
 

Hyvinvointituotteet ja Diabetes 

Wellness Natural Balance tuotteet auttavat minua jokapäiväisessä elämässäni 

elämänkumppanini diabeteksen hallinnassa. Terveellinen ja luonnollinen tuotesarjan matala 

glykeenisen Natural Balance Shake proteiinikuitujauhe, Natural Balance soup keittojauhe ja 

Natural Balance välipalapatukka auttavat pitämään verensokerin tasaisena.  

Käytän tuotteita välipalana, verensokerin tasaiseen nostoon sekä ateriankorvikkeena. 

Välipalapatukka kulkee mukana käsilaukussa ja aina kun verensokeri laskee liikaa, on 

minulla helppo ja terveellinen tuote lähettyvillä. Leivän sijasta välillä korvaan aamu -tai 

iltapalan runsasproteiinisella keitolla ja jogurttiin sekoitetulla shake proteiinikuitujauheella.  

Olen käyttänyt tuotteita jo muutaman vuoden ja verensokerimittauksissa olen huomannut 

hyvät tulokset. Samoin pitkäaikaissokeri sekä kolesteroli arvot ovat parantuneet, joten olen 

pienentänyt lääkitystä.  

Tieteellisesti kehitetty ja turvallinen Wellness by Oriflame 

Tiede ja luonto kohtaavat Wellness-tuotteissa, jotka tukevat elimistön luonnollista tasapainoa 

ja auttavat kehoa voimaan hyvin. Tutkitut raaka-aineet valmistetaan korkeilla 

laatuvaatimuksilla kuten GMP-standardi ja HACCP-standardi. 

Eivät sisällä transrasvoja, keinotekoisia makuaineita, säilöntäaineita, väriaineita tai 

geenimuunneltuja raaka-aineita. 

 

 

 



Natural Balance Shake,   

 proteiini kuituvalmiste  
 
 
Makuina vanilja, mansikka ja suklaa 

 
 

 sisältää paljon ravinteita, mutta vain vähän kaloreita 

 tasapainottaa verensokeria ja pitää insuliinin erityksen hallinnassa 

 pitää ruokahalun ja makeannälän kurissa ja olon kylläisenä 

 Shakea voi käyttää laihdutukseen. Shake nautitaan puolisen tuntia ennen päivän pääruokia. Näin se 
laskee aterian verensokerivaikutusta 

 tuote sopii treenien palautusjuomaksi ja se on ihanteellinen hyvinvointivälipala 

Matala GI-arvo vähentää mielihaluja ja makeannälkää 

Kun ruuan glykeeminen indeksi (GI) on alle 55, sanotaan, että sen GI-arvo on matala. Natural Balance Shaken GI-arvo 
on 28. Natural Balance Shake sisältää hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja.  Se pitää verensokerin tasaisena, nälän poissa.  

Valmistusaineet 

Natural Balance Shake sisältää optimaalisen määrän puhtaita, turvallisia ja luonnollisia raaka-aineita, jotka elimistö 
käyttää tehokkaasti hyväkseen. Patentoidussa koostumuksessa on mukana: 

 kolme proteiinilähdettä hera, muna ja herne, omega 3 ja 6 – rasvahappoja  

 hitaasti imeytyvää hiilihydraattia sekä kuitua tulee omenasta, ruusunmarjasta ja sokerijuurikkaan kuituosasta 

 Raaka-aineiden mukana valmisteeseen tulee myös luonnollisia vitamiineja, mineraaleja ja antioksidantteja 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 150 ml valmista juomaa sisältää alle 1% laktoosia. 
Ainesosat mansikka shake: NGC Formula (sekoitus herneproteiinia, omenaa, kananmunaa, heraa [maitoproteiinia]  
ja ruusunmarjaa), kananmunan albumiini, luontaiset aromit (mansikka, kerma), sokerijuurikaskuitu,  
väriaine (punajuuriuute), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo) ja makeutusaine (sukraloosi). 
Sukraloosi ei imeydy elimistöön, eikä se aiheuta insuliinin erittymistä. Se on tällä hetkellä ainut EU:n hyväksymä 

vastaava makeutusaine. 
 
Valmistus :Sekoita 1 annoskauha (0,45 dl / 18 g) Natural Balance Shake –jauhetta ja                                                         
150 ml kylmää nestettä (esim. vesi, maito, mehu, jogurtti) Ravista hyvin.  Kysy lisää shake pirtelö reseptejä. 

Ravintosisältö mansikka shake: 
 

100g 
Per 18g annos  

Energiaa kcal/kJ                                     370/1550 65/280 

Proteiineja g                                                  42   7,5 

Hiilihydraatteja g                                       32 6 

- joista sokereita* g                                  20  3,5 

Rasvaa g                                               8  1,5 

- josta tyydyttyneitä rasvahappoja g                               2  0,5 

- tyydyttymättömiä rasvahappoja g                            6  1,0 

Ravintokuitua g                                    8  1,5 

Natriumia (Na) g                                               0,6  0,1 



Professori Stig Steen  

Stig Steen on sydän- ja rintaelinkirurgian professori ja eräs 
maailman johtavista keuhko- ja sydäntransplanttien ja elvytyksen 
asiantuntijoista. Lääkäriuransa aikana Steen on kiinnostunut 
ravinnon terveysvaikutuksista, ja hän on Igelösä Life Science 
Community – ravitsemustutkimusklinikan perustaja ja johtaja. 
Patentoitu Wellness by Oriflame Natural Balance Shake on Stig 

Steenin ja Steenin tutkijaryhmän kehittämä valmiste, joka perustuu yli 
kahdeksan vuoden tutkimus- ja kehitystyöhön. 

Stig Steen vastaukset shaken ja diabeteksen sopivuudesta keskenään kysymyksiin: 

Millaisia tuloksia Wellness by Oriflame Natural Balance Shake –laihdutustutkimuksesta saatiin? 

Jos kehonkoostumusluku oli päälle 30, tutkimushenkilö laihtui noin 9 kiloa vuodessa. Jos kehonkoostumusluku oli alle 

30, laihtuminen oli keskimäärin 6 kiloa vuodessa. Merkittävää oli että vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta 

tutkittavien paastoverensokeri oli normalisoinut. Tämä oli tilastollisesti merkittävä tulos. Selitys tälle on mielestäni se, 

että tutkittavat söivät ruokaa, joka piti verensokerin tasaisena eikä aktivoinut insuliinintuotantoa liikaa. Tämä selittää 

myös laihtumista, sillä on erittäin vaikeaa pudottaa painoa jos insuliini on korkealla. Tavoitteemme oli myös, että 

laihdutetut kolme kiloa olisivat rasvaa, ei vettä tai lihaskudosta. Kun huomioidaan kaikki tämä, tutkimustulosta 

voidaan pitää hyvänä.  

Voinko käyttää Natura Balance Shakea jos minulla on sokeritauti? 

Jos sokeritautia sairastavalla ei ole lääkitystä, hän voi aloittaa Shaken käytön heti ja diabeteskin todennäköisesti 

helpottaa.  

Jos potilas käyttää jotain muuta diabeteslääkitystä ja ruokavalio muuttuu, verensokeria tulee seurata tarkasti joko itse 

tai lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa.  

Jos diabeetikko nimittäin alkaa käyttää Shakea, hän saattaa syödä vähemmän. Myös hiilihydraatteja tulee silloin 

aiempaa pienempiä määriä. Jos hän on verensokeria alentavalla lääkityksellä, seuraukset voivat olla vaarallisia.  

Tuote sopii siis erinomaisesti myös diabeetikoille, mutta sitä pitää käyttää läheisessä yhteistyössä lääkärin tai 

terveydenhoitajan kanssa. Näin erityisesti, jos käyttää sisäistä lääkitystä, ja vielä suuremmalla syyllä, jos käyttää 

insuliinia.   

Vaikuttaako Natural Balance Shake kolesteroliin? 

Kun teimme tutkimuksen, johon osallistui 22 henkilöä, huomasimme, että se alensi vähän kolesterolia. Se lisäsi ns. 

hyvää kolesterolia ja alensi pahaa 

kolesterolia.  

 

Wellness-käyttäjät ovat kaivanneet 

selkeitä ja perusteellisia neuvoja, 

kuinka Natural Balance -tuotteita 

käytetään laihduttamiseen ja 

hyvinvoinnin lisäämiseen. Kysy 

minulta Wellness Roadmap -lehtinen.  



Natural Balance 

Soup  

Runsasproteiiniset 

keittojauheet 

 

 

 

 

  
    

OPTIMAALINEN RAVINTOSISÄLTÖ 
Keitot sisältävät runsaasti proteiineja ja ovat täydellisiä aminohappokoostumuksiltaan. Keitot 
ovat vähärasvaisia ja sisältävät optimaalisen suhteen omega 3 ja omega 6 –rasvahappoja. 
Keitot ovat vähähiilihydraattisia ja niiden glygeeminen indeksi (GI) on alhainen. Inuliini toimii 
prebioottina, joka ylläpitää suoliston hyvää mikrobikantaa ja edistää 
ravintoaineiden imeytymistä. 

  

 

               

  

 

  VÄHENTÄÄ NÄLÄNTUNNETTA JA MIELITEKOJA 
Keitot sisältävät paljon proteiinia ja riittävästi kuituja. Alhainen GI tasapainottaa verensokeria 
ja ehkäisee makeanhimoa. Keitot nautitaan lämpimänä ja lämpimät ruoat lisäävät 
kylläisyydentunnetta enemmän kuin kylmät ruoat. 

 

 

 

              

  

 

  PARANTAA ENERGIATASOA JA KESKITTYMISKYKYÄ          
Verensokeria voidaan pitää tasaisena syömällä säännöllisesti ateriat ja välipalat. Tasainen 
ateriarytmi pitää yllä 
keskittymiskykyä ja pysyt energisenä koko päivän. Useimmat ihmiset voivat käyttää pitämään 
yllä suorituskykyä, oli kyse työstä tai liikunnasta.  

  

 

 

              

  

 

  100 % LUONNOLLISET raaka-aineet 
Keitot sisältävät perusraaka-aineita kuten tomaattia, basilikaa, pinaattia ja 
parsaa. 

 

 

 

              

  

 

  EI SISÄLLÄ  
gluteenia, laktoosia, keinotekoisia väri- tai säilöntäaineita. Keittojen yleisin 
mahdollinen allergiaa aiheuttava ruoka-aine on soijaproteiini. 

 

 

 

              

  

 

  HELPPO VALMISTAA 
Valmis 1 minuutissa. Sekoita jauhetta kuumaan veteen ja nauti. 
 
 
 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Keittoja voit tuunata eli muokata ruokaisammaksi helpoilla konsteilla. Wellness - reseptiarkistosta on esimerkiksi 
kuvan talvinen thaikeitto. Kysy lisää minulta.  

Ainesosat tomaatti & basilikakeitto 

herneproteiini, soijaproteiini, tomaattijauhe (17,9 %), fruktoosi, maissitärkkelys, suola, luontaisia aromeja, 
perunaproteiini, inuliini, rypsiöljy, basilika (0,4 %), sitruunahappo, väri (paprikauute), pippuri 

Valmiin keiton suolapitoisuus on 0.9 %. 

Ainesosat parsakeitto: 

herneproteiini, soijaproteiini, maltodekstriini, maissitärkkelys, fruktoosi, suola, luontaiset aromit, pinaattijauhe, 
kuivattu auringonkukkajauhe, parsannuppu (2,9 %),perunaproteiini, inuliini, rypsiöljy, sipulijauhe 

Valmiin keiton suolapitoisuus on 0,8 %. 

 
Ravintosisältö         100 g:ssa jauhetta                       Valmiissa annoksessa (248 ml) 
Energiaa                  kJ/kcal 1467/347                         411/97 
Proteiinia                 37.9                                             10.6 
Hiilihydraatteja        36.7                                              10.3 
- joista sokereita      22.5                                              6.3 
Rasvaa                    4.4                                                1.2 
- josta tyydyttyneitä  
rasvahappoja          0.8                                                 0.2 
- josta tyydyttymättömiä  
rasvahappoja          3.6                                                 1.0 
Ravintokuitua          4.5                                                 1.3 
Natriumia                3.3                                                 0.9 

Käyttöohje 
Lisää noin kaksi ruokalusikallista (mittalusikallinen eli 28 g / 0,5 dl) jauhetta  
220 milliin kiehuvaa vettä ja sekoita tasaiseksi.  

 

 



Wellness Pack Man ja Woman   

 
Yksittäispakatut ravintolisäpussit naisille                                                                                                      ja 
miehille. Annospussi sisältää optimaalisen                                                                                               
määrän terveydelle, kauneudelle ja                                                                                                             
hyvinvoinnille tarpeellisia suojaravin- 
teita; 
 
IHO   ELINVOIMA 
 
•Parempikosteuspitoisuus  •Enemmän energiaa ja jaksamista 
•Vähemmän juonteita ja valovaurioita 
 
 
 
SYDÄN   VASTUSTUSKYKY   SILMÄT & NÄKÖ 
 
 
•Hyväsydänterveys  •Parempi immuunipuolustus                •Hyvä suoja UV -säteiltä 
•Paremmat kolesteroliarvot  •Vähemmäntulehduksia               •Virkeämmät silmät 
 
 
 
LIHAKSET & NIVELET 
 
•Parempi kestävyys, enemmän voimaa 
•Vähentää harjoituksen jälkeistä palautumisaikaa ja lihasten kipeytymistä 
 
 
1 x Multivitamin & Mineral –puriste – oma vitamiini-kivennäisaine -valmiste naisille sekä miehille 
 
1 x Swedish Beauty Complex Plus –kapseli - sisältää  
astaksantiini-antioksidanttia. 3 mg astaksantiinia 50 mg mustikkauutetta 
 
 
Swedish Beauty Complex Plus sisältää astaksantiinia ja mustikkaa.  
Astaksantiini on antioksidantti, joka suojaa elimistöä ainutlaatuisella tavalla, ja sillä on myös tulehdusta 
vastaan taistelevia ominaisuuksia. Astaksantiini suojaa ihoa tehokkaasti muun muassa auringon haitoilta, ja  
se ehkäisee lihasten kipeytymistä liikunnan jälkeen. Mustikassa on runsaasti C-vitamiinia, kuitua ja  
antioksidantteja. Ne ovat hyväksi verenkierrolle, sillä ne vahvistavat verisuonten seinämien sidekudosta  
sekä vähentävät turvotusta. Mustikka vaikuttaa myös hiussuoniin, ja voi sen myötä alentaa silmänpainetta  
ja vähentää silmien rasitusoireita sekä parantaa hämäränäköä. 

Tutkimusten mukaan veren korkean sokeripitoisuuden aktivoimat reaktiiviset happilajit (Reactive Oxygen 
Species, ROS) edistävät diabetestä ja sen liitännäissairauksia silmänpohjissa, munuaisissa ja 
ääreishermostossa. Astaksantiinin on todettu palauttavan beta-solujen toiminnan entiselleen ja ehkäisevän 
liiallisen glukoosin haitallista vaikutusta diabetesta sairastavilla hiirillä. 
  

2 x Omega 3 –kapseli - sisältävät välttämättömiä rasvahappoja kalaöljyä 1000 mg 
josta Omega-3 rasvahappoja 318 mg, josta EPAa 164 mg ja DHAta 110 mg. 
 
 
Puhdas ja turvallinen kalaöljy. Hyvin suojattu hapettumista vastaan. Molekyylitislattu,valmistettu  
farmaseuttista GMP-standardia noudattaen. Kalaöljy saadaan paljon EPA:a ja DHA:ta ja sisältävistä kaloista.  
Ei sisällä raskasmetalleja eikä muita jäämiä. 
Ei sisällä geenimanipuloituja aineosia. Sisältää kalaliivatetta, ei eläinperäistä gelatiinia. Sisältää luonnollista 
omega 3:a, ei tiivisteitä eikä johdannaisia. 



Natural Balance Bars 
 
Natural Balance -patukka on suussa sulava,  
proteiinia sisältävä välipala, josta ei tarvitse kantaa  
huonoa omaatuntoa. Kaksi makua, suklaa ja 
supermarja, molemmat ovat yhtä herkullisia ja täysin 
luonnollisia. 
 
Välipalapatukka sopii välipalaksi, treenikassiin, 
laukkuun tai reppuun verensokerin nostamiseen.  
 
Tuote sopii lapsista vanhuksiin. 
 
 
 
 
• 100% luonnollinen ja terveellinen välipalapatukka, jossa on vain noin 150 kaloria (patukoiden keskiarvo). 
• Kaksi herkullista makua: suklaa ja supermarja (granaattiomena, mustikka ja acai-marja).  
• Patukat ovat matalaglykeemisiä (GI 41 suklaapatukassa ja GI 44 supermarjassa). Nostavat verensokeria 
hallitusti. 
• Ei sisällä keinotekoisia väriaineita, säilöntäaineita, makeuttajia eikä geenimanipuloituja aineosia. 
• Paljon proteiinia 8g/patukka - proteiininlähteinä ovat maitohera, herne ja soija. 
• Runsaasti kuituja 4,2g/patukka - ohraa, vehnää, riisiä ja kauraa.  
• Pakkaus sisältää 7 patukkaa. 280 g (7 x 40 g). 

 
 

 
 
 
 
Natural Balance Bar Choco ravintosisältö ja aineosat: 
 
 
100g (Per 40g patukka)  
•Energia1614kJ/384kcal (645kJ/ 153kcal) 
•Rasva11.3g (4.5g) 
•jostatyydyttynyttä 4.1g (1.6g) 
•Kertatyydyttämättömiä rasvahappoja 3.6g (1.4g) 
•Monityydyttämättömät rasvahapot 3.5g (1.4g) 
•Hiilihydraatit 45.6g (18.2g) 
•josta sokereita 28.1g (11.2g) 
•Ravintokuitu 10,6g (4,2g) 
•Proteiini 19.6g(7.8g) 
•Suola 0.47g (0.20g) 
 
Soijajauho (17.3%), fruktoosisiirappi, ohramallasuute, kaurahiutale, soijamuru 
(soijaproteiini, tapiokatärkkelys, suola), vehnätärkkelys, suklaapalat 6,3% 
[sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgointiaine (soijalesitiini), vanilja], 
maltodekstriini, fruktoosi, palmuöljy, maitoproteiini (2.8%), herneproteiini 
(2.8%), 
riisimuru (riisijauho, vehnägluteeni, sokeri, vehnämallas, glukoosi, suola),  
vähärasvainen kaakao, vesi, aromit.  
Saattaa sisältää pähkinää, maapähkinää, kananmunaa ja seesaminsiementä. 
 
  
 

 



Hinnasto: 

Naturala Balance Shake proteiinikuitujauhe , 21 annosta paketissa   

asiakas hinta 35€  edustaja hinta 26,25€ 

Natural Balance Soup keittojauhe, 14  annosta paketissa   

asiakas hinta 35€  edustaja hinta 26,25€ 

Wellness Pack women ja men,  21 ravintolisäpussit 

asiakas hinta 32€  edustaja hinta 24€ 

Natural Balance bar, välipalapatukat 7kpl/paketti 

asiakas hinta 12,90€  edustaja hinta 9.70€ 

sekoitusmuki ja mitta 

asiakas hinta 4,90€   edustaja hinta 4,20€ 

Liity Toimituspalvelu, voi hyvin ja säästä rahaa. 

Toimituspalvelussa saat joka jakso automaattisesti paketin. Toisella toimitusjaksolla saat lahjaksi 
kosmetiikka tuotteen. Voit liittää toimituspalveluun shaket, keitot ja packit.  

Joka viides paketti on sinulle ilmainen. 

Voit keskeyttää toimituspalvelun tai vaihtaa shaken tai keiton makua koska tahansa.  

Haluatko vielä edullisemmin hyvinvointia suoraan kotiisi? 

Pyydä minulta tunnukset Oriflamen nettikauppaan ja Wellness -tuotteet tulee 25% edullisemmin 
suoraan kotiin tai lähimpään Matkahuollon paikkaan. Saat edustaja tunnuksilla myös alennusta 
Oriflamen kosmetiikasta. Kysy lisää! 

Yhteystiedot: 

Hanna Aalto, Oriflame Wellness edustaja 

puh. 040 751 5534   hanna_h_a@hotmail.com 

Lue lisää wellness tuotteista nettisivultani www.hannankauneudenmaailma.fi 

Ota yhteyttä ja kerron tuotteista lisää. Voimme sopia maistatuksesta, hyvinvointi -

infosta tai tulen mielelläni kertomaan tuotteista yhdistyksiin sekä yritysten tyky -

päivään.  


