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A NUTRILITE™ filozófia

Csak a legjobbat kínáljuk.
A több mint 80 éves kutatási és fejlesztési tapasztalattal rendelkező NUTRILITE ma a világ első  
számú növényi alapú vitamin-, és étrend-kiegészítő márkája*

A több mint 50 országban a milliók által fogyasztott NUTRILITE az egyetlen olyan globális vitamin, 
ásványi anyag és étrend-kiegészítő márka, amely a saját, fenntartható gazdálkodású farmjain 
termesztett, betakarított és feldolgozott növényeket használja fel termékeihez.* A NUTRILITE  
növényi tápanyagokban gazdag növényi koncentrátumokat, nagy tisztaságú vitaminokat és  
ásványi anyagokat vásárol, ügyelve arra, hogy csak a legmagasabb minőségi szabványoknak  
megfelelő és a legjobb tápanyagokat kínálja az Ön számára.

A NUTRILITE a Nutrilite Egészség Intézettel közösen nemzetközi szakértői együttműködéssel segíti 
a jobb egészség és táplálkozás elérését. Az intézet célja, hogy a tudomány határainak fokozatos 
kibővítésével olyan termékeket fejlesszen ki, amelyek összhangban állnak a legújabb tudományos 
felfedezések eredményeivel. 

Mi a NUTRILITE-nál arra törekszünk, hogy a természet és a tudomány tökéletes kombinációjával 
segítsük a jobb közérzet elérését.

*2013. évi értékesítési adatok alapján az Euromonitor International felmérése szerint.
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Egy lépéssel előbbre.
Ennek szellemében a NUTRILITE™ egy tudósokból, táplálkozástudományi szakértőkből és  
edzőkből álló csoport segítségével kidolgozta, hogyan lehet a legfejlettebb tudományos  
módszerekkel meghatározni, miként reagál a szervezet az étkezésre, a testmozgásra,  
és mennyire képes a testsúly csökkentésére.

Az eredmény: a bodykey by NUTRILITE, egy Személyre szabott testsúlycsökkentő program. 
Szakértőink az Ön egyéni DNS-mintája és életviteli sajátosságainak figyelembe  
vételével elkészítenek egy személyre szabott Étrendet és edzéstervet, amely kifejezetten  
az Ön életmódjára és táplálkozási szokásaira alapul.

A bodykey by NUTRILITE program a természet és a tudomány ötvözetével segíti az  
optimális közérzet elérését.
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A bodykey™ filozófiája

Teljes mértékben Önre szabva.
Mi, a bodykey by NUTRILITE™ program munkatársai jól tudjuk, hogy a 
testünkkel való elégedettség nemcsak a magabiztosság, hanem a boldogság 
szempontjából is rendkívül fontos. Azt is tudjuk, hogy az optimális 
testsúly elérése az egyik legnehezebb dolog az életben. Éppen ezért 
külön odafigyeltünk arra, hogy egy olyan programot dolgozzunk ki, amely 
egyszerűen betartható, és segíti az egyéni sikerek elérését.

Rengeteg diéta létezik manapság, és a legtöbb ilyen program a kedvelt 
dolgok tiltásán, vagy éppen a kilók lehető leggyorsabb leadásán alapul.  
A bodykey by NUTRILITE attól különleges, hogy egy teljes mértékben  
testre szabott programot kínál, hiszen nincs két egyforma ember.  
A bodykey by NUTRILITE szakértői szeretnék megismerni az Ön egyedi 
tulajdonságait.

Mitől vagyunk ilyen különlegesek?

Persze, sok mindentől, ám a személyre szabott bodykey Étrend és edzésterv 
elkészítése során két fontos tényezőt veszünk figyelembe.

Először megnézzük a génjeit.
Régóta köztudott, hogy a hajunk színét, a csontjaink összetételét, sőt még a 
testmagasságunkat is a gének határozzák meg. A legújabb kutatások szerint 
a gének szoros kapcsolatban állnak azzal, hogyan reagál a szervezetünk 
a táplálkozásra és a testmozgásra. Szakértőink ezeknek az ismereteknek 
a birtokában olyan gének elemzését végzik el, amelyek hatással vannak a 
szervezet anyagcseréjére. Ehhez egy korszerű Genetikai tesztet alkalmaznak, 
amelynek eredménye segítséget nyújt a testsúlycsökkentési program 
végrehajtásában. 
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Utána az életmódját.
Személyre szabott Étrendjét és edzéstervét az Ön által kedvelt és kevésbé 
kedvelt dolgok figyelembe vételével állítjuk össze. Az Egyéni tervezés kérdőív 
segítségével a bodykey by NUTRILITE™ szakértői gondoskodnak arról, 
hogy az Ön jelenlegi életviteléhez tökéletesen illeszkedő testsúlycsökkentő 
programot dolgozzanak ki az Ön számára. Ügyelve természetesen arra,  
hogy az étrendben és edzéstervben az Ön által kedvelt ételek és 
mozgásformák szerepeljenek. 

A Genetikai teszt eredményeit egy biztonságos adatátviteli mechanizmus 
segítségével kombináljuk az Egyéni tervezés során kapott információkkal. 
 Az eredmények összesítése után elkészítjük személyre szabott Étrendjét  
és edzéstervét, amely garantáltan élvezetes, hatékony és sikeres lesz az  
Ön számára. Ám ez még nem minden: a bodykey™ kifejezetten erre  
a célra kifejlesztett, instant ételei nagyban hozzájárulnak a sikerhez.
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Nincs egyedül.
Az optimális testsúly eléréséhez vezető út egyéni erőfeszítések  
sorozatából áll, az elkötelezett hozzáállás pedig bármilyen eredmény 
elérésében kulcsfontosságú. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen 
magára van utalva. 

A bodykey by NUTRILITE™ program legfontosabb eleme a Személyes online 
bodykey™ tanácsadó felület. A táplálkozástudományi és testedzési szakértők 
által kidolgozott és felügyelt bodykey program arra a filozófiára épül,  
hogy a sikerhez folyamatos támogatás, útmutatás és ösztönzés is szükséges.

A bodykey programba történő jelentkezéssel megtette az első fontos  
lépést az optimális testsúly elérése felé.

A következő oldalakon 
megtudhatja, milyen lépések 
várnak Önre.
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1. lépés: 
 A bodykey™ Készlet
8-9. oldal

2. lépés:
 A genetikai teszt
10-11. oldal

3. lépés:
„Egyéni tervezés”
12-13. oldal

4. lépés:
Személyes online bodykey™ 
tanácsadó
14-17. oldal

5. lépés:
A termékek

18-21. oldal

6. lépés: 
Az étrend- 

kiegészítők
22-25. oldal

7. lépés:
A siker

26-27. oldal

Itt kezdődik az  
optimális testsúly  

eléréséhez vezető út 
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Pillantson bele!
Az optimális testsúly eléréséhez vezető út a kezdetektől a végéig egyszerűen 
bejárható. A bodykey Készlet tartalmazza mindazt, amire a program 
megkezdéséhez szüksége lehet.

Nézzük át röviden a csomag tartalmát:

1   Üdvözlő levél és tagsági kártya: Ez a levél köszönti Önt a  
bodykey by NUTRILITE™ programban, egyben tartalmazza az  
Ön bodykey Tagsági kártyáját.

2   bodykey Rövid útmutató az első lépésekhez: Egyszerű, lépésenkénti 
útmutató a bodykey by NUTRILITE programhoz, amely tartalmazza 
a Genetikai teszt, az Egyéni tervezés és a Személyes online bodykey™ 
tanácsadó bemutatását. 

3   Genetikai teszt doboza: A doboz 3 genetikai mintavételi pálcikát, 
valamint részletes utasításokat tartalmaz a DNS-minta levételéhez. 
További információk a Rövid útmutatóban találhatók.

4    Egyedi kód: Ez a Genetikai teszt dobozában megtalálható kód 
fogja azonosítani az Ön DNS-mintáját, egyúttal lehetővé teszi a 
regisztrációt az ingyenes Személyes online bodykey™ tanácsadó 
oldalra. Bővebb információkért kérjük, olvassa el a Rövid útmutatót.

5
 

 NUTRILITE™ Szója-, búza- és borsófehérje alapú porkeverék: A fehérjék a 
létfontosságú funkciók támogatása mellett hozzájárulnak az izomtömeg 
és a csontok fenntartásához, ezért ez a fehérjepor kiemelkedően fontos 
szerepet tölt be a testsúlycsökkentő program során.

1. lépés: A bodykey™ Készlet
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6   NUTRILITE™ Rostpor: A három természetes növényi forrásból 
származó élelmi rostból készült rostpor ugyancsak fontos eleme a 
kiegyensúlyozott testsúlycsökkentő programnak.

7  
 bodykey™ Teakeverék gyógynövényekkel: A testsúlycsökkentő 
programok nélkülözhetetlen eleme az ivóvíz és az alacsony 
kalóriatartalmú folyadékok fogyasztása. Az ízletes bodykey tea 
természetes módon hozzájárul a jó közérzet eléréséhez. 

8  
 bodykey Keverőpohár: A keverőpohárral egyszerűen elkészíthetők 
a különféle finom italok: próbálja ki a vanília, vagy csokoládé 
ízű krémturmix italporral, vagy akár a csomagban megtalálható 
NUTRILITE™ Szója-, búza- és borsófehérje alapú porkeverékkel!
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 9   
Szórólapok: ossza szét ezeket a szórólapokat ismerőseinek, hátha ők is 
kedvet kapnak, és csatlakoznak Önhöz az optimális testsúly eléréséhez 
vezető úton! 

10   
Márkabemutató prospektus: ez a füzet részletesen bemutatja a programot. 

  Vágjon neki az személyre szabott terv elkészítésének! Ehhez két egyszerű 
lépés szükséges:

  1.  Végezze el a genetikai tesztet!

 2.  Regisztráljon a www.bodykey.hu oldalon a személyre szabott Egyéni 
tervezés elvégzéséhez.

5

6

7

8

9

10
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2. lépés: A Genetikai teszt

Teljesen személyre szabott.
Az egyéni DNS-minta elemzésével a laboratórium megállapítja, hogyan 
reagál az Ön szervezete a zsírokra és szénhidrátokra, és a különböző típusú 
testmozgásra. Egy korszerű, modern eljárással az egyéni DNS-kód alapján 
megállapítjuk a személyre szabott Étrend és edzésterv elkészítéséhez 
szükséges legfontosabb információkat. A DNS-minta egyszerűen és 
biztonságosan, saját otthona kényelmében levehető. Kérjük, kövesse a  
Rövid útmutatóban található és a Genetikai teszt dobozában elhelyezett, 
részletes utasításokat.
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A kulisszák mögött.
Az anonim DNS-minta megérkezése után az állami tanúsítvánnyal rendelkező 
laboratórium megkezdi a minta részletes és biztonságos elemzését.

Íme néhány érdekesség:

 à Akárcsak Önnek, számunkra is kiemelkedően fontos az adatok védelme  
és bizalmas kezelése. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra,  
hogy DNS-mintáját csak az anonim egyedi kód azonosítsa. 

 à  Az Ausztriában található, korszerűen felszerelt laboratóriumban a szigorú 
osztrák genetikai törvények előírásainak megfelelő, modern orvosi, 
genetikai elemzési módszerekkel dolgoznak. Ez a csúcstechnológiát 
képviselő intézet az orvosi laboratóriumokra kidolgozott ISO szabvány 
szerint működik.

 à A bodykey by NUTRILITE™ azon alapul, hogy egyedi génállományának 
köszönhetően minden ember szervezete egy kicsit másként reagál az 
étkezésre és a testmozgásra. A DNS kivonása és a minta feldolgozása során 
csak azokat az információkat vesszük figyelembe, amelyek szükségesek 
a személyre szabott Étrend és edzésterv elkészítéséhez. Más információkat 
nem teszünk közzé. 

A Genetikai tesztről, valamint a táplálkozás  
és a genetika összefüggéseiről bővebben  
a www.bodykey.hu/public/genetictest  
oldalon olvashat.
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3. lépés: „Egyéni tervezés”

Teljesen személyre szabva.
Az Egyéni tervezés funkció segít abban, hogy ne csak diétázóként tekintsünk 
Önre, hanem megismerjük személyes szokásait Az Ön által kedvelt és 
kevésbé kedvelt dolgok figyelembe vétele alapján teljes mértékben 
személyre szabott tervet készíthet - saját magának!

Az Egyéni tervezés során kérdéseket teszünk fel kedvenc ételeiről, testmozgási 
szokásairól és arról, hogy miből áll egy átlagos napja. 

Szakértőink ezeknek a fontos információknak a birtokában pontosan meg 
tudják határozni az Ön által kedvelt ételeket és tevékenységeket. Ennél is 
fontosabb, hogy milyen étrend és edzésterv illeszthető bele reálisan az Ön 
mindennapjaiba. Így nem kell halat ennie és hegyi kerékpároznia akkor,  
ha inkább a csirkehúst kedveli és úszni jár! 

Látogasson el Személyes online 
bodykey™ tanácsadójához
még ma a www.bodykey.hu oldalon!
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Ezek az információk a Genetikai teszt eredményeivel együtt lehetővé teszik 
egy személyre szabott, egyszerű, élvezetes, és legfőképp: hatékony étrend és 
edzésterv kidolgozását.

A Genetikai teszthez hasonlóan az Egyéni tervezés is könnyen, mindössze  
5 perc alatt elvégezhető. A Személyes online bodykey™ tanácsadóban 
történő regisztráció után részletes utasításokkal elvezetjük Önt az Egyéni 
tervezés oldalra. A regisztrációval és az oldal kitöltésével kapcsolatos  
részletes információk a Rövid útmutatóban is megtalálhatók.
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4. lépés: Személyes online bodykey™ tanácsadó

Önnek is itt a helye.
Azt Ön határozza meg, hány kilót szeretne leadni, a mi feladatunk, hogy 
segítsünk Önnek a cél elérésében és fenntartásában. Éppen ezért a bodykey 
program egyik kulcsa a szabadon hozzáférhető Személyes online bodykey™ 
tanácsadó. Ezen az oldalon a NUTRILITE tudósaiból, táplálkozástudományi 
szakértőiből és edzőiből álló csoport segíti és motiválja Önt a program során. 
A nagyszerű tanácsokat és hasznos interaktív funkciókat kínáló Személyes 
online bodykey™ tanácsadó folyamatosan rendelkezésére áll és ösztönzi Önt 
a siker elérésére.
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Személyre szabott étrendje  
és edzésterve elkészült.
10-15 munkanapon belül e-mailben értesítjük Önt a személyre szabott Étrend 
és edzésterv elkészítéséről. Az e-mailből közvetlenül elérheti a Genetikai teszt 
eredményeit a Személyes online bodykey™ tanácsadó oldalon. Személyes 
honlapjáról a genetikai adottságai és az Egyéni tervezés alapján kialakított 
Étrendre és edzéstervre léphet, valamint az egyéni igényeihez kapcsolódó 
további területeket érhet el.

A személyre szabott Étrend és edzésterv jóval több, mint egy ételeket  
és testgyakorlatokat tartalmazó, rögzített lista: egy interaktív rendszer,  
amely egyedülálló rugalmasságával tökéletesen alkalmazkodik az  
Ön mindennapi életéhez.

Látogasson el még ma a Személyes 
online bodykey tanácsadó oldalra  
www.bodykey.hu.

Vágjon bele!
Amíg szakértőink elkészítik az Ön személyre szabott tervét, addig a Személyes 
online bodykey™ tanácsadó számos, hasznos funkcióját használhatja. 
Az Első lépések fázis célja, hogy lelkileg és fizikailag ösztönözze Önt a 
testsúlycsökkentő program elvégzésére. Ez a fázis ideális lehetőség a 
testsúlycsökkentési célok meghatározásának elkezdésére. Továbbá ez 
idő alatt felkészülhet a közelgő kötelezettségvállalás következményeire, 
valamint elkezdhet alkalmazni bizonyos tippeket a jobb étrend és edzésterv 
kialakítása érdekében. Ne feledje: a bodykey készletben található, nagyszerű 
termékek használatával felkészülhet a testsúlycsökkentő program 
végrehajtására!
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Jó étvágyat!
A Genetikai teszt és az Egyéni tervezés során kapott információk alapján 
táplálkozási szakértőink elkészítik az Ön személyre szabott Étrendjét és 
edzéstervét, amelyhez figyelembe vesszük a Nutrilite Egészség Intézet 
egészséges étkezésre és étrendre vonatkozó irányelveit. Ezek az irányelvek 
biztosítják, hogy Ön mindig a megfelelő ételeket és - szükség esetén - étrend-
kiegészítőket fogyassza, így a fogyás mellett megőrizheti jó közérzetét.

A bodykey™ napi Étrendtervező ezer finom étel receptjét tartalmazza, 
amelyeket kifejezetten az Ön étrendi profiljának megfelelően válogattunk 
össze. Ráadásul az étrendben szereplő, egyszerűen elkészíthető bodykey 
instant ételekkel jól szabályozhatja a bevitt kalória mennyiségét. Az 
étrendet 14 napos időtávra készítjük , így Ön mindig időben felkészülhet 
az elkövetkező hetek fogásaira. Ugyanakkor az Étrend az egyéni igények 
figyelembe vételére is lehetőséget biztosít, tehát mindig az Ön által 
elfogyasztott ételekhez alkalmazkodik, nem pedig fordítva. A bodykey  
Étrendtervező rugalmas, jól variálható és teljes mértékben az Ön valós 
igényein alapul, akár egy négyfős családra kell főznie, akár túlórázik,  
akár egy hosszú utazás kellős közepén tart éppen - ráadásul az Ön kedvenc  
ételeit tartalmazza! 

A Bevásárlólistán gyorsan áttekintheti az optimális testsúly eléréséhez 
szükséges ételeket, bodykey termékeket és NUTRILITE™ étrend-kiegészítőket. 

Mivel tudjuk, hogy kíváncsian várja az egészséges étrend eredményeit, a 
Személyes online bodykey™ tanácsadó oldalon egy sor hasznos szolgáltatás, 
így például BMI kalkulátor, testsúly és derékbőség-mérő eszköz segíti 
az ideális testsúlyhoz vezető út nyomon követését - és a mérföldkövek 
megünneplését!
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testmozgás, egyszerűen.
Az aktív testmozgással nem csak kalóriát égethet el, hanem pozitív 
hozzáállását és motivációját is megőrizheti: ez a két érzelmi tényező pedig 
kiemelkedően fontos a testsúlycsökkentő program sikeres teljesítéséhez.

Éppen ezért a személyre szabott gyakorlatok nagyon fontos részét képezik 
az egyéni tervnek. A Genetikai teszt és az Egyéni tervezés eredményei olyan 
fontos információkkal szolgálnak, amelyek alapján szakértőink - az étrendhez 
hasonlóan - az Ön erőnlétének, szokásainak és testi adottságainak megfelelő 
edzéstervet készítenek.

Ha tehát jógázni szeret, vagy egy futóklub tagjaként rendszeresen kocogni 
jár, a testedzéssel foglalkozó szakértők a megadott információk figyelembe 
vételével az egyéni szintjéhez és stílusához leginkább alkalmazkodó erőnléti és 
állóképességet fejlesztő edzéseket állítanak össze az Ön számára.

A gyakorlatok elvégzését segítő, szórakoztató és hatékony útmutató további 
segítséget és ösztönzést jelent az Ön által preferált tevékenység helyes 
végrehajtásában. Az okleveles fitnesz szakértőnk, Steve Mellor által készített, 
jól követhető videókkal minden gyakorlat egyszerűen és interaktív módon 
elsajátítható. 

A bodykey by NUTRILITE™ programmal nyomon követheti a napi teendőket, 
a program emlékezteti Önt arra, ha nagyobb odaadással kell dolgoznia a cél 
érdekében, és elismeri az erőfeszítések eredményeit. 

A bodykey by NUTRILITE program többi eleméhez hasonlóan az étrend és 
edzésterv moduljai is teljesen személyre szabottak, egyszerűek és hatékonyak.

Online szolgáltatások:

 à  Személyes honlap a teljes Étrenddel és edzéstervvel
 à  bodykey by NUTRILITE szaktanácsadás, támogatás és ösztönzés
 à  Hetente frissíthető Étrend és edzésterv
 à  Több ezer receptet tartalmazó online Étrend
 à  Egyéni szükségletekre szabott edzéstervek
 à  Javasolt bodykey™ termékek és NUTRILITE étrend-kiegészítők
 à   Gyors tervezést és szervezést lehetővé tevő, egyszerűen kezelhető 

bevásárlókosár
 à  Hetente aktualizálható testsúly, nyomon követhető fejlődés 
 à  BMI kalkulátor, testsúly és derékbőség alakulásának követése
 à  Hasznos bemutató videók 
 à  Ösztönző és érdekes cikkek, tanácsok az éttermi étkezéshez  

és a sportoláshoz 
 à  Közösségi hálózat több ezer bodykey felhasználóval 
 à  Receptek, cikkek, termékek és gyakorlatok keresése 
 à  Jutalomkalkulátor a plusz testmozgásért járó finomságok listájával
 à  Mobil eszközökre optimalizált oldal, amely bárhonnan elérhető
 à  Saját receptek feltöltése

... és számos egyéb szolgáltatás!
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ételek, Önre szabva.
A diéta és a testsúly megőrzése akkor lehet hosszú távon sikeres,  
ha megfelelő ételeket fogyasztunk. Kutatások bizonyították, hogy az 
egészséges életmód és a megfelelő táplálkozás rendkívül fontos szerepet 
tölt be az optimális közérzet elérésében. Ám az egészség, az étrend és a 
táplálkozás egyensúlyáról gyakran könnyebb beszélni, mint megvalósítani. 

A bodykey by NUTRILITE™ program ezért egy átfogó tervet kínál Önnek, 
amely számos ízletes azonnal elkészíthető étellel, teával és étrend-
kiegészítővel segíti a megfelelő étrend betartását. A bodykey™  
azonnal elkészíthető ételek többféle ízben kaphatók, és hozzásegítik  
Önt testsúlycsökkentési céljai eléréséhez.

5. lépés: A termékek
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jó étvágyat kívánunk!
A kényelmes, ízletes és kifejezetten az Ön étrendjéhez szabott bodykey™ 
krémturmixok, szeletek és levesek kitűnő lehetőséget kínálnak az adagok  
és a zsír-, szénhidrát-, fehérje- és kalória-bevitel kontrollálására.  
A csökkentett szénhidráttartalmú (sárga), csökkentett zsírtartalmú  
(piros) és kiegyensúlyozott (narancssárga) változatban kapható instant  
ételek egyszerűbbé teszik az optimális testsúly elérését és megőrzését. 
Válassza ki kedvenc termékeit és ízeit, és fogyassza ezeket az ételeket  
a program során!

Egyszerű színkódos rendszer.
Egyéni genetikai információi alapján megállapítjuk, hogyan reagál szervezete 
a különböző típusú ételekre, majd ennek alapján egy színkódos rendszerrel 
segítjük a megfelelő bodykey élelmiszerek kiválasztását. 

A csökkentett szénhidráttartalmú ét-
rendbe illeszkedő élelmiszerek

A csökkentett zsírtartalmú étrendbe 
illeszkedő élelmiszerek

A kiegyensúlyozott étrendbe illeszke-
dő élelmiszerek
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instant ételek és italok.
Krémturmix italporok
A bodykey™ keverőpohárral elkészíthető, frissítő és finom, vaníliás 
és csokoládés ízű krémturmix italporok a nap bármely szakában 
elfogyaszthatók. (1 csomag 14 tasakot tartalmaz)

Szeletek
Van aki a gyümölcsízűt szereti, mások a csokoládésért rajonganak,  
de tény, hogy az instant bodykey szeletek bárhol és bármikor 
elfogyaszthatók, így hozzásegítik Önt a megcélzott testsúly eléréséhez.  
(1 csomag 14 szeletet tartalmaz)
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Levesek
Gyakran előfordul, hogy egyszerűen nincs idő a főzésre. A bodykey™ finom 
paradicsom- és zöldséglevese kitűnő fogás lehet ebédre, vagy vacsorára 
egyaránt. Egyszerűen keverje össze meleg vízzel, és fogyassza jó étvággyal! 
(1 dobozban 14 adag levespor található)

Tea
Ez a citromfűvel, zöld teával és csalánnal ízesített, nyugtató hatású és  
finom gyógynövény-tea elősegíti az optimális folyadékbevitel fenntartását, 
ami - különösen egy testsúly-csökkentő program során - alapvetően fontos 
az egészség megőrzéséhez. Kóstolja meg a bodykey Készletben található 
bodykey Teát még ma! (25 tea filtert tartalmaz)

Miután megérkeztek a Genetikai teszt 
eredményei, rendelje meg az Önnek 
megfelelő bodykey termékeket a  
www.bodykey.hu oldalon.
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6. lépés: Az étrend-kiegészítők

Fokozottan ajánlott.
A szervezet étkezésre adott reakciójához igazodó Természetes zsírcsökkentő  
és a Természetes szénhidrát-csökkentő nagy segítséget nyújt a program 
során. Ezek az étrend-kiegészítő termékek csökkentik a kalória-bevitelt, és 
hozzájárulnak a testsúly fokozatos csökkentéséhez, majd szinten tartásához.
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Természetes zsírcsökkentő
Ez a fügekaktuszból kivont 100%-ig természetes rostkivonat-alapú  
étrend-kiegészítő a minimálisra csökkenti az étkezési zsír felszívódását,  
így az ételekben lévő zsír akár 27%-át is blokkolja. Tartalma: 80 tabletta.

Természetes szénhidrát-csökkentő
Ez 100%-osan természetes fehér fürtösbab-kivonat alapú étrend-kiegészítő
egy normál 600 kalóriás étkezéssel bevitt szénhidrát akár kétharmadát
blokkolja. Tartalma: 80 tabletta.

Kérjük, hogy az étrend-kiegészítőket az 
interneten, a www.bodykey.hu oldalon,  
vagy közvetlenül a www.amway.hu  
oldalon rendelje meg.
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Kutatások bizonyították, hogy az egészséges életmód és a megfelelő 
táplálkozás rendkívül fontos szerepet tölt be az optimális testsúly elérésében. 
A személyre szabott Étrend és edzésterv automatikusan figyelembe veszi az 
Ön vitamin- és ásványianyag-igényét. A napi információkban az egészséges 
és kiegyensúlyozott étrendet elősegítő étrend-kiegészítőkről is tájékoztatást 
adunk Önnek. A NUTRILITE™ étrend-kiegészítők ráadásul növelik az 
energiaszintet, így a diétázás során is megőrizheti legjobb formáját. 

NUTRILITE™ Szója-, búza- és borsófehérje 
alapú porkeverék
A fehérjék a létfontosságú funkciók támogatása mellett hozzájárulnak 
az izomtömeg és a csontok fenntartásához, ezért kiemelkedően fontos 
szerepet töltenek be a testsúlycsökkentő program során. Alacsony zsír-, és 
koleszterintartalmának köszönhetően a Szója-, búza- és borsófehérje alapú 
porkeverék jó alternatívát kínál a hagyományos fehérjeforrásoknak, mint a 
vörös húsok, a sajt, a tojás és a teljes értékű tej kiváltására. Igény szerint oldjon 
fel egy púpozott evőkanálnyi fehérjeport bármilyen folyadékban (például 
valamelyik bodykey krémturmixban, vagy bodykey levesben). A fehérjepor a 
bodykey™ Készletben is megtalálható, ezért akár rögtön ki is próbálhatja. 

NUTRILITE™ Rostpor
Ez a nem szemcsés és ízmentes Rostpor elősegíti az emésztőrendszer 
egészséges működését, ami fontos egy alacsony kalória- és zsírtartalmú 
étrend esetén. A rostpor oldódó (általában zabból, gyümölcsökből és 
zöldségekből pótolható) étkezési rostot tartalmaz, melynek beviteléről 
gyakran elfeledkezünk a napi rohanásban. Ez a könnyen elkeverhető, száraz 
por bármilyen ételre szórható, vagy folyadékban (például valamilyen bodykey 
levesben) elkeverhető. A bodykey Készlet a Rostport is tartalmazza.

Őrizze meg egészségét!  
Érezze jól magát!

NUTRILITE™ Rágható rostkeverék
A rágható rostkeverék 13 természetes forrásból származó rostot tartalmaz.  
Ez a narancskrém ízű rágható keverék a testsúlycsökkentő étrend egyszerű  
és élvezetes kiegészítője lehet. 
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Kérjük, hogy a NUTRILITE™ termékeket  
az interneten, a www.bodykey.hu oldalon, 
vagy közvetlenül a www.amway.hu  
oldalon rendelje meg!

NUTRILITE™ Omega-3 komplex
Ez az étrend-kiegészítő halolajból származó omega-3 zsírsavakat (EPA és DHA) 
tartalmaz. AZ EPA és a DHA hozzájárul a szív normál működéséhez,  
ezért fontos szerepet tölt be az optimális egészség elérésében. 

NUTRILITE™ Naponta étrend-kiegészítő
A növényi koncentrátumokban található növényi tápanyagokat tartalmazó 
Naponta étrend-kiegészítő napi egy alkalommal szedve egyensúlyban tartja a 
vitaminokat és ásványi anyagokat. 

NUTRILITE™ DOUBLE X™ étrend-kiegészítő 
Az egyedülálló DOUBLEX multivitamin/multiásványianyag/növényi 
tápanyag étrend-kiegészítő támogatja az immunrendszer normál 
működését és a csontok, a szív és a bőr egészségének megőrzését.  
Ezen kívül antioxidáns védelmet biztosít az egészséges sejtek számára, és 
elősegíti az általános jó közérzet elérését. 

NUTRILITE™ CLA 500
A teljes mértékben 100%-os sáfrányos szekliceolajból származó CLA 500  
egy zsírsav, amely természetes formában a húsban és a tejtermékekben  
fordul elő. A CLA 500 kiegészítő forrásként szolgálhat az alacsony  
zsírtartalmú étrend mellett. 
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Ön határozza meg saját  
ideális testsúlyát.
Az optimális testsúly elérésekor büszkeség és öröm járja át. Képzelje el, 
milyen érzés lesz, amikor újra belefér kedvenc farmerjába, jól érzi magát  
a strandon, és végre magabiztosabban áll minden helyzet elé.

Az ideális testsúly eléréséhez vezető úton számos új élmény, kihívás és 
természetesen siker vár Önre. Ám ne feledje: a bodykey by NUTRILITE™  
nem egyszerűen a leadott kilókra helyezi a hangsúlyt. Mi azt szeretnénk,  
hogy Ön jól érezze magát a bőrében, és elégedett legyen a megjelenésével.  
Így amikor hozzákezd a gyakorlatok elvégzéséhez, és elkezd egészségesebben 
táplálkozni, tartsa szem előtt, hogy optimális testsúlyát Ön határozza 
meg. Amikor jól érzi magát a bőrében, akkor elérte a célját, és ez az, ami 
meghatározza a sikert.

Tudjuk, hogy az optimális testsúly nem egyszeri cél, hanem egy megtartani 
kívánt állapot, ezért a bodykey by NUTRILITE folyamatos támogatással, 
ösztönzéssel, termékekkel, valamint étrendi és edzéstervezéssel segíti Önt új, 
optimális testsúlya fenntartásában, és megújult személyisége megőrzésében.

A bodykey by NUTRILITE hozzásegíti Önt egy sikeres, élvezetes és legfőképp: 
személyre szabott testsúlycsökkentési program eléréséhez. 

Ne feledje: miután elérte véglegesen kitűzött testsúlyát, a Személyes online 
bodykey™ tanácsadó segítségére továbbra is számíthat, így hosszú távon 
megőrizheti testsúlyát, és másokat is arra ösztönözhet, hogy kövessék az  
Ön példáját.

7. lépés: A siker
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A bodykey by NUTRILITE™ hozzásegíti Önt  
egy sikeres, élvezetes és legfőképp: személyre szabott 
testsúlycsÖkkentési program eléréséhez.



Amway Hungária Marketing Kft.
1025 Budapest
Szeréna út 11.

Tel:  +36 1 345 -1300
Fax:  +36 1 212 - 5108

www.amway.hu
infohu@amway.com

További információkért
látogasson el a  
www.bodykey.hu oldalra 

A bodykey by NUTRILITE™

 à Megmutatja a kulcsot az optimális testsúly eléréséhez. 

 à Egy személyre szabott és átfogó testsúlycsökkentő program, amely 
genetikai adottságain és egyéni életmódján alapul. 

 à A bodykey by NUTRILITE tudósai, táplálkozástudományi szakértői és edzői 
által kifejlesztett Étrendet és edzéstervet kínál, amely a Személyes online 
bodykey™ tanácsadó oldalon keresztül ízletes bodykey termékekkel és 
NUTRILITE étrend-kiegészítőkkel segíti a testsúlycsökkentő program 
elvégzését. Egyszerűvé és élvezetessé teszi a kitűzött testsúly elérését.
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