo testado também melhorou de uma forma muito positiva.

Particularidades do Batido Natural Balance:

6. Naturalmente rico em fibras e com um IG baixo
Os batidos contêm fibra proveniente de beterrabas-sacarinas suecas e têm um índice glicémico 
muito baixo, de 28. (Abaixo de 55 é considerado baixo). A fórmula com iG baixo permite-lhe manter 
o nível de açúcar no sangue estável – reduzindo, assim, a vontade de ingerir açúcar e mantendo os 
níveis de energia e concentração. 

1. Desenvolvido por cientistas suecos mundialmente conceituados
A fórmula foi desenvolvida originalmente pelo Professor Universitário, Stig Steen, e seus colegas na 
Comunidade de Ciências da vida, em igelosa, Suécia. Para prevenir a cópia da fórmula, esta encontra- 
-se agora patenteada e é vendida exclusivamente pela Oriflame.

3. Produzido numa fábrica com certificação HACCP
hACCP (hazard analysis and critical control point, em português: 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) é um sistema de controlo para a produção, 
armazenamento e distribuição de produtos alimentares, e tem como objetivo identificar e 
controlar os perigos para a saúde. HACCP identifica os perigos físicos, alergénicos, químicos, e 
biológicos nos processos de produção, que possam causar a insegurança do produto final, e cria 
medidas para reduzir estes riscos a um nível seguro.

5. Composição ideal de ómega 3/ómega 6 
Os batidos contêm uma elevada quantidade de ómega 3, graças aos ovos especiais, de galinhas com uma 
alimentação rica em sementes de linhaça. isto resulta numa proporção mais saudável de ómega 3 a 
ómega 6.

4.  Apenas ingredientes nutricionais naturais
Os batidos são feitos com ingredientes naturais como o leite, ovos, ervilhas, maçãs, rosa mosqueta e 
beterraba-sacarina. Para uma bebida o mais pura, natural e saborosa possível, os batidos contêm 
apenas aromas e corantes naturais (tal como pó de raiz de beterraba para o batido de morango ou 
pó de cacau para o batido de chocolate).

PERDA E MANUTENÇÃO DE PESO
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Proteína de soro de leite Proteína 
de ervilha

Proteína de ovo 

Uma medida de como aumenta, e com que rapidez, o nível de 
açúcar no sangue (glucose), depois de uma refeição com hidra-
tos de carbono  

Alimentos com IG elevado (ricos em 
hidratos de carbono simples) 
Quando ingere alimentos com iG elevado, o seu 
nível de açúcar no sangue sobe rapidamente. isto 
é rapidamente seguido por uma queda e por 
uma sensação de pouca energia.

Alimentos com IG baixo (ricos em hidra-
tos de carbono complexos)
Quando ingere alimentos com iG baixo, o seu 
nível de açúcar no sangue permanece estável e 
equilibrado. isto proporciona-lhe uma energia 
duradoura.

Níveis de açúcar 
no sangue

7. Três fontes de proteínas
A maioria dos produtos no mercado contém apenas uma fonte de proteínas. O Batido Natural 
Balance contém proteínas de 3 fontes: ervilhas, ovos e soro de leite. Diferentes fontes de nutrição 
oferecem sempre mais benefícios do que um. Por exemplo, com este batido não só recebe todos 
os aminoácidos de que o seu corpo necessita, como também os ovos contêm vitaminas 
(principalmente vitaminas B) e minerais (ferro, fósforo, zinco, e selénio).

Proteínas de três 
fontes vegetais – 
ervilha, soro de leite 
e ovo
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Este é um estudo realizado para determinar se a toma do Batido Natural Balance num grupo de indivíduos obesos, em 
conjunto com conselhos acerca de estilos de vida saudáveis, poderiam resultar na perda de peso, melhoria da saúde (medida 
através de marcadores no sangue) e uma melhoria subjetiva da qualidade de vida.

Durante o primeiro ano do estudo, participaram doze indivíduos com a índice de Massa Corporal (iMC) acima de 30, dos 
quais 8 mulheres e 4 homens com idade média de 43. O programa consistiu na toma diária de Batidos Natural Balance e 
consultas com uma nutricionista, que deu conselhos nutricionais e orientações para uma vida mais saudável. O estudo foi 
prolongado por mais um ano, e nove dos doze indivíduos continuaram. Foi observado que, enquanto um indivíduo tivesse 
níveis elevados de insulina, era impossível perder peso, mas quando os níveis de insulina baixavam, começava a perder peso. Os 
indivíduos foram examinados regularmente através de análises ao sangue, medição da tensão arterial, pesagem, medição da 
cintura e da anca. A vAS (Escala Analógica visual) foi utilizada para medir as avaliações dos próprios indivíduos relativamente ao 
desejo de açúcar, níveis de motivação e energia, alterações na necessidade de dormir, quantidade de exercício físico e 
bem-estar geral.

A média de perda de peso ao final do primeiro ano foi de 9,4 kg. Na maioria dos estudos, o peso aumenta durante o segundo 
ano, mas neste estudo o peso continuou a diminuir, embora a um ritmo mais lento, sendo que a média de perda de peso após 
o segundo ano foi de 13,6 kg. Como resultado da perda de peso, a tensão arterial sistólica e diastólica baixou durante os dois 
anos. Os níveis de insulina diminuíram de 14.4mU / L para 9.0mU / L, e a PCR (proteína C-reativa), um marcador de 
inflamação que se eleva na obesidade, também diminuiu significativamente.
As autoavaliações dos indivíduos relativamente aos marcadores relacionados com a qualidade de vida, tais como os níveis de 
bem-estar geral, energia, motivação e exercício físico aumentaram acentuadamente, enquanto o seu desejo de doces diminuiu.

A conclusão foi de que o Batido Natural Balance e conselhos sobre estilo de vida saudável, leva a 
uma perda de peso impressionante em indivíduos obesos.
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Efeitos da toma do Batido Natural Balance e conselhos nutricionais 
para indivíduos obesos, durante um período de 2 anos.

Efeitos da ingestão do Batido Natural Balance e conselhos nutricionais para indivíduos obesos durante um período de 2 anos, 2010. 
Relatório.
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O objetivo deste estudo era medir o valor do índice glicémico (iG) do Batido Natural Balance, que era 
denominado ‘inzone ® Omega Plus’ durante o seu desenvolvimento. Foram recrutadas 10 pessoas saudáveis, 
não-fumadoras, com idade entre 18-45 anos, entre funcionários e estudantes da Universidade de Sydney. Este 
grupo era constituído por duas mulheres e oito homens. A idade média dos participantes era de 23,3 anos e o 
índice de massa corporal médio do grupo (IMC) era de 21,9 kg/m2.

O alimento de referência (glicose pura dissolvida em água) e o alimento do ensaio (Batido Natural Balance) 
foram dados aos indivíduos, em quantidades fixas contendo 10 gramas de hidratos de carbono (de digestão fácil), 
em ocasiões diferentes. Foram recolhidas amostras de sangue antes da ingestão, 15, 30, 45, 60, 90 e 120  minutos 
após a ingestão da bebida. A curva de glicose no sangue após duas horas foi elaborada para cada indivíduo, 
através dos níveis de concentração médios de glicose no sangue, nas sete amostras de sangue.

De seguida, foi calculado um valor de índice glicémico do Batido Natural Balance para cada indivíduo. Utilizando a 
glicose como o alimento de referência (iG = 100), os alimentos com iG inferior a 55 são considerados alimentos 
com baixo iG. Alimentos com iG entre 56-69 são alimentos de médio ou moderado iG, e alimentos com um iG 
de 70 ou mais são alimentos de alto iG. Observou-se que o Batido Natural Balance, feito com água, tem um 
valor de IG muito baixo, 28 – mais baixo que muitas bebidas à base de leite e outros substitutos alimentares.

Semelhante ao valor de iG é o valor CG (carga glicémica), estes valores são úteis para ajudar as pessoas a 
identificar quais os tipos de alimentos, e quantidades, que produzem uma resposta relativamente mais baixa de 
glicose no sangue após o seu consumo - uma informação importante para as pessoas com diabetes ou em risco 
de desenvolvê-los. valores CG de 10 ou menos são valores baixos de CG, valores CG entre 11-19 são valores 
médios de CG e valores de 20 ou mais são valores altos de CG. Uma porção (18 gramas) de Batido Natural 
Balance tem uma carga glicémica baixa, de 1,6 g.
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Delícia de Morango

Comece o dia com um pequeno-almoço 
delicioso e supersaudável. 
1 dose
IngredIentes
1 colher (18 g) do Batido natural 
Balance Morango
150 ml de água ou leite magro (0.5%)
3-4 morangos
PreParação
Misture todos os ingredientes num liquidificador e 
sirva o Batido num copo alto de vidro.
 CalorIas Por dose
1 colher do Batido natural Balance = 65 kcal
150 ml de leite magro = 57 kcal
3-4 morangos = 20 kcal
total: 142 kcal

RECEiTAS - BATiDOS WELLNESS

Vitamina de Citrinos

Uma dose de vitaminas muito refrescante!
1 dose
IngredIentes
1 colher (18 g) do Batido natural 
Balance Baunilha
100 ml de sumo de toranja
50 ml de sumo de laranja
PreParação
Misture todos os ingredientes num liquidificador e 
sirva o Batido num copo alto de vidro.
 CalorIas Por dose
1 colher do Batido natural Balance = 65 kcal
100 ml de sumo de toranja = 40 kcal
50 ml de sumo de laranja = 24 kcal
total: 129 kcal

Mix de Morangos e 
Amêndoas

Ninguém vai resistir a este prazer
1 dose
IngredIentes
1 colher (18 g) do Batido natural 
Balance Morango
150 ml de água  
ou leite magro (0.5%)
3 amêndoas trituradas
 

PreParação
Misture o batido com o leite 
magro e sirva num copo de 
cocktail e efeite com uns pedaços 
de amêndoas.
CalorIas Por dose
1 colher do Batido natural  
Balance = 65 kcal
150 ml de leite magro = 57 kcal
amêndoas = 59 kcal
total: 181 kcal

Para manter 
a linha

Para manter 
a linha

Para manter 
a linha
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Delícia de Maçã
O sabor é ainda mais irresistível do que o aroma... Delicie-se 
com esta combinação mais que perfeita!
1 dose
IngredIentes
1 colher (18 g) do Batido natural Balance Baunilha
100 ml de água ou leite magro (0.5%)
50 ml de sumo de maçã
Uma pitada de canela
PreParação
Misture todos os ingredientes num liquidificador e sirva o Batido 
num copo de vidro.
CalorIas Por dose
1 colher do Batido natural Balance = 65 kcal
100 ml de leite magro = 38 kcal
50 ml de sumo de maçã = 24 kcal
total: 127 kcal

Banana Baunilha
Bebida absolutamente deliciosa e com um 
elevado poder nutricional. Experimente!
1 dose
iNGREDiENTES
1 colher (18 g) do Batido Natural Balance Baunilha
150 ml de água ou leite magro (0.5%)
1/2 banana
1 colher de chá de sumo de limão
PREPARAçãO
Misture todos os ingredientes num liquidificador e 
sirva num copo para Batidos.
CALORiAS POR DOSE
1 colher do Batido Natural Balance = 65 kcal
150 ml de leite magro = 57 kcal
1/2 banana = 40 kcal
1 colher de chá de sumo de limão = 5 kcal
Total: 167 kcal

Cenouras Crocantes
Comece o dia com um 
pequeno-almoço delicioso e super 
saudável. 
Sabor irresistível e glamour 
inquestionável. Ninguém vai ficar 
indiferente.
1 dose
iNGREDiENTES
1 colher (18 g) do Batido Natural 
Balance Baunilha
75 ml de iogurte natural não 
açucarado
75 ml de sumo de cenoura
1 colher de chá de café instantâneo 
(pó)
1 colher de chá de gengibre ralado
5 folhas de hortelã-pimenta (para 
enfeitar)
 

5 amêndoas torradas (para 
enfeitar)
PREPARAçãO
Misture todos os ingredientes num 
liquidificador. Sirva num copo de 
cocktail enfeitado com as folhas de 
hortelá-pimenta e com pedaços de 
amêndoas torradas.
CALORiAS POR DOSE
1 colher do Batido Natural Balance 
= 65 kcal
75 ml de iogurte natural não 
açucarado = 32 kcal
75 ml de sumo de cenoura = 24 
kcal
1 colher de chá de café instantâneo 
(pó) = 4 kcal
1 colher de chá de gengibre ralado 
= 18 kcal
5 amêndoas torradas= 33 kcal
Total: 176 kcal

Ocasiões 
especiais

Energizante

Energizante



24694 24693

Sopas Natural Balance

PERDA E CONTROLO DO PESO
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Os principais 
benefícios da 
Sopa Natural 
Balance são:

Composição do Produto – por porção de 28g: 
• Energia 100kcal/418kJ – o equivalente a uma banana
• Proteína 10g
• hidratos de Carbono 11g
• Gorduras 1.5g

1m

NUTRIçãO
Ideal: Ricas em proteínas e 
fonte de fibra e ómega 3

REDUZEM
A fome e vontade de 
ingerir açúcar

AUMENTAM
A energia e concentração

100% NATURAIS
Ingredientes

NãO CONTÊM
Glúten, lactose, corantes e conser-
vantes artificiais. Sem OGM (Organis-
mos Geneticamente Modificados).

PRÁTICAS
Prontas em apenas 1 minuto

O Sopa Natural Balance é um snack quente, delicioso e saudável – ou poderá fazer 
parte de uma refeição – para toda a família. Feita com ingredientes 100% naturais, 
foi desenvolvida para oferecer uma nutrição ótima. Tal como com os batidos, 
existem dois grandes motivos para consumir a sopa.

Perda de Peso
Muitas pessoas começam a consumir a Sopa Natural Balance para perder peso e continuam a 
consumi-la para mantê-lo. A Sopa Natural Balance: 
•  Oferece níveis ideais de nutrição e o mínimo de calorias.
•  É um snack de baixo índice glicémico que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar e níveis de 

insulina no sangue. 
•  Níveis equilibrados de açúcar no sangue reduzem a vontade de ingerir açúcar, apetite e 

pensamentos sobre comida.

Bem-estar
•  Tomar a Sopa Natural Balance entre as refeições ajuda-o a manter-se concentrado e com 

energia ao longo do dia.
• Sentir-se-á satisfeito e com energia suficiente para fazer exercício físico depois do trabalho; 
• Ajuda a combater a vontade de ingerir açúcar
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Particularidades da Sopa Natural Balance:

1. Desenvolvido por cientistas suecos mundialmente conceituados
As Sopas Natural Balance foram desenvolvidas por Stig Steen e seus colegas na Comunidade de 
Ciências da vida, em igelosa, Suécia. Stig Steen é Professor Universitário de Cirurgia Cardiotorácica na 
Universidade de Lund, e uma das autoridades líderes na ressuscitação e transplante de coração e 
pulmões. A Comunidade de Ciências da vida, em igelosa, faz investigação na área da nutrição e estilo 
de vida.

2. Ingredientes 100 % puros e naturais, da mais elevada qualidade
As sopas são feitas com alimentos integrais – espargos, tomates, manjericão, etc. – e não contêm 
conservantes, adoçantes, aromas e corantes artificiais.

3. Adequada para vegetarianos, vegans e pessoas intolerantes ao glúten ou à lactose
As sopas são 100% vegetarianas e não contêm leite, ovo, glúten e lactose. O único alérgeno comum 
nas sopas é a proteína de soja.

4. Produzido numa fábrica, na Alemanha, com certificação HACCP
hACCP (hazard analysis and critical control point, em português: 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) é um sistema de controlo para a produção, 
armazenamento e distribuição de produtos alimentares, e tem como objetivo identificar e controlar 
os perigos para a saúde. HACCP identifica os perigos físicos, alergénicos, químicos, e biológicos nos 
processos de produção, que possam causar a insegurança do produto final, e cria medidas para 
reduzir estes riscos a um nível seguro.

5. Sem OGM
As sopas não contêm ingredientes geneticamente modificados.

6. Três excelentes fontes de proteínas vegetais: soja, ervilha, batata 
O elevado teor de proteínas da sopa vem de três fontes vegetais que, em conjunto,
Oferecem um perfil complete de aminoácidos. As proteínas vegetais também são produzidas de uma 
forma mais sustentável e amiga do ambiente. 

7. Ácidos gordos saudáveis ómega 3, do óleo de colza (canola)
As sopas têm um baixo teor de gordura, mas contêm óleo de colza (canola), que oferece o melhor 
perfil de ómega 3 de todos os óleos alimentares. É por esta razão que nutricionistas e médicos 
recomendam a utilização do óleo de colza na comida para bebés e crianças. 

8. Baixo Índice Glicémico. Fibra hidrossolúvel, prebiótica, da inulina 
As sopas contêm uma fibra hidrossolúvel e prebiótica chamada inulina. As fibras hidrossolúveis ligam e 
eliminam as toxinas e o colesterol do corpo. Os prebióticos oferecem uma boa nutrição para a sua 
flora intestinal, o que é extremamente importante para o seu sistema imunitário. O baixo IG 
proporciona níveis equilibrados de insulina e açúcar no sangue.

PERDA E CONTROLO DO PESO
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Proteínas de três fontes 
vegetais - Ervilha, Soja e 
Batata

Gorduras provenientes 
de óleo de colza (canola) 
sueco, rico em ácidos 
gordos ómega 3

Fibra hidrossolúvel 
proveniente da Raiz de 
Chicória (inulina)

Micronutrientes de:

Tomate e Manjericão 
(ricos em antioxidantes)

Espargos
(ricos em vitamina k, 
ferro e folato)

INGREDIENTES 
100% NaTURaIS

Sabia que…?
A proteína de batata tem uma percentagem elevada e uma composição equilibrada de aminoácidos 
essenciais. 
A proteína de ervilha tem mostrado ter melhores resultados na saciedade do que outras fontes de  
proteínas.
A proteína de soja reduz as concentrações de colesterol “mau” e de gorduras.
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O Mapa de Bem-estar Wellnesstm é um sistema de perda e manutenção de peso desenvolvido 
pelo Professor Stig Steen e a sua equipa no Centro de Pesquisa em igelosa, Suécia. É baseado nos 
Batidos Natural Balance e recomendações relativamente ao estilo de vida, da Universidade de 
harvard, bem como de outras instituições médicas internacionalmente reconhecidas. O Mapa de 
Bem-estar Wellnesstm foi clinicamente testado durante mais de três anos, em igelosa, e obteve 
resultados eficazes e duradouros. Siga-o para perder peso e conseguir uma vida e dieta mais saudável!

O Mapa de Bem-estar WellnessTM

5 

COMPRO-
MISSOS 
para 
atingir os 
seus 
objetivos:

1. Batidos e Sopas Natural 
Balance:  
Consuma-os de acordo com o seu objetivo de 
perda de peso ou de bem-estar.

2. Nutrição:  
Siga o Prato Modelo de acordo com o seu 
objetivo de perda de peso ou de bem-estar e 
tome uma saqueta de WellnessPack por dia.

3. Exercício Físico:  
Faça exercício físico de acordo com as 
recomendações da Lista Diária.

4. Siga a Lista Diária:  
Planeie os seus dias e repita novas rotinas até 
se habituar a elas.

5. Comunidade Wellness:  
Forme/Faça parte de um Grupo de Perda 
de Peso e dos Clubes Wellness, para apoio e 
inspiração.

PERDA E CONTROLO DO PESO
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O Mapa de Bem-estar WellnessTM

Tome o Batido Natural Balance da seguinte 
forma:
• 1 batido 30 minutos antes do almoço
• 1 batido 30 minutos antes do jantar 
isto reduzirá o seu apetite e ajudá-lo-á a 
controlar melhor as porções.

Consuma a Sopa Natural Balance da seguinte 
forma:
•  1 porção de sopa e um prato de salada 

ao almoço/jantar

1º Compromisso:  Batido e Sopa Natural Balance

Tome o Batido Natural Balance a qualquer 
hora como:
• um snack saudável entre refeições ou 
•  quando tiver vontade de ingerir açúcar

Consuma a Sopa Natural Balance da seguinte 
forma:
•  ao almoço/jantar com pão e um prato 

de salada 

PARA 
PERDA DE PESO

PARA 
MANUTENçãO DE PESO 

E ENERGIA



PARA AlCANçAR OS SEUS OBJETIVOS DE PERDA DE PESO:

Caminho para Perder Peso

• 150 ml de iogurte magro, aveia e 
frutos silvestres 

• 1 fatia de pão integral com 
complementos magros  
(ex. fiambre de peru)

• 150 g de fruta
• Uma saqueta de WellnessPack 

lANCHE: 
MEIO DA MANHÃ
E MEIO DA TARDE
• ½ Abacate + 1 colher de queijo/

requeijão magro ou 
• 1 peça de fruta + 5 frutos  

secos (à sua escolha)

BATIDO NATURAl 
BAlANCE

• 1 batido 30 minutos antes 
do almoço

• 1 batido 30 minutos antes 
do jantar

 Isto reduzirá o seu apetite 
e ajudá-lo-á a controlar 
melhor as porções.

AlMOçO/JANTAR
Prato modelo para perda de 
peso:
¾: Legumes crus ou cozidos
¼: Proteínas com baixo teor de 
gordura (ex. carnes brancas) e 
hidratos de carbono de 
absorção lenta (ex. massa/arroz 
integral)
OU
1  porção de Sopa Natural 
Balance + prato de salada e 
legumes

PEQUENO-AlMOçO:
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O Mapa de Bem-estar WellnessTM

PERDA E CONTROLO DO PESO



PARA MANUTENçÃO DE ENERGIA E PESO:

  Caminho para o Bem-estar

• 150 ml de iogurte magro, 
aveia e frutos silvestres 

• 1 fatia de pão integral com 
complementos magros (ex. 
fiambre de peru)

• 150 g de fruta
• Uma saqueta de WellnessPack

lANCHE: MEIO DA MANHÃ E MEIO DA TARDE
Como uma alternativa saudável ou sempre que tiver vontade 

Prato modelo para a manutenção 
de peso: 
½:  Legumes crus ou cozidos 
¼:  Proteínas com baixo teor de 
gordura (ex. carnes brancas)
¼:  hidratos de carbono de 
absorção lenta (ex. massa/arroz 
integral)
OU
1 porção de Sopa Natural Balance 
+ prato de salada e legumes + 1 
fatia de pão integral

de ingerir açúcar
•  1 porção de Sopa Natural 

Balance  
OU

•  1 peça de fruta + 5 frutos 
secos 
OU

•  1 porção do Batido 
Natural Balance

PEQUENO-AlMOçO:

AlMOçO/JANTAR
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2º Compromisso:  NutriçãoO Mapa de Bem-estar WellnessTM
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Alternativa de pequeno-almoço 1:   Uma fatia de pão integral com 1 fatia de baixo teor de 
gordura (fiambre de frango, peru, etc.), pepino, tomate, 
azeitonas e alface/salsa. 1 ovo. 1 peça de fruta. Chá/café 

Alternativa de pequeno-almoço 2:   150 ml de iogurte magro/probiótico, 50 ml de muesli e 
50 ml de frutos silvestres. 1 peça de fruta. Chá/café

Alternativa de pequeno-almoço 3:    Papas de aveia (ferver 250 ml de água com 100 ml de 
aveia). 50 ml de frutos silvestres. 1 peça de fruta. Chá/
café.

Pequeno-almoço rápido: 1 Batido Natural Balance. 1 peça de fruta. Chá/café.
Alternativa de lanche 1: Uma peça de fruta e 5 frutos secos (à sua escolha). 
Alternativa de lanche 2:   1 Batido Natural Balance.
Alternativa de lanche 3:    150 ml de iogurte magro/queijo fresco e frutos silvestres ou fruta 

cortada.
Alternativa de lanche 4:  Um pequeno punhado de frutos secos e legumes.

Grupo 1 
Legumes 

Alface, espinafre, rúcula 
(verdes)
Salsa, coentros (ervas 
aromáticas)
Aipo, funcho, couve-chinesa
Couve
Rebentos (todos os tipos)
Pepino, Pimento
Tomate, cenoura
Couve-de-Bruxelas, 
brócolos, couve-flor
Espargos, quiabo
Beterraba, rabanete
Fejões verdes
Azeitona 
Abacate
Cebola, alho

Grupo 2
Proteínas

Cogumelos
Lentilhas
Grão-de-bico
Feijões (todos os tipos)
Tofu
Soja
Peixe
Marisco
Ovo
Frango
Peru
Produtos com baixos 
teor de gordura e 
laticínicos sem açúcar 
(queijo, iogurte, leite)

Grupo 3
Hidratos de Carbono

Cereais (aveia, centeio, trigo 
integral)
Arroz (integral)
Trigo serraceno
Batata
Batata doce
Abóbora
Milho
Quinoa
Bulgur
Talharim
Massa (integral)
Pão (integral)

Os Três Grupos Alimentares2º Compromisso:  Nutrição

PERDA E CONTROLO DO PESO
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O Prato Modelo do Mapa de Bem-Estar WellnessTM

Utilize os três grupos alimentares, na página anterior, para fazer as suas refeições. 
Lembre-se de tomar uma saqueta de WellnessPack todos os dias.

almoço e Jantar

almoço e Jantar

Pequeno-almoço: Alternativa 1 ou 2
lanche:  Uma alternativa (1-4)
Almoço:   Grupo 1 (75%: do prato)
 Grupo 2 + 3 (25% do prato)
lanche:  Uma alternativa (1-4)
Jantar:  Grupo 1 (75% do prato)
 Grupo 2 + 3 (25% do prato)

Pequeno-almoço: Alternativa 1 ou 2
lanche:  Uma alternativa (1-4)
Almoço:   Grupo 1 (50% do prato)
 Grupo 2 (25% do prato)
 Grupo 3 (25% do prato)
lanche:  Uma alternativa (1-4)
Jantar:  Grupo 1 (50% do prato)
 Grupo 2 (25% do prato)
 Grupo 3 (25% do prato)

PARA AlCANçAR OS SEUS OBJETIVOS  
DE PERDA DE PESO:                 

Caminho para Perder Peso

PARA A MANUTENçÃO DE ENERGIA E PESO                                       

Caminho para o Bem-estar

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3



3º Compromisso:  Exercício Físico

10 razões pelas quais deve fazer exercício físico

PERDA E CONTROLO DO PESO
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1. Ajuda-o a perder e manter o peso                                                                                              
Quando faz exercício, queima mais energia do 
que a que consome.
2. Dá-lhe energia                                                                                                                                
Após o trabalho, sente-se cansado devido à 
fadiga mental, má circulação e fome. O 
exercício dar-lhe-á energia, e não o contrário!
3. Alivia o stress e a ansiedade                                                                                                            
Os efeitos de uma caminhada rápida são 
melhores e mais duradouros do que os de 
calmantes e ansiolíticos. 
4. Previne doenças cardiovasculares, 
diabetes, osteoporose e alguns cancros          
O exercício físico regular baixa a tensão 
arterial, melhora os níveis de colesterol e 
diminui para metade o risco de doenças 
cardiovasculares. O exercício físico estimula o 
armazenamento de cálcio nos ossos e é mais 
eficaz na prevenção da osteoporose do que a 
medicação. O exercício pode prevenir 
algumas formas de cancro, incluindo o da 
mama e do cólon.
5. Dá-lhe uma vida mais longa                                                                                                              
As pessoas que queimam, pelo menos, 2000 
kcal por semana através do exercício físico, 
vivem, em média, 2 anos de saúde a mais do 
que os que não o fazem.

Decida como gerir o seu exercício físico por semana/dia, de forma 
a conseguir as percentagens abaixo:

Cardio – 50 %: Uma caminhada rápida, bicicleta, dança, aeróbica, natação  
Força – 40 %: Pesos, ioga, natação, escalada, caminhadas longas
Flexibilidade – 10 %: Alongamentos, ioga

6. Reduz sintomas pré- 
-menstruais e da menopausa                                                         
O exercício físico melhora a circulação 
sanguínea, alarga os vasos capilares e 
diminui as dores menstruais. O 
exercício físico reduz os afrontamentos 
e suores noturnos em mulheres na 
menopausa.
7. Melhora a digestão                                                                                                                          
A atividade física estimula a digestão e 
previne a prisão de ventre. 
8. Previne dores de costas                                                                                                                    
O exercício físico fortalece os discos, 
músculos, tendões e ligamentos nas 
suas costas.  
Os músculos nas costas aliviam a 
pressão da coluna.
9. Melhora a circulação sanguínea                                                                                                                   
O exercício físico melhora a circulação 
sanguínea, alarga os vasos capilares e 
melhora o metabolismo, até mesmo 
enquanto descansa
10. Torna-o/a mais bonito/a                                                                                                   
O exercício físico promove uma pele 
mais saudável, olhos revigorados, 
músculos mais definidos, melhor 
postura e menos varizes e celulite.



4º Compromisso:  A Lista Diária
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A ListA diáriA
Para perda de peso: tome um Batido Natural Balance 30 minutos antes 

do almoço e do jantar.

Para manter o peso e níveis estáveis de energia: tome um batido entre as 

refeições (tome-o também quando sentir vontade de ingerir açúcar).

Siga as recomendações do Prato Modelo para preparar as suas refeições.

Tome o pequeno-almoço, o almoço e o jantar sempre à mesma hora. 

Configure o alarme no seu telemóvel ou utilize a Aplicação “Assistente 

Perda de Peso” no seu iPhone!

Evite alimentos fritos, snacks e sobremesas, molhos amanteigados e 

cremosos, queijos gordos, carnes processadas, arroz/massa/pão branco e 

bebidas açucaradas e gaseificadas.

Asse, coza, grelhe os seus alimentos ou cozinhe-os a vapor. Escolha água 

para acompanhar a sua refeição.

Evite distrações quando estiver a comer: não veja televisão, não leia, nem 

trabalhe durante as refeições. 

Coma devagar. Sentir-se-á saceado 20 minutos após o início da refeição.

Escove os dentes depois de cada refeição - assim atenua o desejo de 

ingerir mais comida ou sobremesas.

Caminhe numa marcha rápida durante 30-60 minutos por dia.

Levante pesos, faça aeróbica, ande de bicicleta, dance, etc. durante pelo 

menos 30 minutos, três vezes por semana.

Durma cerca de 8 horas por dia.

Deite-se cedo!

Não consuma bebidas alcoólicas durante o  

programa de perda de peso. O álcool é quase  

tão rico em calorias como a gordura.



Batido Natural Balance
para uma perda de peso saudável e natural

“Houve um tempo mais conturbado da minha vida e dei por mim com um 
peso que nunca tinha tido, o que me deixou triste. Mas não me deixei abater 
e com a ajuda de uma alimentação equilibrada e dos Batidos Wellness, 
consegui perder 29 kg em apenas 11 meses. O meu produto preferido é o 
Batido Natural Balance de Morango que me acompanha todos os dias. 
Junto com uma bebida de soja ou mesmo água e ajuda-me a combater a fome 
e a não sentir necessidade de petiscar durante as refeições.
Estou no caminho certo! Tudo é possível, desde que se queira e acredite!”

Antes

PERDEU
29 kg
em 11 meses

ilídia Santos
Gold Director,  Portugal
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Está provado que partilhando os seus objetivos com a sua família e amigos terá mais 
probabilidade de ser bem-sucedido. Eles podem encorajá-lo, inspirá-lo, e mantê-lo 
“na linha” quando estiver com vontade de desistir. 

Envolva-se de pessoas que o mantenham positivo, ou até mesmo que partilhem os mesmos 
objetivos, de melhorar a sua saúde!

Os Clubes Wellness são a forma perfeita de conseguir o apoio de que necessita e de encorajar 
também os outros!

5º Compromisso:  Comunidade Wellness

PERDA E CONTROLO DO PESO
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 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 47 49 51 53 56

 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52

 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46

 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 43

 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41

 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39

 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37

 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35

 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33

 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31

 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30

 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27
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 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35
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Seja realista ao definir os seus objetivos                                              
Quantos kg pretende perder e em quanto tempo? Tenha por base o seu iMC e o Programa de Nutrição  
da Oriflame e escolha o caminho certo.

Objetivos a definir de acordo com o Programa de Nutrição da Oriflame:
iMC:

 iMC >30 4,4 kg em 3 meses e 9,4 kg  
ou 7,1 cm de cintura após 1 ano

3,7 kg em 3 meses e 5,1 kg  
ou 6,1 cm de cintura após 1 ano

Manter o peso

 iMC 

 iMC <25 

* O índice de Massa Corporal (iMC) relaciona a altura e o peso.

Caminho:
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 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46
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 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41

 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39

 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37

 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35

 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33

 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31

 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30

 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27
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 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46

 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 43

 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41

 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39

 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37
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A
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)

Peso [kg]
         

(Altura [m])2

iMC  = 

90 kg
         
1,70 m2

Exemplo: iMC 31  = Excesso de Peso

Obesidade
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 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39
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 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35

 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33

 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31

 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30

 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27

 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Weight (kilograms)

Underweight Normal Range Overweight Obese

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

H
ei

gh
t (

m
et

er
s)

 23 26 28 31  33 36 38 41 43 46 48 51 54 56 59 61 64

 21 24 26 29 31 33 35 38 40 43 45 48 50 52 55 57 59

 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 47 49 51 53 56

 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52

 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46

 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 43

 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41
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LIFESTYLE 
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BEM-ESTAR

O meu diário:
Nome: Peso inicial: Altura: Peso pretendido:

Peso 
(kg)

valores 
iniciais

Mês 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3
Semana

iMC

Cintura
(cm)

Sono
Se dorme bem coloque +,  
se dorme mal coloque -, se 
não sentir diferença coloque 
/

Energia/vitalidade
Se se sente mais energético 
coloque +, se se sente 
menos energético coloque 
– se não sentir diferença 
coloque /

Suavidade da pele
Se a pele está mais suave 
coloque +, menos suave 
coloque -, se não notar 
diferenças coloque /

Resistência muscular
Se sente mais resistência 
coloque +, menos resistência 
coloque -, se não nota 
alterações coloque /
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WellnessPack
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SAÚDE DIÁRIA



PELE
• Mais hidratação e elasticidade
• Mais proteção Uv e menos rugas

VITALIDADE
•  Menos cansaço e fadiga

SISTEMA IMUNITÁRIO
• Mais defesas
• Menos inflamações

CORAçãO
•  Coração mais saudável e 

melhores níveis de colesterol

MúSCULOS & 
ARTICULAçõES
•  Mais resistência e força
• Menos inflamações e dor

VISãO
• Maior proteção Uv
• Olhos menos cansados
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O WellnessPack foi desenvolvido de forma a reunir todos os suplementos nutricionais 
de que necessita diariamente – numa prática saqueta. 

Os Cientistas concordam que um dos pré-requisitos para se viver mais tempo, e de forma 
saudável, é a restrição calórica e o aumento da ingestão de micronutrientes (vitaminas, minerais, 
antioxidantes e outros nutrientes do reino vegetal, chamados fitonutrientes). 
Tomar uma saqueta diária do WellnessPack é um início fantástico para conseguir viver mais e 
melhor.
Os benefícios principais do WellnessPack são:

a dose diária foi concebida para um efeito ótimo e para 
melhorar a sua saúde, desempenho e beleza.

2 x Ómega 3

1 x Complexo Sueco de Beleza Plus  
(astaxantina + extrato de mirtilo)

1 x drageia Multivitamínico & 
Mineral para homem ou mulher

Uma saqueta contém:
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1. Está clinicamente comprovado que uma saqueta diária realça a beleza e melhora 
o bem-estar.

2. Contém astaxantina – um antioxidante extremamente poderoso, 
proveniente do arquipélago sueco. Além disso, contém extrato de mirtilo. Os mirtilos são 
ricos em antocianinas; outro grupo único de antioxidantes com resultados comprovados 
na melhoria da saúde.

3. Contém multivitaminas e minerais, especialmente adaptado às necessidades diárias das 
mulheres e dos homens. Também contém óleo de peixe de elevada qualidade, fornecendo 
ácidos gordos ómega 3 essenciais.

4. Investigado, desenvolvido e testado por cientistas Suecos, mundialmente 
conceituados.

5. 100% livre de gelatina bovina e suína.

6. Sem OGM (organismos geneticamente modificados)

7. Produzido sob os mais elevados critérios de produção farmacêutica (GMP).

SAÚDE DIÁRIA

Particularidades WellnessPack



22791
22793
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2 x Ómega 3
No total: 164 mg EPA, 110 mg DhA, 300 mg ómega 3
Contém ácidos gordos essenciais ALA, EPA e DhA, na forma de 
triglicérido natural.
ver mais detalhes nas páginas 38-39.

1 x Complexo Sueco de Beleza Plus
3 mg astaxantina, 50 mg extratos de mirtilo
Contém antioxidantes poderosos: as algas vermelhas (astaxantina) e 
mirtilos (antocianinas) 
ver mais detalhes nas páginas 40-43

1 x drageia Multivitamínico e Mineral    
Especialmente adaptado para as necessidades das mulheres e dos 
homens
ver mais detalhes na página 44-45

21 saquetas diárias num pack
Uma saqueta contém:
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•  Puro e seguro

•  Foi sujeito à destilação molecular e é de grau farmacêutico (GMP)

•  Proveniente de peixes naturalmente ricos em DHA e EPA

•  Livre de metais pesados e de outras toxinas

•  Cápsulas de gelatina de peixe – livre de gelatina bovina e suína  
 
•   Contém óleo de peixe natural que fornece todo o espetro de ácidos gordos 

essenciais

SAÚDE DIÁRIA

Ómega 3 

ingredientes-chave do WellnessPack (ver páginas 34-37)

PELE
•  Melhora a hidratação e 
elasticidade

CORAçãO
•  Melhora a saúde cardiovascular  

e os níveis de colesterol

MúSCULOS E 
ARTICULAçõES
•  Reduz as inflamações

15397
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O Ómega 3 é uma fonte de ácidos gordos essenciais de elevada qualidade, que 
apoia o normal funcionamento do cérebro, olhos e sistema nervoso, protege a 
saúde cardiovascular, alivia as inflamações e promove uma pele saudável.

Existem dois tipos de ácidos gordos essenciais para o ser humano, chamados de “ómega 3”e 
“ómega 6” dependendo das suas formas moleculares. Tal como com as vitaminas, é essencial 
obtê-los através dos alimentos, já que não podem ser sintetizados pelo corpo. 

As dietas modernas tendem a ser muito mais elevadas em ácidos gordos ómega 6, devido ao 
consumo de carne. Este desequilíbrio generalizado no nosso corpo não é saudável, pois os ácidos 
gordos ómega 6 aumentam moléculas inflamatórias, ao contrário dos ómegas 3, que são 
anti-inflamatórios. Estudos comprovam que os ácidos gordos Ómega 3 reduzem a inflamação e 
podem ajudar a diminuir o risco de desenvolver doenças crónicas como as doenças cardíacas, 
cancro e artrite.

ALA
Os ácidos gordos ómega 3 vêm em diferentes comprimentos moleculares, sendo que o ómega 3 
mais comum é denominado ALA – ácido alfalinolénico. Este é encontrado no reino vegetal, em 
legumes de folhas verdes, linhaça, noz e em óleo de canola e óleo de soja. 

EPA e DHA
Os ómega 3 de cadeia longa são denominados EPA – ácido eicosapentaenóico, e DhA - ácido 
docosahexaenóico. Estes ácidos são importantes para o sistema cardíaco e vascular, bem como 
para o cérebro e sistema nervoso. Enquanto os ALA são considerados a forma essencial de 
ómega 3, a sua conversão nas formas mais longas EPA e DhA variam de 0,2 % a 15 % em 
diferentes estudos e indivíduos. Assim, comer peixe ou tomar suplementos, que já contenham 
EPA e DhA, são formas seguras de obter estes ácidos. 
 
Recomendações de consumo de peixe
Recomenda-se, geralmente, o consumo de peixes gordos como a sarda, cavala, truta, arenque, 
sardinhas e salmão duas vezes por semana e é aconselhado não exceder esta quantidade e evitar 
certos tipos de peixe. isto deve-se ao facto de existirem toxinas ambientais como o mercúrio, 
Bifenilos Policlorados (PCBs) e dioxinas que se ligam, quimicamente, às proteínas no peixe. Nesta 
perspetiva, tomar um suplemento ómega 3 pode ser mais benéfico do que consumir o próprio 
peixe. O ómega 3 da Wellness by Oriflame passou por uma destilação molecular e não contém 
metais pesados e outros contaminantes.
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Complexo Sueco de Beleza Plus 
(complexo antioxidante)
ingredientes-chave do WellnessPack (ver páginas 34-37)

SAÚDE DIÁRIA

 VISãO
 •  Aumenta a proteção UV
 •  Olhos menos cansados

 MúSCULOS E ARTICULAçõES
 •  Mais resistência e força
 •  Menos inflamações e dor

 PELE
 •  Mais hidratação e elasticidade
 •  Menos danos UV e rugas

25414
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Astaxantina
Os cientistas têm uma teoria para o processo de envelhecimento, chamada “a teoria dos radicais 
livres”. Esta teoria pode ser descrita de uma forma simples, o oxigénio que respiramos para viver 
também danifica as nossas células interiores e, progressivamente, envelhece-nos. O nosso corpo tem 
mecanismos para combater estes danos, e uma grande parte destas defesas vem de fatores ligados à 
alimentação. A astaxantina é um antioxidante único que é absorvido e transportado, na sua 
totalidade, para todos os tecidos do corpo. Ela protege contra os danos oxidativos dentro das veias 
enquanto está a ser transportada e também tem efeitos anti-inflamatórios documentados. Por isso, 
ajuda a reduzir as inflamações causadas pela radiação Uv e as dores musculares após o exercício 
físico. Ao tomar astaxantina, os danos oxidativos no interior do seu corpo são reduzidos.

Como é feito
•  Os cientistas identificaram o tipo de algas que acumula a concentração mais elevada de 

astaxantina e que, ao mesmo tempo, consegue sobreviver num ambiente de laboratório.

•  A cultura única, controlada em laboratório, das algas presentes no Complexo Sueco de Beleza 
Plus demora 10 dias, começando com a fase de crescimento.

•  Quando as algas atingem a maturidade, são expostas a uma luz forte para estimular a acumulação 
de astaxantina.

•  As algas vermelhas, ricas em astaxantina, estão agora prontas para ser utilizadas. Após secarem, são 
transformadas num pó e colocadas nas cápsulas do Complexo Sueco de Beleza Plus.

•  Todo o processo é conduzido num laboratório no arquipélago de Estocolmo, onde as algas são 
isoladas e purificadas.

Mirtilos
Os mirtilos crescem nas florestas da Suécia e são uma 
fonte importante de vitamina C, fibra e antioxidantes. 
Eles contêm um grupo muito poderoso de antioxidantes 
chamados antocianinas que pertencem à família dos 
polifenóis flavonoides. Um pigmento que dá aos mirtilos 
a sua cor roxa escura. as antocianinas dos mirtilos são 
há muito utilizadas para melhorar a acuidade visual e 
são também uma substância encontrada no vinho tinto e 
que contribui para a saúde cardiovascular. 

O Complexo Sueco de Beleza Plus é uma combinação de antioxidantes derivados de 
uma alga encontrada no arquipélago sueco, e mirtilos provenientes das florestas 
suecas.



* Os resultados são estatisticamente 
significativos 

Placebo Astaxantina
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Malmsten C L. Os suplementos com algas 
ricas em astaxantina aumentam a 
resistência e a força. Um estudo cego 
controlado com placebo, em estudantes do 
sexo masculino. Ciências dos Caratenóides 
2008; 13: 20-22

Suplementos Alimentares com Algas Ricas em Astaxantina  
Melhoram a Força e a Resistência

Este é o estudo realizado para determinar os efeitos do suplemento de astaxantina no 
desempenho físico.
Foi realizado em 40 estudantes saudáveis do sexo masculino, durante mais de 6 meses, onde metade dos 
participantes recebeu cápsulas contendo 4 mg de astaxantina por dia e a outra metade recebeu cápsulas sem 
nenhum ingrediente ativo (placebo). A fim de evitar um resultado falso, não foram dadas informações aos 
participantes ou ao supervisor da experiência, relativamente ao conteúdo das cápsulas até ao final do estudo. 
Antes de iniciar o suplemento, os valores base de resistência e força para cada indivíduo foram analisados, através 
do número de flexões de joelhos (agachamentos) que conseguiam fazer. No final do período de seis meses, o 
número médio de agachamentos por pessoa aumentou em 27 (49-76) para indivíduos que receberam astaxantina, 
e em 9 (46-55) para os indivíduos que tomaram o placebo. Por outras palavras, o aumento no grupo a tomar 
astaxantina foi três vezes maior do que a do grupo a tomar placebo. Acredita-se que a astaxantina tem este efeito 
biológico pois protege as membranas celulares contra o impacto oxidativo, gerado durante o exercício físico 
intenso. 

Os resultados sugerem que o suplemento com astaxantina é eficaz na melhoria da resistência 
muscular e, consequentemente, no rendimento desportivo.

SAÚDE DIÁRIA

Maior número de flexões de joelho 
em relação ao nível de base (0 
meses) do grupo placebo e do grupo 
a tomar o suplemento de 
astaxantina. *p=0.047 vs. placebo                                                                                                                                          
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Melhoria no Aspeto da Pele
Reduz as linhas finas e as rugas em
(Placebo 8%)

Melhora a elasticidade da pele em 
(Placebo 14%)

Atenua a pele seca em
(Placebo 10%)

53%
53%
56%

Astaxantina tem efeitos clinicamente documentados na beleza:
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Este é o estudo de 6 semanas, realizado para determinar os efeitos do suplemento diário de 
astaxantina na pele.
Foi realizado em 49 mulheres (28 indivíduos de estudo e 21 indivíduos do grupo placebo) com média de idade de 
47. O estudo foi cego, o que significa que os participantes não sabiam se estavam a receber astaxantina ou um 
placebo (cápsulas de óleo de cânula), tendo conhecimento apenas o supervisor. Os resultados foram baseados na 
hidratação, elasticidade, secura da pele, e visibilidade de linhas finas e rugas. Estes parâmetros foram medidos com 
instrumentos, avaliados por um dermatologista, e autoavaliados pelos participantes. O estudo mostrou uma 
melhoria significativa nas linhas finas e rugas, elasticidade e grau de humidade, após seis semanas, em relação aos 
valores de base. Considerando que, normalmente, é muito difícil observar qualquer diferença significativa na 
condição da pele, pela administração oral de suplementos, os resultados estéticos de astaxantina foram 
considerados excelentes.

Os Efeitos de um Suplemento Alimentar com Astaxantina na 
Condição da Pele

hidratação Elasticidade
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Multivitamínico e Mineral
para homem e mulher

SAÚDE DIÁRIA

Ingredientes-chave do WellnessPack (ver páginas 34-37)

SISTEMA IMUNITÁRIO
•  Melhores defesas
• Menos inflamações

VITALIDADE
• Menos cansaço e fadiga

22795 22794
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As drageias do Multivitamínico e Mineral Wellness para homem e do Multivitamínico e Mineral 
Wellness para mulher contêm 100% dos níveis da maioria das vitaminas e minerais recomendados 
pela UE. Eles ajudam a assegurar a dose diária recomendada de nutrição para homens e mulheres.

O Multivitamínico e Mineral para homem e o Multivitamínico e Mineral para mulher 
oferecem uma forma simples, segura e com elevada qualidade de atender às 
necessidades nutricionais dos homens e das mulheres. 

O que é que o Multivitamínico e Mineral Wellness para homem e para 
mulher contêm, e como se compara à Dose Diária Recomendada?

Quantidade por Drageia
Betacaroteno  1.6 mg 1.4 mg 100 87.5
vitamina D  5 mcg 5 mcg 100 100
vitamina B1 (tiamina)  1.1 mg 1.1 mg 100 100
vitamina E  12 mg 12 mg 100 100
vitamina B2 (riboflavina)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
vitamina B3 (niacina)  16 mg 16 mg 100 100
vitamina B5 (ácido pantoténico)      6 mg 6 mg 100 100
vitamina B6 (piridoxina)  1.4 mg 1.4 mg 100 100
vitamina B9 (ácido fólico)  200 mcg 200 mcg 100 100
vitamina B12 (cobalamina)  2.5 mcg 2.5 mcg 100 100
vitamina C  80 mg 80 mg 100 100
Biotina  50 mcg 50 mcg 100 100
Cálcio  150 mg 135 mg 19 22
Magnésio  100 mg 75 mg 27 20
Manganês  2 mg 2 mg 100 100
iodo  150 mcg 150 mcg  100 100
Cobre  1 mg 1 mg  100 100   
Ferro  7 mg 14 mg  50 100
zinco  10 mg 7 mg  100 70
Selénio  55 mcg 40 mcg  100 73
Molibdénio  50 mcg 50 mcg  100 100
Crómio  30 mcg 30 mcg  75 75

% de DDR (UE 2008)Ingredientes
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27039

SAÚDE DIÁRIA

Multivitamínico e Mineral Essentials

VITALIDADE
• Menos cansaço e fadiga

SISTEMA IMUNITÁRIO
• Melhores defesas
• Menos inflamações
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O Multivitamínico e Mineral Essentials é uma forma simples, segura e com elevada 
qualidade de apoiar a saúde diária, em geral, de todas as pessoas com 14 anos ou 
mais.

O que são vitaminas e minerais? 
As vitaminas e minerais são substâncias essenciais que não conseguem ser produzidas pelo corpo 
e, por isso, precisam de ser obtidas através da alimentação. Precisamos delas para crescer, ter um 
bom desenvolvimento e uma vida saudável. De facto, não conseguiríamos sobreviver sem elas.

Nem sempre é fácil obter todas as vitaminas e minerais de que necessitamos 
através da alimentação.  
A fruta e os vegetais também envelhecem (uma maçã, na taça da fruta, vai perdendo vitaminas a 
cada hora que passa), e as técnicas modernas de processamento reduzem significativamente a 
quantidade de vitaminas e minerais em muitos alimentos. Por isso, os Professores de harvard, 
como Walter Willet, concordam que a maioria das pessoas deve tomar um suplemento 
multivitamínico e que eles próprios o fazem diariamente.

O que é que o Multivitamínico e Mineral Essentials contém, e como se compara 
à Dose Diária Recomendada?

Ingredientes           Quantidade por Drageia  % de DDR (UE 2008)

vitamina A  200 mcg 25
vitamina D  3.75 mcg 75
vitamina E  6 mg 50
vitamina B1 (tiamina)  0.55 mg 50
vitamina B2 (riboflavina)  0.70 mg 50
vitamina B3 (niacina)  8 mg 50
vitamina B5 (ácido pantoténico)      3 mg 50
vitamina B6 (piridoxina)  0.70 mg 50
vitamina B9 (ácido fólico)  100 mcg 50
vitamina B12 (cobalamina)  1.25 mcg 50
Biotina  25 mcg 50
vitamina C  40 mg 50
Cálcio  120 mg 15
Magnesium  60 mg 16
Mangnésio  1 mg 50
iodo  75 mcg 50
Cobre  0.5 mg 50   
Ferro  7 mg 50
zinco  5 mg 50
Selénio  27.5 mcg 50
Molibdénio  25 mcg 50
Crómio  20 mcg 50
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Vitaminas
 
Existem dois tipos de vitaminas:

1. As vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) são geralmente encontradas nos frutos secos, óleos 
vegetais, legumes verdes, peixe e produtos animais, e podem ser armazenadas no seu fígado. Doses elevadas 
de vitamina A são usadas para tratar problemas de pele, no entanto também podem ser tóxicas. A vitamina k 
não está incluída no Multivitamínico e Mineral para homem/mulher nem no Multivitamínico e Mineral 
Essentials, pois muitas pessoas tomam medicação anticoagulante e o suplemento de vitamina k pode interferir 
com a medicação.  

Vitamina A
A vitamina A é importante para a sua pele, olhos e visão. Também é importante para o sistema imunitário e 
contribui para níveis saudáveis de crescimento. A vitamina A pode ser encontrada naturalmente em legumes 
de folhas verdes, cenouras, alperces secos, laticínios, ovos e peixe. O reino das plantas oferece vitamina A na 
forma de betacaroteno. O nosso corpo converte tanto betacaroteno em vitamina A quanto necessita.

Vitamina D
A vitamina D permite a absorção de cálcio dos alimentos e é necessário para o funcionamento normal do 
sistema imunitário, uma resposta inflamatória saudável, e para a manutenção de uma função muscular normal. 
A fonte mais importante de vitamina D é a luz solar. Diz-se que uma caminhada de 30 minutos ao sol, a meio 
do dia, é tão benéfica como beber 10 copos de leite. Os peixes gordos, gema de ovo e alimentos enriquecidos 
são uma fonte desta vitamina. A falta de vitamina D pode causar doenças nos ossos, como osteomalácia e 
raquitismo.

Vitamina E
A vitamina E é um antioxidante que protege as células do corpo e outros componentes dos radicais livres. 
Trabalha lado a lado com a vitamina C. Nozes, amêndoas, feijão, ovos, legumes de folha verde, óleos vegetais e 
diversos cereais são fontes importantes desta vitamina.

Vitamina K
A vitamina k é importante para a coagulação do sangue e para a integridade do esqueleto. A vitamina k não é 
apenas obtida através da alimentação, esta também pode ser produzida pelas bactérias no intestino. Boas 
fontes de vitamina k são, por exemplo, legumes de folha verde, como os brócolos, o espinafre e as couves-de-
bruxelas, fígado, e alguns óleos vegetais (ex. óleo de canola e óleo de soja).

2. As vitaminas hidrossolúveis (vitaminas B e C) são encontradas na fruta, vegetais e cereais 
integrais. São transportadas por todo o corpo em água, o que significa que estas não podem ser armazenadas, 
uma vez que o excesso é eliminado através da urina. Por isso, deve ingerir alimentos com estas vitaminas todos 
os dias. As vitaminas hidrossolúveis podem ser destruídas na confeção dos alimentos, por isso é importante 
comer alimentos crus para conseguir níveis ótimos de vitaminas.

 
 
 
 

SAÚDE DIÁRIA
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Vitamina B
Existem 8 vitaminas B reconhecidas e, juntas, capacitam o metabolismo, a divisão celular, os nervos, a função 
muscular e muito mais. Como são solúveis em água e sensíveis ao processamento, muitas pessoas têm 
deficiências numa ou noutra, devido ao amplo consumo de alimentos processados e cozidos em dietas 
modernas. As diversas vitaminas B podem ser encontradas em legumes, frutas, raizes, frutos secos, produtos 
integrais, ovos, carne e peixe. 

Vitamina C
A vitamina C é um antioxidante importante. Desempenha um papel essencial no processo de formação de 
colagénio no tecido conjuntivo e, por isso, fortalece a pele, dentes, ossos e vasos sanguíneos. A vitamina C 
também ajuda o corpo a extrair ferro dos alimentos. Fruta, legumes e raizes são fontes comuns desta 
vitamina.
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Minerais

Os minerais também são divididos em dois grupos – macro- e 
microminerais. 

Esta divisão deve-se às quantidades de que necessitamos. 
• O potássio, cloreto, sódio, cálcio, fósforo e magnésio pertencem ao grupo “macro” porque 
precisamos de quantidades relativamente elevadas destes minerais (miligramas a gramas).

• O zinco, ferro, manganês, cobre, iodo e selénio pertencem ao grupo “micro” porque 
apenas precisamos de pequenas quantidades (microgramas a miligramas) destes minerais.

Cálcio
O cálcio é um componente estrutural dos ossos, dentes e tecidos moles. O cálcio regula a função dos 
músculos e nervos, secreções glandulares, dilatação e contração dos vasos sanguíneos e é essencial para uma 
coagulação sanguínea adequada. Boas fontes alimentares de cálcio incluem legumes de folha verde (a fonte de 
cálcio para a vaca!), sementes de sésamo, amêndoas, feijão, fruta e laticínios. 
 
Magnésio
O magnésio está envolvido em mais de 300 reações metabólicas essenciais, incluindo a produção de energia, 
a condução dos impulsos nervosos, contração muscular e o ritmo cardíaco normal. Tal como o ferro é 
responsável pela cor vermelha do sangue, o magnésio é responsável pela cor verde das folhas. Boas fontes de 
magnésio são, por isso, todos os legumes de folhas verdes, frutos secos (especialmente cajus e amêndoas), 
sementes e cereais integrais. Os homens precisam ligeiramente de mais magnésio do que as mulheres, mas a 
deficiência de magnésio está presente na maioria das pessoas, uma vez que não ingerem as quantidades 
recomendadas dos alimentos acima referidos. Acredita-se que as consequências desta deficiência, a longo 
prazo, sejam doenças do sistema cardiovascular.

Selénio
O selénio está incorporado nas nossas proteínas para formar enzimas antioxidantes importantes que ajudam 
a prevenir os danos celulares dos radicais livres. A deficiência de selénio pode contribuir para um mau 
funcionamento da função cardíaca, hipotiroidismo e um sistema imunitário enfraquecido. As principais fontes 
alimentares de selénio são os cereais, frutos secos, sementes, cogumelos, legumes e peixe.

Zinco
O zinco é necessário para um funcionamento correto do sistema imunológico, para a cicatrização de feridas, 
metabolização de hidratos de carbono, visão, pele, cabelo, olfato e paladar. Boas fontes de zinco são sementes 
de sésamo, de girassol, de abóbora, frutos secos, carne, lentilhas, amendoim, cogumelos e ervilhas.

Iodo
O iodo é um componente essencial das hormonas tiroideias triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que regulam 
o metabolismo, o crescimento, desenvolvimento e função reprodutiva. Distúrbios por deficiência de iodo 
incluem o hipotiroidismo, bócio e atraso mental. A deficiência de selénio pode exacerbar os efeitos da 
deficiência de iodo. Boas fontes de iodo são as algas marinhas, sal iodado, marisco, feijões, batatas, laticínios e 
ovos. 

SAÚDE DIÁRIA
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Cobre
O cobre é um componente funcional de enzimas envolvidas no sistema nervoso central, na produção de 
energia, na formação do tecido conjuntivo (colagénio e elastina na pele, mas também no coração, vasos 
sanguíneos e tecidos ósseos), na formação e processo antioxidante de melanina. As fontes alimentares são 
feijões, frutos secos, sementes, grãos e cogumelos.   

Ferro
Em todos os organismos, o ferro é incorporado numa estrutura biológica chamada “hemo” - um componente 
essencial das proteínas envolvidas nas reações de desintoxicação e oxigenação, como por exemplo a 
hemoglobina que transporta o oxigénio e mioglobina encontrada nas células vermelhas do sangue e células do 
músculo, respetivamente. Boas fontes de ferro inorgânico são as lentilhas, feijão, ervilhas, legumes de folhas 
verdes e morangos. O ferro orgânico (hemo) vem da carne e do sangue dos animais. 

Crómio
A função do crómio é potenciar a ação da insulina e melhorar a tolerância à glicose. Os sintomas da deficiência 
de crómio aparecem como sinal de diabetes, tal como a intolerância à glicose, resistência à insulina e 
neuropatia. Fontes de crómio incluem produtos integrais, pimentos verdes, maçãs, bananas e espinafre.

Manganês
O manganês é necessário para ossos e cartilagem saudáveis, cicatrização de feridas, produção de colagénio e 
artérias saudáveis. É um constituinte das enzimas que desempenham uma função no metabolismo do 
colesterol, hidratos de carbono, aminoácidos, neurotransmissores e que protegem os tecidos e componentes 
das células dos danos causados pelos radicais livres. Fontes alimentares incluem cereais não refinados, frutos 
secos, legumes de folhas e chá.

Molibdénio
O molibdénio é um elemento essencial e funciona como um cofator para um número de enzimas 
(molibdoenzimas) que catalisam reações metabólicas, especialmente aquelas que envolvem a quebra de 
nucleótidos (DNA e RNA). Os sintomas da deficiência de molibdénio incluem ritmo cardíaco e respiratório 
acelerado, dores de cabeça e estado comatoso. As fontes mais ricas em molibdénio são as leguminosas, como 
os feijões, lentilhas e ervilhas.



22467 
22465 

 guia de produtos WELLNESS  52

SAÚDE DIÁRIA PARA CRIANÇAS

Multivitamínico e Mineral, Ómega 3 
WellnessKids
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Com os produtos WellnessKids procuramos ajudá-lo a assegurar que os seus filhos 
recebem a nutrição diária de que necessitam para um bom desenvolvimento – bem 
como uma oportunidade para brilhar.

Porque são os produtos WellnessKids únicos?
Base científica e máxima segurança
As drageias do Multivitamínico e Mineral são formuladas de acordo com as recomendações da 
OMS (organização mundial de saúde) relativamente às doses diárias para crianças: crianças com 
4-9 anos devem tomar uma drageia e crianças com 10+ anos devem tomar duas drageias. O óleo 
ómega 3 proporciona todo o espectro de ácidos gordos, encontrados no óleo de peixe.

Elevada qualidade
Os produtos são produzidos na Suécia, numa fábrica certificada GMP, utilizando apenas 
ingredientes da mais elevada qualidade. O óleo de peixe é proveniente do Oceano Pacífico e é 
purificado em 5 fases, com a mais recente tecnologia.

Natural
Os produtos não contêm sabores artificiais, conservantes, açúcares, corantes, materiais derivados 
de organismos geneticamente modificados, ou gelatina. O adoçante principal presente nas drageias 
do Multivitamínico e Mineral é o xilitol, que é seguro para os dentes. Para dar sabor ao óleo ómega 
3, utilizámos óleo de limão. 

OLHOS 
• Vitamina A, Riboflavin 
• zinco
• ómega 3

ENERGIA E MúSCULOS 
• Complexo de vitamina B
• Cálcio, Magnésio
• Ferro, Crómio

CÉREBRO E SISTEMA NERVOSO 
•ómega 3
• Complexo de vitamina B
• iodo, zinco

IMUNIDADE 
• vitamina A, C, D
•zinco, Selénio
•ómega 3

OSSOS E DENTES
• vitamina D, k 
• Cálcio, Magnésio 

Os principais benefícios são:
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Porque é que o meu filho precisa destes suplementos?
A maioria das crianças não ingere a quantidade recomendada de legumes e de peixe. Recomenda-
-se que crianças entre os 4-10 anos de idade ingiram 400 g de fruta e legumes por dia, e comam 
peixe três vezes por semana. Na Suécia, os pais, jardins de infância e escolas fazem os possíveis 
para seguir as recomendações dadas pela Agência Alimentar (Nacional Food Agency). 
Mas quantos seguem estas recomendações? 

•   9 % das crianças com 4 anos
•  15 % das crianças com 8 anos
•  11 % das crianças com 11 anos

Em média, as crianças comem 200 g de fruta e legumes por dia, e comem peixe 1-2 vezes por 
semana. Além disso, 25% das calorias que as crianças ingerem são “calorias vazias”, através de 
refrigerantes/sumos, doces, snacks, batatas fritas, bolos e biscoitos. 

 Fonte: Agência Sueca da Alimentação Riksmaten-barn 2003
 
Quais os benefícios dos suplementos?
Os ácidos gordos ómega 3 de cadeia longa, como os EPA e DhA, encontrados no óleo de peixe, 
são de extrema importância no desenvolvimento do cérebro, neurónios e redes neuronais. Uma 
vez que a retina do olho, nervo ótico e células da visão fazem parte do cérebro, os ácidos gordos 
ómega 3 também desempenham um papel importante no desenvolvimento dos olhos e da visão. 

Níveis adequados de vitaminas, minerais e ómega 3 asseguram o crescimento, desenvolvimento e 
sistema imunitário saudáveis do seu filho.

Sugestões de utilização
Poderá levar algum tempo até que o seu filho se adapte à textura do óleo e ao sabor da drageia 
do Multivitamínico e Mineral. 

•  A primeira vez que os der ao seu filho, faça deste um momento animado e emocionante e 
tome-os também. Faça sons e expressões de agrado!

• A ordem também é importante: comece com a colher de chá do óleo e, de seguida, a drageia.
• Dê-lhos no início ou no fim do pequeno almoço, para que ele se habitue à rotina.
• Experimente dar um pedaço de uma fruta cítrica após o óleo ou a drageia para eliminar o sabor.  
•  Experimente colocar o óleo no iogurte ou sopa, em saladas, ou no pão (adicione uma pitadinha 

de sal).
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vitamina A 300 mcg 450 500
vitamina D 2.5 mcg 5 5
vitamina E 5 mg 5 7
vitamina k 20 mcg 20 25
vitamina B1 (tiamina) 0.5 mg 0.6 0.9
vitamina B2 (riboflavina) 0.5 mg 0.6 0.9
vitamina B3 (niacina) 6 mg 8 12
vitamina B5 (ácido pantoténico)     2 mg 3 4
vitamina B6 (piridoxina) 0.5 mg 0.6 1.0
vitamina B9 (ácido fólico) 100 mcg 200 300
vitamina B12 (cobalamina) 0.9 mcg 1.2 1.8
Biotina 8 mcg 12 20
vitamina C 30 mg 30 35
Cálcio 120 mg 600 700
Magnésio 60 mg 76 100
iodo 75 mcg *150  *150
Ferro 3 mg 4.2 5.9
zinco 4 mg 4.8 5.6
Selénio 13 mcg 22 21
Molibdénio 20 mcg *50  *50
Crómio 15 mcg *40  *40

Ingredientes           Quantidade por Drageia   

recomendações  
da OMS para

crianças entre 4-6 anos 

recomendações  
da OMS para

crianças entre 7-9 anos 

*Sempre que não existam recomendações da OMS, nós fornecemos as recomendações da UE para adultos. 
A UE não tem recomendações para crianças.

O que é que o Multivitamínico e Mineral (para crianças) WellnessKids 
contém e como se compara à Dose Diária Recomendada?

Dose

Multivitamínico e Mineral
Crianças 4-9 anos: uma drageia por dia
Crianças 10+ anos: duas drageias por dia

Ómega 3
Uma colher de chá (5 ml) por dia 
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SOLUÇÕES DE BELEZA

UNHAS
• Promove unhas mais fortes
• Reduz unhas quebradiças

CABELO
• Promove cabelo mais grosso
• Reduz a queda de cabelo
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Como utilizar
• 2 drageias por dia
• Ciclo de 12 semanas 
•  Pode ser tomado em conjunto com o 

WellnessPack
• Faça uma pausa de 3 semanas entre cada ciclo.

Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas

Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas
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O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas é uma fórmula única que proporciona 
nutrientes essenciais para unhas fortes e cabelo saudável. 

Este é um produto unissexo, criado para resolver os seguintes problemas:

  • Queda de cabelo
  • Cabelo quebradiço e sem vida 
  • Unhas quebradiças

Existem muitas causas para unhas quebradiças, queda de cabelo e cabelo fraco. Os sintomas 
apresentam-se aproximadamente três meses após a verdadeira causa ter ocorrido. O estilo de vida 
também pode influenciar, como por exemplo em unhas que estão expostas a muita água e 
químicos, cabelo com coloração, aparelhos para pentear o cabelo (temperaturas elevadas) e 
prender muito o cabelo.

A primeira solução é entender os problemas que estão a causar os sintomas. A segunda é fornecer 
nutrientes ao seu corpo, que ajudem no crescimento do cabelo e unhas. A terceira é utilizar 
champôs, séruns e produtos de unhas para este propósito.

No caso de ser: Causas hormonais – após a gravidez, amamentação, menopausa.
Estilo de vida pouco saudável – tabaco, stress, alimentação pobre, mudanças de estação, perda de 
peso, aumento de peso.

Como funciona o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas?
Os ingredientes ativos têm os seguintes efeitos documentados, tanto em homens como em mulheres: 

Procianidinas de maçã aumentam a quantidade de cabelo, bem como o seu diâmetro e força. 
Juntamente com l-lisina, as procianidinas de maçã inibem uma enzima nos folículos capilares, 
responsável pela queda de cabelo.

L-cisteína – o aminoácido principal na queratina que é o componente-chave estrutural do cabelo 
e unhas – fortalece o cabelo e unhas, deixando-os mais saudáveis.

L-lisina impede a queda de cabelo e prolonga o seu ciclo de vida, especialmente em combinação 
com o ferro. A l-lisina também promove a absorção de ferro dos alimentos e suplementos. 

O ferro impede a perda de cabelo e estimula o seu crescimento em pessoas que tenham 
deficiência de ferro, e também é importante para unhas saudáveis.

A vitamina C melhora a absorção de ferro.
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OPÇÕES SAUDÁVEIS

INFUSõES COM EXTRATOS BOTÂNICOS

  REVITALIZANTE
Contém ginseng e guaraná, ambos com 
efeitos energizantes

  100% NATURAL
Sem aromas, corantes, conservantes e 
adoçantes artificiais

  RELAXANTE
Contém ingredientes tradicionalmente 
conhecidos pelas suas propriedades 
relaxantes

  100% NATURAL
Sem aromas, corantes, conservantes e 
adoçantes artificiais

  SEM CAFEÍNA
Não contém outros estimulantes



 guia de produtos WELLNESS  59

As Infusões com extratos Botânicos oferecem uma deliciosa mistura de exclusivos 
extratos de plantas, especiarias e fibra prebiótica. Estas infusões foram especialmente 
desenvolvidas como alternativas saudáveis às bebidas que consumimos ao longo do 
dia. Dois aromas deliciosos, com dois efeitos distintos: relaxante ou revitalizante.

Ao longo dos tempos, as plantas com conhecidas propriedades promotoras de saúde têm sido 
utilizadas por pessoas em todo o mundo. Recentemente, a eficácia de muitas destas propriedades 
foram comprovadas através da pesquisa moderna. A infusão com Extratos Botânicos Relaxante e 
a infusão com Extratos Botânicos Revitalizante têm como base essa pesquisa moderna – usando 
ingredientes 100% naturais, especificamente para ajudá-lo a relaxar e a sentir-se revigorado.

40 porções
• CONTêM ANTiOxiDANTES
• FACiLiTAM A DiGESTãO

 

Revitalizante 
 

O que contêm as Infusões com Extratos Botânicos Relaxante e Revitalizante?

Relaxante 

Camomila: Normalmente utilizada como sedativo com um aroma relaxante.
Chá de rooibos: Contém poderosos antioxidantes que ajudam a proteger o corpo dos 
radicais livres.
Canela: Rica em antioxidantes.
Cravinho: Contém eugenol que tem um efeito anti-inflamatório e antibacteriano.
Pimenta preta, Gengibre e Cardamomo: Tradicionalmente utilizados para facilitar a digestão.
Inulina: Fibra derivada de uma planta, que estimula uma digestão saudável.

Ginseng: Melhora as funções cognitivas.
Guaraná & Chá preto: Conhecido pelo seu efeito estimulante.
Noz-moscada e Cravinho: Traditionalmente utilizados para aumentar a vitalidade.
Inulina: Fibra derivada de uma planta, que estimula uma digestão saudável.
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BEBiDAS FRESCAS FEiTAS COM AS 
iNFUSÕES BOTâNiCAS

Frescura Suprema
Uma mistura revigorante e fresca de deliciosas frutas, legumes, ervas e 
especiarias. Uma bebida poderosamente fresca e verde.
Ingredientes
50 ml infusão Revitalizante com Extratos Botânicos (já preparada)
100 ml sumo de maça acabado de fazer
1/3 pedaços de maça verde
3 rodelas de pepino
2 talos de aipo
Salsa
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Revitalizante em água a ferver, e deixar arrefecer 
durante 15 minutos. Adicionar a maçã e o pepino, misture e colocar no frigorífico 
durante 1 hora. Adicionar o sumo de maçã e os talos de aipo. Servir num copo alto 
com gelo.

Revitalizante

Brisa da Meia-Noite 
Feche os olhos, relaxe e alivie a tensão com o poder das 
deliciosas amoras e uvas.
Ingredients
50 ml infusão Relaxante com Extratos Botânicos (já preparada)
100 g amoras/groselhas-negras frescas
150 ml sumo de uva preta acabado de fazer
3 folhas de hortelã
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Relaxante em água a ferver, e deixar 
arrefecer durante 15 minutos. Adicionar as amoras/groselhas-negras e as 
folhas de hortelã e colocar no frigorífico durante 1 hora. Adicionar o sumo 
de uva preta. Servir num copo alto com gelo.

Relaxante

Mistura Cítrica 
Sinta o aroma revigorante e efervescente dos citrinos. Desfrute 
ao máximo desta bebida!
Ingredientes
150 ml infusão Revitalizante com Extratos Botânicos (já preparada)
200 ml sumo de laranja acabado de fazer
1/3 de um limão
1/3 de uma lima
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Revitalizante em água a ferver, e deixar 
arrefecer durante 15 minutos. Adicionar o limão e a lima e colocar no 
frigorífico durante 1 hora. Adicionar o sumo de laranja. Servir num copo alto 
com gelo.

 

Revitalizante
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Refresco de Melancia
Uma bebida magnificamente refrescante que o descontrai e refresca 
num abrir e fechar de olhos! 
Ingredientes
100 ml infusão Relaxante com Extratos Botânicos (já preparada)
300 g melancia
100 ml água com gás
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Relaxante em água a ferver, e deixar arrefecer 
durante 15 minutos. Adicionar a melancia e colocar no frigorífico durante 1 hora. 
Adicionar a água com gás. Servir num copo alto com gelo.

 

Relaxante

After Sun Tropical
Uma combinação deliciosa de frutos exóticos, repletos de 
antioxidantes. Recarregar baterias nunca foi tão bom!

Ingredientes
150 ml infusão Revitalizante com Extratos Botânicos (já preparada)
100 ml sumo de ananás acabado de fazer
100 g manga
150 ml sumo de laranja acabado de fazer
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Revitalizante em água a ferver, e deixar arrefecer 
durante 15 minutos. Adicionar a manga e colocar no frigorífico durante 1 hora. 
Adicionar o sumo de ananás e o sumo de laranja. Servir num copo alto com gelo.

 

Revitalizante

Explosão de Frutos vermelhos
Deixe-se revigorar com esta bebida desintoxicante e protetora 
de frutos vermelhos e deliciosa romã.

Ingredients
100 ml infusão Revitalizante com Extratos Botânicos (já preparada)
100 g framboesas
100 g morangos
200 ml sumo de romã
50 ml água
Cubos de gelo
Preparação
Juntar ½ colher de chá de Infusão Revitalizante em água a ferver, e deixar 
arrefecer durante 15 minutos. Adicionar as framboesas e os morangos, 
Mexer, e colocar no frigorífico durante 1 hora. Adicionar o sumo de romã. 
Servir num copo alto com gelo e decorar com folhas de hortelã.

Revitalizante



Porque devo tomar o Batido Natural Balance? 
Originalmente desenvolvido para nutrir pacientes à espera de transplante, este Batido foi formulado 
para conter todos os macronutrientes essenciais de que os seres humanos necessitam. Tem um alto 
teor de proteínas com um perfil completo de aminoácidos, um perfeito equilíbrio entre ómega 3 e 
outros ácidos gordos, hidratos de carbono de baixo índice glicémico e muita fibra. Nutricionalmente 
equilibrado, com ingredientes naturais e de baixas calorias, o Batido Natural Balance é uma 
alternativa excelente a um lanche. No caso de estar a tentar perder peso e tiver que consumir 
poucas calorias, os batidos também irão ajudá-lo a sentir-se saciado, fornecer-lhe energia e nutrientes 
essenciais para que não se sinta privado de nada de fundamental. Uma dose tem aproximadamente 
65 kcal. 

Uma vez que os ingredientes nutricionais são naturais e integrais (o que significa que não são 
sintéticos, nem hidrolisados em aminoácidos), é possível continuar a usar o Batido Natural Balance 
durante o tempo que quiser. Os cientistas que criaram a sua fórmula tomam-no todos os dias, 
mesmo os que não estão a tentar perder peso. É uma solução perfeita quando tem fome, está 
cansado ou desconcentrado durante o trabalho ou antes de uma sessão no ginásio. Como o batido é 
facilmente digerido e tem um alto poder saciante, é uma opção mais saudável e com um teor 
calórico mais baixo do que a maioria de snacks. 

Quais os benefícios de tomar o Batido Natural Balance?
O Batido Natural Balance é o apoio ideal para uma perda de peso saudável e proporciona ao corpo 
os nutrientes de que este necessita. Reduz a fome e o desejo de consumir açúcar devido à sua 
fórmula de baixo índice glicémico, melhorando os níveis de energia e concentração.

De que é composto o Batido Natural Balance?
O Batido Natural Balance contém ingredientes cuidadosamente selecionados: ervilhas, ovos ricos em 
ómega 3 (de galinhas alimentadas com linhaça), albumina de ovo, proteína de soro (de leite), maçã, 
bagas de roseira brava e fibras de beterraba-sacarina. Todos estes ingredientes são naturais, 
misturados para formar um equilíbrio ótimo entre proteínas, gorduras e hidratos de carbono. Não 
existem gorduras “trans” ou ácidos gordos saturados na sua formulação. Os hidratos de carbono no 
Batido Natural Balance são provenientes da maçã e bagas de roseira brava, que proporcionam uma 
absorção lenta e, ao mesmo tempo, uma subida de açúcar no sangue controlada. As bagas de roseira 
brava e a maçã são naturalmente ricas em vitaminas, especialmente vitamina C, que é um 
antioxidante importante. A cor rosa vem da beterraba e o doce da sucralose não calórica.

Existem estudos clínicos sobre o Batido Natural Balance?
Desde o ano 2000 houve vários estudos clínicos realizados pelo Departamento de Cirurgia 
Cardiotorácica do hospital Universitário de Lund, Suécia. Além de avaliar a resposta de iG e de 
insulina do produto, foram observados e documentados vários efeitos positivos na saúde. Entre os 

O Batido Natural Balance
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PERGUNTAS FREQUENTES



quais a perda de peso, e consequentemente, um melhor perfil lipídico no soro e níveis de açúcar no 
sangue e tensão arterial mais baixos. Além disso, quando testado em alunos da Escola Eslöv, foi 
observada uma maior capacidade de concentração. Existe também um estudo de 2 anos, levado a 
cabo em igelösa que indica perda de peso significativa e o aumento do bem-estar e energia. A perda 
de peso após após 24 meses foi de 13,6 kg.

Os ingredientes no Batido Natural Balance são naturais?
Sim, apenas utilizamos ingredientes nutricionais e sabores naturais - incluindo o de baunilha, morango 
e chocolate. A sucralose é adicionada como único aditivo da fórmula.

O que é o “índice glicémico” (IG) e qual é o IG do Batido Natural Balance?
O índice Glicémico é um valor dado aos alimentos ricos em hidratos de carbono, que avalia a subida 
de açúcar no sangue. Os alimentos com hidratos de carbono, absorvidos rapidamente na corrente 
sanguínea (por exemplo, as bebidas açucaradas), têm um elevado índice Glicémico e exigem que o 
pâncreas produza insulina rapidamente. Os alimentos que contêm hidratos de carbono de absorção 
lenta (por exemplo, legumes e pão integral) têm um iG baixo, isto deve-se ao facto do corpo precisar 
de mais tempo para digerir e absorver os hidratos de carbono, por isso, o pâncreas pode funcionar 
mais lentamente. Alimentos com iG inferior a 55 são considerados de baixo iG.
Originalmente, o método iG foi desenvolvido a fim de selecionar os alimentos mais apropriados para 
diabéticos. Alimentos com baixo iG ajudam a manter níveis estáveis de açúcar e insulina no sangue. 
Este aspeto da saúde é benéfico não só para diabéticos, como para todos. O índice glicémico do 
Batido Natural Balance foi testado na Universidade de Sidney e é de 28.

O Batido Natural Balance vai ajudar-me a perder peso?
Estudos têm mostrado uma perda de peso significativa em indivíduos que consomem o Batido 
Natural Balance e seguem aconselhamento nutricional e praticam exercício físico. O Batido Natural 
Balance ajuda a perder peso de muitas formas e um dos fatores importantes é que os níveis de 
insulina tendem a diminuir em consumidores regulares do batido. A insulina é uma hormona 
anabólica (promove o ganho de peso), elevada em pessoas com excesso de peso e os seus níveis 
tendem a normalizar como resultado do consumo habitual de Batido Natural Balance e de refeições 
mais regulares. Este pode ser um mecanismo que facilita a perda de peso. Os utilizadores dizem 
sentir-se saciados depois de tomar o batido, o que ajuda a reduzir o tamanho das porções e calorias 
durante as refeições principais.
Para consumir o Batido Natural Balance com objetivo de controlar ou perder peso, recomendamos 
que o tome das seguintes três formas:

1)  Um batido meia hora antes de cada refeição principal (vai sentir menos fome e comer menos à 
refeição) 

2) Como um lanche saudável ou sempre que sentir a necessidade de açúcar, em vez de algo menos 
saudável e mais calórico. 

Para mais informações, veja o Mapa de Bem-Estar Wellnesstm nas pág. 24-33.

É possível tomar o Batido Natural Balance como substituto de uma refeição?
Não, por si só, os batidos não fornecem calorias, vitaminas e minerais suficientes para substituir uma 
refeição inteira. Uma vez que o Batido Natural Balance tem um teor baixo em hidratos de carbono, é 
sempre recomendado complementar com legumes, fruta, frutos secos ou frutos silvestres. Nos 
nossos programas, contudo, recomendamos sempre utilizá-los como um complemento à refeição e 
não como substituto.
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O Batido Natural Balance afeta o apetite?
A observação geral e relatos subjetivos indicam que o apetite pode ser controlado tomando o Batido 
Natural Balance, cerca de 30 minutos antes da refeição. Além disso, a estabilização dos níveis de 
açúcar no sangue pode ajudar a atenuar os desejos, pelo que tomar o Batido Natural Balance entre 
as refeições pode também ajudar a diminuir a fome e o apetite.

É seguro tomar o Batido Natural Balance durante um longo período de tempo?
O Batido Natural Balance pode ser tomado como um complemento alimentar durante o período 
que desejar.

O Batido Natural Balance tem algum efeito sobre a tensão arterial?
Não, o Batido Natural Balance não afeta a tensão arterial.

Tenho intolerâncias/alergias alimentares. Posso tomar o Batido Natural Balance?
Se for alérgico a qualquer um dos seus ingredientes (proteína de leite, ovos), deverá evitar consumir 
o produto ou deverá consultar o seu médico antes de o experimentar. Os batidos não contêm 
glúten e contêm uma quantidade mínima de lactose, que é bem tolerada pela maioria das pessoas 
com intolerância à lactose. O sabor natural de morango é não alergénico.

Posso misturar previamente o Batido Natural Balance e levá-lo para consumir mais tarde?
Recomendamos que leve o pó no copo misturador/ garrafa vazia e adicione água posteriormente, 
quando o quiser consumir. Dessa forma, o Batido estará fresco. Mas sim, pode misturá-lo e levá-lo 
consigo ou colocá-lo no frigorífico durante um dia, lembre-se de o agitar antes de beber. 
Recomendamos que deite fora os batidos com mais de 24 horas, especialmente se estiveram à 
temperatura ambiente.

O Batido Natural Balance é adequado para diabéticos? Qual o seu teor de açúcar?
O Batido Natural Balance pode ser tomado por diabéticos. Não tem adição de açúcar e tem um 
índice glicémico de 28 - muito baixo. O teor de hidratos de carbono por porção é de 6 gramas, dos 
quais 3,5 g são açúcares simples. Se toma insulina ou medicação oral, pode ser necessário monitorizar 
os seus níveis de açúcar no sangue e ajustar a dose da sua medicação devido a este ser um produto 
de índice glicémico baixo e com poucos hidratos de carbono, especialmente se estiver a perder 
peso. Consulte sempre o seu médico antes de ajustar a medicação.

O Batido Natural Balance tem alguma adição de açúcar?
O Batido Natural Balance não contém açúcar, só os açúcares e hidratos de carbono dos ingredientes 
naturais. Para melhorar o sabor, mas manter um índice glicémico baixo, o adoçante sucralose é usado 
em quantidades muito pequenas.

O Batido Natural Balance contém adoçante?
O Batido Natural Balance contém sucralose, um adoçante aprovado pela UE, a fim de criar um 
paladar agradável ao Batido, mantendo níveis baixos de açúcar e calorias. A sucralose não provoca a 
mesma magnitude na resposta à insulina como outros adoçantes no mercado aprovados pela UE. A 
sucralose tem origem no açúcar natural, mas é aproximadamente 600 vezes mais doce. É por isso 
que só precisamos de utilizar uma pequena quantidade (cerca de 0,8% do batido).
A sucralose tem sido avaliada pelo Comité Científico Europeu da Alimentação (SCF) 1987, 1988, 
1989 e 2000, o qual estabeleceu um valor IDA (Ingestão Diária Aceitável) de 0-15 mg/kg (peso) e 

 guia de produtos WELLNESS  64



dia. Para uma pessoa que pese 70kg, isto significa um consumo da quantidade de sucralose 
encontrada em 8 porções de Batido Natural Balance por dia.

Enquanto estiver a tomar o Batido Natural Balance como suplemento, continuo a 
precisar de tomar vitaminas e minerais?
O Batido Natural Balance não é um suplemento de vitaminas e minerais, é uma fórmula única de 
alimentos comuns. Se o seu consumo total de alimentos contém 0,5 - 1 kg de vegetais frescos e 
frutas biológicas, então não precisa de suplementos de vitaminas e minerais. No entanto, se não tiver 
uma alimentação saudável e variada, então é uma boa ideia complementar a sua alimentação com 
uma drageia de multivitaminas. Nos EUA, o professor de harvard, Walter Willett, afirmou que a 
maioria das pessoas ingere uma quantidade pequena das vitaminas D, B6, B12 e ácido fólico. Ele é 
um dos muitos profissionais de saúde que defende que se deve tomar uma drageia de 
multivitaminas/minerais diariamente para prevenir deficiências. 

A partir de que idade se pode tomar o Batido Natural Balance? 
É seguro tomá-lo a partir dos 3 anos e pode ser utilizado da seguinte forma:
3 – 7 anos: 1/3 da porção do Batido Natural Balance
7 – 11 anos: ½ da porção do Batido Natural Balance
Maiores de 12 anos: 1 porção do Batido Natural Balance

Posso misturar o Batido Natural Balance com outros líquidos, além da água?
Sim, pode misturar o batido com todos os líquidos frios como o leite, leite de soja, leite de amêndoa, leite de 
aveia, sumo, iogurte, etc – de acordo com as suas necessidades energéticas e preferências, mas lembre-se 
que as calorias e índice glicémico poderão aumentar se misturar o batido com outros líquidos. 

Posso tomar o Batido Natural Balance durante a gravidez ou período de amamentação?
O Batido Natural Balance é seguro tanto para a mãe como para o feto/bebé, quando consumido como um 
snack. Para uma perda ou controlo do peso durante ou depois da gravidez, por favor consulte o seu médico.

  A Sopa Natural Balance  
É possível consumir as Sopas Natural Balance como substitutas de uma refeição?
Não, por si só, as sopas não fornecem calorias, vitaminas e minerais suficientes para substituir toda a 
refeição. Para uma perda de peso, as sopas devem ser consumidas como parte da refeição - 
recomendamos simplesmente consumi-la juntamente com uma salada. Para um controlo do peso, as 
sopas podem ser um snack saudável, ou poderão ser consumidas como refeição, juntamente com 
uma salada e uma fatia de pão integral.
 
A partir de que idade se pode consumir as Sopas Natural Balance?
As sopas são seguras para crianças a partir dos 3 anos. Reduza a quantidade se necessário.

Tenho intolerâncias/alergias alimentares. Posso comsumir as Sopas Natural Balance?
Se for alérgico a qualquer um dos seus ingredientes, deverá evitar consumir o produto. As sopas não 
contêm proteína de leite e ovos -  alergénios comuns. Além disso não contêm glúten nem lactose. 
Contêm, contudo, soja.
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Sofro de uma doença e tomo medicação. Posso consumer as Sopas Natural Balance?
As sopas devem ser consideradas um alimento normal e devem ser usadas conforme as instruções 
na embalagem. Consulte sempre o seu médico em caso de preocupações/questões específicas. 

A Sopa Natural Balance é adequada para diabéticos? 
A Sopa Natural Balance pode ser consumida por diabéticos. Tem um índice glicémico baixo de 50. 
O conteúdo de hidratos de carbonos por porção é de 10-12 gramas, dos quais 4-6 gramas são 
açúcares simples. Caso queira consumir as sopas para uma perda de peso, é importante consultar o 
seu médico primeiro. A perda de peso pode afetar a necessidade de insulina e/ou medicação oral.

Tenho tensão arterial elevada. Posso consumir as Sopas Natural Balance?
Tenha em atenção que as sopas contêm sal (sódio) e não são, por isso, adequadas a uma dieta com 
restrição de sal. Poderá consumir as sopas, caso não lhe tenha sido recomendado limitar o consumo 
de sal.

Posso tomar o Batido Natural Balance durante a gravidez ou período de 
amamentação?
Sim, pode. As sopas são seguras tanto durante a gravidez como no período de amamentação. 
Poderá consumi-las como parte da refeição ou como um snack saudável. Contudo, por favor 
consulte o seu médico caso tencione consumir as sopas como apoio para a perda de peso.

  O Pack Wellness
Posso tomar outros suplementos multivitamínicos em conjunto com o WellnessPack?
Não, tal não é recomendado. O nosso suplemento multivitamínico e mineral contém uma 
quantidade de nutrientes perfeitamente ajustada às necessidades diárias de um adulto.

Posso tomar o WellnessPack com qualquer líquido (ex. café, chá, refrigerantes, etc)?
É recomendado beber muita água ou outros líquidos não alcoólicos juntamente com o 
WellnessPack. Recomendamos tomar WellnessPack com pelo menos 2 dl de água para uma melhor 
absorção. A água transporta os nutrientes pelo nosso corpo e elimina os resíduos e toxinas. Também 
recomendamos que evite tomá-lo com bebidas quente, pois podem começar a dissolver as cápsulas 
de gel (ómega 3 e Complexo Sueco de Beleza) dificultando, desta forma, a sua deglutição.

É seguro tomar o WellnessPack todos os dias?
Uma drageia do Multivitamínico e Mineral Wellness by Oriflame é formulada para fornecer as 
quantidades diárias recomendadas de vitaminas e minerais e não representa risco de sobredosagem. 
É do conhecimento comum que as vitaminas lipossolúveis podem representar um risco de 
toxicidade, no entanto a toxicidade crónica no que diz respeito à vitamina A apenas se desenvolve 
após a ingestão de > 100,000 IU/dia, durante meses (aproximadamente 37 drageias tomadas 
diariamente, durante meses). Mas, de forma a minimizar qualquer risco, mudámos recentemente para 
o percursor vegetariano da vitamina A; o beta-caroteno. Não existe qualquer risco de sobredosagem 
de beta-caroteno. Alguns suplementos e medicamentos não devem ser tomados de forma 
continuada (ex. a Echinacea). Contudo, não existe qualquer benefício em parar e recomeçar o 
WellnessPack ou o Multivitamínico e Mineral, pois estes apenas contêm os nutrientes diários 
necessários. É seguro tomar uma saqueta todos os dias.
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É seguro tomar o WellnessPack durante todo o ano?
Sim, é. Alguns suplementos e medicamentos não devem ser tomados de forma continuada (ex. a 
Echinacea). Contudo, não existe qualquer benefício em parar e recomeçar o WellnessPack ou o 
Multivitamínico e Mineral, pois estes apenas contêm os nutrientes diários necessários. É seguro tomar 
uma saqueta todos os dias.

É seguro tomar o WellnessPack ao mesmo tempo que se está a fazer uma dieta 
saudável?
Sim, é. O corpo irá absorver o que necessita e eliminar qualquer excesso. 

O ferro e o cálcio podem ser absorvidos em simultâneo? As vitaminas não 
antagonizam os minerais e vice-versa?
O seu nível de uma determinada vitamina pode afetar a sua absorção – se tiver um nível deficiente, 
irá absorver mais. No entanto, nenhum mineral destrói outro e nenhuma vitamina destrói outra. 
Alguns deles competem por recetores no intestino delgado para a sua absorção, mas o canal 
intestinal é comprido e a absorção a partir do trato intestinal é muito elevada, por isso existem 
recetores suficientes para tudo. As pessoas que têm doenças intestinais (Síndrome do Cólon irritável, 
Doença de Chron) ou pessoas a quem foi removido parte do intestino poderão absorver menos, e 
será boa ideia usar suplementos. É verdade que a vitamina C aumenta a absorção de ferro 
inorgânico, e níveis elevados de cálcio a inibem. As drageias do Multivitamínico e Mineral Wellness by 
Oriflame contêm tanto vitamina C como cálcio, pelo que a absorção de ferro não é afetada de 
nenhuma das formas. É por isso que o ferro, o cálcio e a vitamina C coexistem geralmente sempre 
em suplementos multivitamínicos e minerais. Contudo, suplementos de um único mineral, com doses 
mais elevadas de cálcio ou ferro para o tratamento da osteoporose ou anemia respetivamente não 
os iriam combinar. 

Posso tomar o WellnessPack ou o Suplemento Multivitamínico e Mineral durante a 
gravidez?
Recomenda-se um suplemento à maioria das mulheres, principalmente de ácido fólico, ferro e 
ómega 3, antes e durante a gravidez e período de amamentação. Enquanto a drageia do 
multivitamínico e mineral e o ómega 3 são recomendados, as algas e o pó de mirtilo, no Complexo 
de Beleza Plus, nunca foram testados em ensaios clínicos em grávidas. Por isso, apesar destes 
poderem ser seguros, recomendamos que consulte o seu médico caso esteja grávida.
  
As crianças podem tomar WellnessPack?
O WellnessPack foi desenvolvido para as necessidades do adulto. A quantidade de vitaminas e 
minerais que contém foi formulada para atender às necessidades diárias das pessoas com mais de 12 
anos. Por isso, não é recomendado para crianças com menos de 12 anos (ou de acordo com a 
legislação de cada país para os suplementos alimentares). Utilize os produtos Wellnesskids.

  Complexo Sueco de Beleza Plus 
O que é a astaxantina?
A Astaxantina é um antioxidante. É um pigmento vermelho e faz parte da família dos carotenóides. 
Os carotenóides são pigmentos orgânicos que ocorrem naturalmente nos cloroplastos e 
cromoplastos das plantas, bactérias, algas, fungos e nas aves e peixes que os comem (salmão, 
camarão, flamingo). Têm duas funções principais nas plantas e nas algas: absorvem a luz (energia) 
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para uso na fotossíntese e protegem a clorofila do fotoenvelhecimento. Os carotenóides que 
consumimos através dos alimentos acumulam-se na nossa pele e têm um efeito fotoprotetor. 

Estudos mostram que a astaxantina é um poderoso antioxidante, 100 vezes mais forte do que a 
vitamina E, no combate aos radicais livres gerados no organismo. Os radicais livres são moléculas 
instáveis de oxigénio com eletrões desemparelhados que “roubam” eletrões de outros átomos. 
Quando um radical livre reage com uma molécula estável, converte-a num radical livre. isto pode 
desencadear uma reação em cadeia na formação de radicais livres. Muitos cientistas acreditam que 
uma das causas do envelhecimento é o dano celular causado pela descontrolada reação em cadeia 
de radicais livres. A astaxantina tem uma estrutura molecular única que lhe dá uma capacidade 
superior como antioxidante.

Como funciona a astaxantina?
A astaxantina é um antioxidante lipossolúvel e protege as membranas celulares, em todos os tecidos 
do corpo, contra danos oxidativos. Porque é solúvel em gordura, tem a capacidade de atravessar a 
barreira hematoencefálica, que atua nos olho, cérebro e sistema nervoso central. A astaxantina 
também tem efeitos comprovados noutros tecidos do corpo. Foi estudada para aumentar a 
resistência muscular através da inibição da resposta inflamatória secundária após o exercício. Na pele, 
comprovou-se que reduz o fotoenvelhecimento ao atenuar os danos causados pelos raios Uv e que 
tem um efeito anti-inflamatório, após exposição aos raios UvB.

Quais os benefícios de tomar astaxantina regularmente?
A astaxantina desempenha um papel crucial no nosso corpo, defende as nossas células do 
envelhecimento prematuro e dano oxidativo. vários benefícios humanos são reconhecidos até à data:
• melhora a pele e protege-a dos danos causados pelos raios Uv
• melhor recuperação muscular, após o exercício físico, levando a melhor desempenho e resistência física
• melhora a visão  

Como é que a astaxantina pode ser 100 vezes mais forte do que a vitamina E?
Normalmente, dois antioxidantes (como as vitaminas C e E) trabalham em conjunto no combate aos 
radicais livres, porque a doação de um eletrão estabiliza os radicais livres, mas destabiliza um dos 
antioxidantes (vitaminas). Em comparação com antioxidantes comuns, a astaxantina oferece dois 
novos grupos de moléculas de oxigénio, o que lhe dá a capacidade de neutralizar os radicais livres, 
sem se tornar instável. Por outras palavras, a astaxantina capta os radicais livres e não precisa de 
outro doador de eletrões para retornar a um estado estável. Devido a esta estrutura química distinta, 
a astaxantina é elevada ao status de uma classe única de carotenóides, conhecidos como xantofilas, 
que oferecem uma elevada capacidade antioxidante.

A astaxantina pode ajudar a reduzir as rugas?
Sim, pode. Estudos mostram que a astaxantina melhora a elasticidade, hidratação e reduz as rugas. As 
rugas são vincos na superfície da pele que ocorrem como resultado de gesticulação, desidratação e 
danos causados pela radiação Uv, poluição atmosférica, tabagismo, alimentação inadequada, má 
circulação sanguínea e níveis elevados de stress. A radiação Uv que atinge a pele é composta por 
dois tipos diferentes de ondas, os raios UvA e UvB. Os raios UvB são mais curtos do que os UvA e 
afetam principalmente as camadas externas da pele. São a principal causa de queimaduras solares. Os 
raios UvA penetram mais profundamente e de forma eficaz, proporcionando um bronzeado 
duradouro, enquanto danificam as fibras de colagénio na derme, levando à formação de rugas. A 
astaxantina protege as membranas celulares e o colagénio, pois neutraliza os radicais livres 
produzidos durante a exposição aos raios Uv.
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Como é que a astaxantina melhora a aparência da pele?
A Astaxantina ajuda a manter a pele com uma aparência fresca e saudável, protegendo-a contra os 
danos ambientais e os efeitos do envelhecimento. A pele é o maior órgão do corpo e a nossa 
primeira barreira de defesa contra o ambiente externo. É uma barreira que nos defende de todos os 
micro-organismos, raios Uv, água, calor e poluição. Para que este órgão se mantenha saudável, é 
muito importante ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. 
infelizmente, a maioria das pessoas não consome a quantidade diária recomendada de 0,5 - 1,0 kg de 
saladas, legumes, leguminosas, cereais integrais e fruta, por isso, para compensar a falta de 
antioxidantes, vitaminas e minerais, é muito importante tomar um suplemento.

A astaxantina ajuda a eliminar os radicais livres e a reduzir a inflamação, o que ajuda a manter a 
integridade da membrana celular. isto faz com que tenhamos os níveis corretos de hidratação, mais 
elasticidade e rugas menos profundas, como comprovado pelos estudos.

Como é que a astaxantina pode aumentar a força muscular e melhorar a resistência?
Os radicais livres são produzidos no nosso corpo, não só devido à exposição a condições 
desfavoráveis (radiação Uv, tabagismo, má alimentação), mas também durante as funções corporais 
normais, como a produção de energia e digestão. Durante a atividade física, respiramos mais e mais 
rapidamente, a fim de fornecer aos nossos tecidos o oxigénio necessário à produção de energia. isso 
gera mais radicais livres e o nosso corpo responde, a longo prazo, produzindo mais antioxidantes 
endógenos. No entanto, a curto prazo, os radicais livres ativam a resposta inflamatória que leva à 
fadiga muscular e dor. A astaxantina diminui os radicais livres nos músculos e, como resultado, inibe a 
lesão muscular e inflamação. Além disso, estudos em humanos mostram níveis menores de ácido 
lático após exercício intenso em indivíduos a tomar uma cápsula de astaxantina por dia durante 
quatro semanas, e uma melhoria significativa na resistência após seis meses. Resumindo, a astaxantina 
ajuda a reduzir o dano muscular e melhora o tempo de recuperação muscular após uma atividade 
intensa. 
 
Por quanto tempo posso/devo tomar astaxantina?
Por ser natural e encontrar-se em alimentos, pode tomar astaxantina continuamente durante toda a 
sua vida, e é por isso que a incluímos no WellnessPack. A quantidade do pigmento da astaxantina de 
uma cápsula corresponde a uma porção grande de salmão selvagem.

Devo tomar a astaxantina antes ou depois de uma refeição?
Recomendamos que tome astaxantina (ou o WellnessPack), juntamente com o seu pequeno-
almoço. Não importa se o toma antes, durante ou depois, mas as manhãs são o melhor momento 
para tomar suplementos, para entrar na rotina e se lembrar de sempre de tomá-los. Relativamente à 
absorção, a astaxantina é um pigmento solúvel em gordura, o que significa que precisa de gordura 
para que seja absorvida no intestino. Existe uma quantidade adequada de gordura em cada cápsula 
para uma absorção de 100%.   

As crianças podem tomar astaxantina?
Não foram realizados estudos de astaxantina em crianças pequenas e, portanto, não podemos 
recomendá-lo. Se o seu filho tomar as drageias, não é perigoso ou tóxico.

Posso tomar astaxantina se estiver grávida ou a amamentar?
As mulheres que estão grávidas ou a amamentar devem consultar o seu médico antes de tomar 
suplementos alimentares em geral, e isto aplica-se à astaxantina também. Não foram realizados 
estudos de astaxantina em mulheres grávidas ou a amamentar. 
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Os diabéticos podem tomar astaxantina?
Quando se trata de doenças crónicas, ou se está a tomar medicamentação prescrita, deve sempre 
consultar o seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Não existem contraindicações para 
diabéticos. De facto, estudos sugerem que as espécies reativas de oxigénio (ROS), induzidas pela 
hiperglicemia, contribuem para a arterosclerose e as complicações da evolução do diabético: 
cegueira, insuficiência renal e amputações. A astaxantina preserva a função das células beta e reduz a 
toxicidade da glicose.

  Ómega 3
O que faz o Ómega 3?
•  Apoia o normal funcionamento do cérebro, visão e sistema nervoso. A sua deficiência pode resultar 

em depressão, diferentes tipos de demência, degeneração molecular, dificuldades de aprendizagem 
e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) nas crianças.

•  Reduz os triglicéridos, colesterol “mau”, aterosclerose (endurecimento das artérias), e tensão 
arterial elevada – todos fatores de risco para doenças cardiovascular.

•  Reduz as inflamações em geral, e pode ser particularmente útil em quaisquer condições dérmicas, 
musculoesqueléticas e inflamatórias, tais como eczema, psoríase, artrite ou SCI (Síndrome do cólon 
irritável).

De que quantidade necessito? 
Um número de países (Canadá, Suécia, Reino Unido, Austrália e Japão), bem como a Organização 
Mundial de Saúde recomendam a toma de ómega 3. As recomendações são as seguintes: 0,3 a 0,5 g/
dia de EPA e DhA.
Duas cápsulas, no WellnessPack, (1g de óleo de peixe) contêm aproximadamente 0,3 g de EPA + 
DhA total. Esta é uma dose perfeitamente equilibrada para um suplemento diário que complemente 
a alimentação normal.

Porque é que devo tomar um suplemento diário de Ómega 3?
Os ácidos gordos ómega 3 são ácidos gordos essenciais, por isso devem ser obtidos através da nossa 
alimentação. A maioria das pessoas não consome alimentos ricos em ómega 3 a um nível suficiente, 
para assegurar a dose recomendada, e beneficiaria, por isso, deste suplemento. 
Os ácidos gordos ómega 3 fazem parte de todas as membranas do corpo, incluindo as da pele. Para 
a pele, isto significa manter-se hidratada e firme. Os seus efeitos positivos na elasticidade da pele 
estão bem documentados.

O peixe contém poluentes tóxicos. Acontece o mesmo com o Ómega 3 da Wellness?
Os metais pesados encontrados no peixe unem-se às proteínas, por isso, é mais tóxico consumir 
peixe do que consumir o óleo purificado. O nosso óleo de peixe vem de peixe capturado no largo 
da costa da América Latina. Além disso, é purificado durante o processo de fabrico, sendo submetido 
a destilação molecular e é de qualidade farmacêutica. Do ponto de vista toxicológico, é muito mais 
seguro tomar suplementos de ómega 3 do que comer peixe gordo.

Estou grávida e ouvi dizer que o Ómega 3 é benéfico para o meu bebé. É verdade?
É verdade. Os ácidos gordos ómega 3, especialmente o DhA, são importantes no desenvolvimento 
e funcionamento do sistema nervoso do bebé - o cérebro e os olhos - especialmente nos últimos 
três meses de gravidez e os primeiros seis meses de vida da criança. A única forma de fornecer estes 
ácidos gordos essenciais aos bebés é através das mães. Se está grávida, é um bom princípio consultar 
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o seu médico antes de iniciar qualquer regime complementar.

Posso dar o suplemento Ómega 3 às crianças?
Desde que tenham idade suficiente para engolir a cápsula, sim, pode. Para crianças mais pequenas, 
recomendamos o ómega 3 (para crianças) Wellnesskids. 

As pessoas com alergia ao peixe podem tomar o Suplemento de óleo de peixe ómega 
3 da Wellness by Oriflame?
As alergias ao peixe são causadas pela reação do seu corpo à proteína de peixe. Mesmo que o nosso 
óleo contenha apenas vestígios desta proteína, poderá ser o suficiente para desencadear uma reação 
alérgica. Portanto, não é aconselhável o uso de suplementos de óleo de peixe.

Porque é que as cápsulas de Ómega 3 contêm óleo de peixe e não óleo vegetal?
Os ácidos gordos ómega 3 podem ser encontrados em ambos. Os óleos de peixe têm mais ácidos 
gordos ómega 3 chamados EPA (ácido eicosapentaenóico) e DhA (ácido docosa-hexaenóico), 
enquanto os óleos vegetais contêm ácidos gordos mais curtos chamados ALA (ácido alfalinolénico). O 
corpo converte o ALA em cadeias mais longas, dependendo da capacidade, disponibilidade e 
necessidade. Os ácidos gordos EPA e DhA têm benefícios na saúde, sistema nervoso, cardiovascular e 
têm propriedades anti-inflamatórias. Uma vez que os ácidos gordos de cadeias mais longas são muito 
benéficos para a saúde, optámos por ómega 3 do peixe, em vez de fontes vegetais.

   Multivitamínico e Mineral Essentials 
   Multivitamínico e Mineral (para   
   homem e mulher)
É seguro tomar multivitaminas e minerais todos os dias?
Uma drageia do Multivitamínico e Mineral Wellness by Oriflame é formulado para atender às 
quantidades diárias recomendadas de vitaminas e minerais e não representam um risco de 
sobredosagem. É do conhecimento comum que as vitaminas solúveis em gordura podem 
representar um risco de toxicidade, mas a toxicidade crónica com relação à vitamina A pode 
desenvolver-se apenas depois de ingerir >100.000 UI)/dia, por mês (cerca de 37 drageias tomadas      
simultaneamente durante meses). Mas de forma a minimizar quaisquer riscos, alterámos 
recentemente para o precursor vegetal da vitamina A, betacaroteno, em vez do retinol (vitamina A). 
Não há quaisquer riscos de sobredosagem de betacaroteno. Alguns suplementos e medicamentos 
não devem ser tomados de forma contínua (por exemplo, Equinácea). Não há, no entanto, nenhum 
benefício em interromper a toma do WellnessPack ou do multivitamínico e mineral, uma vez que 
apenas contêm os nutrientes de que necessitamos diariamente. É seguro tomar uma drageia todos 
os dias.

O Ferro e Cálcio podem ser absorvidos em simultâneo? 
As vitaminas não antagonizam os minerais e vice versa?
A sua necessidade relativamente a uma vitamina pode afetar a sua absorção - se tiver uma 
deficiência, absorverá mais. Porém, nem um mineral destrói o outro e nem uma vitamina destrói a 
outra. Alguns deles competem pelos recetores no intestino delgado para a sua absorção, mas o canal 
intestinal é tão longo que a absorção é muito elevada. As pessoas que têm doenças intestinais (Sii, 
Chron), ou que tenham removido parte do seu intestino, podem absorver menos, sendo uma boa 
ideia a toma de um suplemento. É verdade que a vitamina C aumenta a absorção de ferro inorgânico 
e os altos níveis de cálcio a inibem. As drageias do Multivitamínico e Mineral da Wellness by Oriflame 
contêm vitamina C e cálcio, assim, a absorção de ferro não é afetada. É por isso que o cálcio, ferro e 
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vitamina C, coexistem sempre em suplementos multivitamínicos e minerais em geral. Os suplementos 
com grandes doses de cálcio ou ferro utilizados no tratamento da osteoporose e anemia não devem, 
no entanto, ser combinados. 

Qual é a diferença entre o Multivitamínico e Mineral para homem/mulher e o 
Multivitamínico e Mineral Essentials?
Os produtos contêm as mesmas vitaminas e minerais, mas em níveis diferentes. O Multivitamínico e 
Mineral Essentials tem aproximadamente metade dos níveis de vitaminas e minerais que o 
Multivitamínico e Mineral para homem/mulher.

  WellnessKids 
  Multivitamínico e Mineral, 
  Ómega 3

É seguro para as crianças tomarem suplementos?
Sim, é seguro e benéfico. Os suplementos da Wellnesskids contêm as doses diárias recomendadas 
pela Organização Mundial de Saúde, para crianças, e os níveis de ingredientes são seguros e bem 
abaixo dos limites máximos toleráveis.

Quais os benefícios do óleo de peixe Ómega 3 e do Multivitamínico e Mineral para as 
crianças?
Os ácidos gordos ómega 3 de cadeia longa, como os EPA e DhA, encontrados no óleo de peixe, são 
essenciais para o desenvolvimento do cérebro e da visão. As vitaminas e minerais apoiam o 
funcionamento normal do sistema imunitário, músculos, produção de energia, e o desenvolvimento 
normal de todos os tecidos, incluindo os ossos, dentes, cérebro e olhos.

Posso dar os suplementos ao meu filho continuamente? 
Sim, pode. Todos os nutrientes estão em níveis (diários) seguros. 

O meu filho tem uma doença e toma medicação. Será que pode tomar os 
suplementos?
Sim, é importante que as crianças tenham bons níveis nutricionais, seja qual for o seu estado de saúde.  
Contudo, deve consultar o médico antes de começar a usar suplementos.

O meu filho toma outra(s) vitamina(s) e/ou minerais. Posso dar-lhe também os 
suplementos Wellness?
Não. Não é boa ideia usar diferentes produtos que contenham as mesmas vitaminas ou minerais, pois 
tal poderá representar um risco de sobredosagem de certos minerais e vitamina A. A vitamina C é 
uma exceção uma vez que é seguro se estiver presente até alguns gramas a mais, e, caso queira, 
poderá dar mais vitamina C ao seu filho, para além do Multivitamínico e Mineral Wellnesskids.

  Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas 

Posso continuar a tomar o WellnessPack?
Sim. O WellnessPack contém outros nutrientes essenciais para cabelo e unhas saudáveis, como a 
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biotina, cobre, selénio, iodo e zinco.

E o ferro adicional? 
A maioria das pessoas com unhas e cabelo fracos, ou queda de cabelo, têm geralmente uma pequena 
deficiência de ferro e é importante corrigir isto para que consiga um cabelo e unhas saudáveis. 

Quando é que começarei a ver resultados?
Como o cabelo só cresce aproximadamente um centímetro por mês e as unhas 3mm, é preciso ter um 
pouco de paciência para conseguir ver os resultados. Certifique-se de que toma as drageias todos os 
dias, durante pelo menos três meses. Não tome apenas uma por dia, é necessário uma dose eficaz para 
conseguir bons resultados.

Posso usar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas durante mais de 3 meses?
Faça um intervalo de três semanas e volte a tomar.

Porque devo fazer um intervalo após 3 meses? Posso usar o Complexo Nutritivo para 
Cabelo e Unhas sem intervalo?
Ao contrário do WellnessPack, o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas é um tratamento, 
concebido para combater especificamente problemas do cabelo e unhas. caso se tenha esquecido de 
fazer o intervalo uma vez, o produto continuará a ser seguro e não tem nada com que se preocupar. 
Contudo, os efeitos a longo prazo não foram estudados, e, por isso, o produto não deve ser usado 
durante longos períodos de tempo, sem intervalos.

Quais os ingredientes no Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas? São seguros?
Contém antioxidantes de maçãs verdes pequenas, aminoácidos (partes mais pequenas de proteínas), 
vitamina C e ferro. São nutrientes naturais, mas essenciais para a síntese de queratina (a proteína da qual 
o cabelo e unhas são feitos) e para manter o cabelo saudável.

Estou a ficar careca. Será que o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas me pode 
ajudar?
Este complexo não lhe devolverá o cabelo, mas pode evitar que continue a cair, se o tomar 
regularmente.

Devo tomar duas drageias de Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas ao mesmo 
tempo ou devo tomar uma durante o dia e outra à noite? 
É melhor tomar as duas drageias ao mesmo tempo. Estabelecer uma boa rotina é muito importante. 
A razão mais comum pela qual não se obtêm bons resultados com este tipo de suplementos é o 
facto das pessoas se esquecerem de os tomar. Se se esquecer de tomar as drageias um dia, continue 
a sua rotina como normalmente. Não tome mais do que duas drageias por dia.

Estou grávida/a amamentar. Posso utilizar o Complexo Nutritivo para Cabelo e 
Unhas?
Recomendamos que espere até terminar o período de amamentação e então começar o tratamento. 

O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas irá estimular o crescimento de pelos 
noutras partes do meu corpo?
Não! Apenas as hormonas o podem fazer. As procianidinas estimulam os cabelos do couro cabeludo 
a manterem-se na fase anágena (de crescimento) ou telógena (de repouso). 
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  Infusões com extratos Botânicos
A partir de que idade se podem consumir as Infusões com Extratos Botânicos?
A infusão com extratos Botânicos Relaxante é segura a partir dos 3 anos, a não ser que a legislação 
local estipule outra idade. Devido aos efeitos estimulantes dos extratos do ginseng e do guaraná, a 
infusão Revitalizante é recomendada a partir dos 14 anos.
 
Tenho intolerâncias/alergias alimentares. Posso consumir as Infusões com Extratos 
Botânicos?
As infusões com Extratos Botânicos não contêm glúten, lactose ou alérgenos comuns como a soja, o 
leite e o ovo.
 
Sofro de uma doença e tomo medicação. Posso consumir as Infusões com Extratos 
Botânicos?
Ambas as infusões com Extratos Botânicos são seguras em quantidades moderadas, i.e., 1-3 doses 
por dia. O uso excessivo não é recomendado. Caso tenha questões e/ou preocupações específicas, 
por favor consulte o seu médico. 

As Infusões com Extratos Botânicos são adequadas para diabéticos?
Sim, são. Não Contém nenhum tipo de açucar ou adoçante
 
Posso consumir as Infusões com Extratos Botânicos durante a gravidez ou período 
de amamentação?
Ambas as infusões com extratos Botânicos são seguras em quantidades moderadas, i.e., 1-3 doses 
por dia. O uso excessivo não é recomendado. Caso tenha questões e/ou preocupações específicas, 
por favor consulte o seu médico. 
 
Além das ervas e especiarias, as Infusões com Extratos Botânicos contêm inulina. Do 
que se trata?
A inulina é uma fibra vegetal, que estimula uma função digestiva saudável, em parte devido ao apoio 
de exerce numa alteração positiva da microflora bacteriana no intestino.
 
Posso consumir as Infusões com Extratos Botânicos como bebidas frias também?
Sim, pode. Poderá dissolvê-las em água quente, deixar arrefecer e adicionar cubos de gelo, frutos 
silvestres ou outras frutas, para desfrutar desta bebida como um ice tea, ou adicioná-las ao seu Batido 
Natural Balance para um sabor único!
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Plano de Sucesso Wellness! 

Saúde  
e Riqueza  
com Wellness!

4 Passos para aumentar as vendas  
e o recrutamento
Esta ferramenta foi desenvolvida para apoiar o crescimento do seu negócio, através da venda dos 
produtos Wellness na sua Força de vendas e no Recrutamento! Este Plano divide-se em 4 passos 
simples.

PASSO 4 
Partilhe a sua Carreira 
Wellness. Motive os 
seus Assessores 
Diretos a conseguirem 
também alcançar uma 
Carreira Wellness e 
aumentarem ainda 
mais os ganhos e rede!

PASSO 3 
Faça o seu próprio Grupo 
de Perda de Peso. Online 
vai encontrar a 
apresentação inicial do 
“Mapa de Bem Estar 
Welnesstm do Grupo de 
Perda de Peso” e 
instruções para os Clubes 
Wellness.

PASSO 2 
A Apresentação dos 
Encontros Wellness está 
disponível online e pode 
utilizá-la em qualquer 
AOO.

PASSO 1 
Use os produtos,  
partilhe os resultados  
e a sua história.
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PASSO 1: RESULTADO
Se completou o Passo 1, vendeu alguns produtos e atraiu Novos Assessores!

 
x 3 Novos Assessores 
 69,18vP + 66,87vP = 136,05 vP

+ Encomenda Pessoal = 43,76 vP

= 179 VP
+ 3 novos Assessores!

23,06 VP 22,29 VP

+

+

Passo 1: 
VENDER  
Wellness
1. Utilizar os produtos todos os dias!

2. Partilhar os seus testemunhos,  
ou de outros, acerca dos produtos! 

3.  Mostrar às pessoas os benefícios  
e particularidades de cada produto  
Wellness!
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PASSO 1: RESULTADO

Passo 2: 
Preparação dos Clubes Wellness
Conheça os benefícios dos produtos Wellness e partilhe a sua história de sucesso. Está agora 
preparado para o segundo passo; realizar a AOO focalizada na Wellness, denominadas de Clubes 
Wellness. Uma ou duas horas antes do início de cada Encontro Wellness, reúna o seu core team no 
local do evento e delegue as seguintes tarefas:

1.  Verificar se tem embalagens suficientes do Batido Natural Balance. Colocar copos 
misturadores e colheres sobre uma mesa e os ingredientes: água / sumo / leite, para 
que possa fazer os batidos rapidamente. 

2. Verificar produtos em exposição. 

3. Verificar guias de Produtos.

4. imprimir Questionários Wellness.

5.  Certificar-se que existe um ou mais  
testemunhos para apresentar no evento!

PASSO 2: RESULTADO
Se completou o Passo 2, vendeu alguns produtos e atraiu mais Novos Assessores!

4 Novos Assessores que encomendem 4 Batidos Natural Balance
+ 4 Wellness Packs

= 179 VP
+ os 179 VP  
(que adquiriu no Passo 1) 

= 358 VP
Tem 3 + 4 = 7 novos Assessores!

LEMBRE-SE DOS 
TESTEMUNHOS!
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PASSO 3: RESULTADO
Se somente 4 pessoas, por mês, subscreverem os produtos Wellness no seu grupo de perda de 
peso, pode assegurar-se de que terá um rendimento mensal estável! As pessoas que forem 
bem-sucedidas na perda de peso serão excelentes Assessores e, se tudo correr bem, conseguirá 
mais 10 inscrições! A média utilizada por catálogo é 2 Batidos Natural Balance e 1 Pack Wellness, 
pelo menos 4 pessoas do seu grupo de perda de peso a consumirem esta média (268 vP). 

+ 273 VP (4 Assessores x 68 vP)

+ 438 VP (10 Assessores x 44 vP)

+ 358 VP (que adquiriu no segundo passo) 

= 1061 VP (Comissões Chefe de Grupo = 9% + 4,5%)

Tem 3 + 4 + 10 =  

17 novos Assessores!

=+

+ =

Passo 3: 
Grupo de Perda de Peso apoiada no 
Mapa de Bem-estar WellnessTM

Está preparado para o terceiro passo quando tiver realizado os seus Encontros Wellness. Um grupo de 
perda de peso é a última ferramenta para ajudar as pessoas a perder peso através de conselhos e apoio 
do grupo. Nos Encontros Wellness convide mais pessoas a juntarem-se ao seu Grupo de Perda de Peso. 
Peça-lhes para subscreverem os produtos Wellness com a mesma duração dos 6 encontros semanais. O 
grupo deve, durante as 2 primeiras semanas, começar o Caminho “Perder Peso” e depois siga, durante  
4 semanas o Mapa de Bem-estar para uma perda de peso natural. Utilize o a apresentação do Mapa de 
Bem-estar para o seu primeiro Encontro. Peça aos participantes que escrevam os seus desafios e 
preencham, todos os dias, a Lista Diária.

Agende para os restantes encontros semanais:
•   Pesagem e medição da cintura e anca. Faça-o em todos os encontros, para registar o progresso. Material 

necessário: balança e fita métrica. Não obrigue ninguém a pesar-se, caso não queira!
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PASSO 3: RESULTADO

•   Testemunhos e reconhecimentos. A pessoa que tiver perdido mais peso vai dar dicas de como o conseguiu, e 
esta pessoa deve ser reconhecida; pode dar-lhe um presente.

•   veja que pontos na Lista Diária as pessoas tendem a não preencher. Não negoceie com as pessoas mais 
sobremesas ou álcool ou açúcar/mel no chá, etc. 

•   Exercício. Caminhe 30/45 minutos com o seu grupo. Leve consigo o seu leitor de CDs e faça exercícios 
aeróbicos ou vá dançar numa festa!

•  Pausa para um Batido Natural Balance! Distribua gratuitamente pelo seu grupo de participantes.
•  Tópico do dia. Verifique quais os principais tópicos no fim da apresentação do Mapa de Bem-estar.

Passo 4: 
Divulgar a Carreira Wellness
Está na altura de começar a formar os seus Assessores Diretos, para que estes iniciem a Carreira 
Wellness, partilhando esta Apresentação do Plano de Sucesso Wellness.

Não se esqueça que os participantes bem sucedidos, do Grupo de Perda de Peso apoiada no Mapa 
de Bem-estar, podem ter uma excelente Carreira Wellness, visto já terem os seus próprios 
testemunhos.

PASSO 4: RESULTADO
Forma 4 pessoas a utilizarem o Plano de Sucesso Wellness. 
Depois, estas 4 irão, cada uma, selecionar mais 4 pessoas.  

Os seus 1000 VP (que adquiriu no terceiro passo) 

+   4 Subgrupos Diretos  
(1000 VPx4) = 4000 VP

+  7 Subgrupos Indiretos  
(1000 VPx7) = 7000 VP

= 12000 VP!
Torna-se Gold Director!!!!!
Quantos mais irá alcançar?..

10 + 10 + 10 + 10…
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  Acreditamos que todos devem ter 
a oportunidade de desfrutar 

da vida ao máximo.
Na Wellness, acreditamos que todos devem ter a 
oportunidade de desfrutar da vida ao máximo. Referimo-nos, 
com isto, a viver uma vida mais longa e mais saudável. E isto, 
porque a vida é realmente demasiado curta. Demasiado curta 
para passar anos a trabalhar longos dias, sem comer bem, sem 
fazer exercício físico, e à espera que a “altura certa” chegue 
finalmente, para cuidarmos melhor de nós próprios. 

Com a Wellness, a “altura certa” é hoje. Estamos empenhados em guiá-lo 
pelo complexo mundo da saúde e da nutrição, ajudando-o a alcançar os 
seus objetivos, viver os seus sonhos e ficar fabuloso ao mesmo tempo 
que se sente ainda melhor. Como? Com a nossa gama de produtos da 
mais elevada qualidade – desenvolvidos e testados por cientistas suecos 
de renome e por especialistas nutricionais – e com conselhos sobre como 
conseguir o seu estilo de vida saudável.  

C
O

D
. 1

09
30

0


