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BĄDŹ PROMIENNA!
Kolagen… Twój sekret
piękna

Poznaj naszych ekspertów

dr Martin Wickham

Prawidłowe odżywianie
jest fundamentem
zdrowia, a zdrowie jest
fundamentem piękna

PRZEDSTAWIAMY
LIIV
Dobre samopoczucie i piękny wygląd idą w parze, a nasza dieta
i dostarczane organizmowi składniki odżywcze, bezpośrednio na
nie wpływają. Co więcej, kobiece potrzeby żywieniowe zmieniają się
na każdym z pięciu etapów naszego życia. I — jak wiemy — różnią
się od potrzeb mężczyzn. Żyjemy w ciągłym biegu i wielu z nas
towarzyszy niekiedy uczucie ospałości i zmęczenia, rozdrażnienia
lub przytłoczenia, albo w natłoku codziennych zajęć mamy trudności
ze zrzuceniem tych kilku dodatkowych kilogramów. W obliczu tych
wyzwań warto zadbać o zbilansowanie codziennej diety.
Dziś z dumą przedstawiamy Liiv Health Sciences, zespół ekspertów
odpowiedzialnych za stworzenie receptury preparatów odżywczych,
które pomogą Ci w prosty i przyjemny sposób prowadzić zdrowy styl
życia. Nasze produkty zawierają optymalne ilości poszczególnych
składników odżywczych i, co najważniejsze, są dostosowane do
różnych etapów i stylów życia. Rozwijająca się nastolatka ma wysokie
zapotrzebowanie energetyczne, przyszła mama musi dostarczyć
organizmowi określonych składników pokarmowych niezbędnych
do prawidłowego rozwoju ciąży, natomiast nieco dojrzalsze panie
potrzebują kombinacji substancji odżywczych, które pomogą im
zachować witalność.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Na następnych stronach magazynu
znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji. Opisujemy tam pięć
etapów życia kobiety, przedstawiamy koncepcję „posiłku w koktajlu”
oraz publikujemy przepisy, które pomogą Ci dopasować ich smak do
swoich upodobań. Prezentujemy również wyniki najnowszych badań
ekspertów Liiv na temat tego, jak prawidłowe odżywianie przyczynia
się do poprawy samopoczucia, jakości snu i wyglądu. Krótko mówiąc,
niezależnie od wieku wszystkim nam zależy na tym, by jak najlepiej
się czuć i wyglądać… każdego dnia. Bądźmy razem. Razem z Liiv.

Pięknie zbilansowane.
Specjalnie dla kobiet.

Angela Cretu Wiceprezes Grupy Avon na Europę Centralną

Konsultant naukowy, Liiv Health Sciences
Dr Wickham, czołowy ekspert w dziedzinie zdrowia,
trawienia i odżywiania, opowiada o produktach
z serii Liiv oraz wyjaśnia, jak każdy z nich został
opracowany z myślą o zaspokojeniu specyficznych
potrzeb kobiet — strona 10.

dr Sarah Schenker

Dietetyczka, Liiv Health Sciences
Dr Schenker, dietetyczka, specjalistka ds. odżywiania,
członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Dietetycznego
oraz Towarzystwa Żywieniowego, wyjaśnia znaczenie
zbilansowanej diety — strona 9

Anthony Gonzalez

Dyrektor ds. Globalnego Rozwoju Produktów do
Pielęgnacji Skóry, Avon
Anthony Gonzalez ma ponad 20-letnie doświadczenie
w opracowywaniu produktów kosmetycznych i jest
posiadaczem dziewięciu patentów. Na łamach naszego
magazynu opowiada o znaczeniu kolagenu
dla zdrowia skóry — strona 20.

SIŁA PIĄTKI

Kluczowe etapy życia kobiety
Kobiety odgrywają niezwykle ważną rolę w społeczeństwie.
Niezależnie od tego, czy studiują, pracują, wychowują
dzieci, opiekują się starszymi krewnymi, czy też zajmują
się wnukami, mają decydujący wpływ na zdrowie — nie
tylko swoje własne, ale także swoich rodzin, społeczności,
a nawet przyszłych pokoleń. Podczas Światowego Szczytu
Żywieniowego, który odbył się w Mediolanie w 2017 roku,
podkreślono rolę kobiet w zakresie zdrowego odżywiania.
Pogląd ten jest spójny z treścią rezolucji ONZ zatytułowanej
„Dekada działań w zakresie żywienia (2016–2025)”.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowe odżywianie jest
podstawą zdrowia. Wiemy również, że zdrowe odżywianie
i aktywność na różnych etapach życia — od dzieciństwa, przez
okres dojrzewania, po okres rozrodczy — może przynieść
pozytywne efekty w późniejszych latach. Ponadto mamy
świadomość tego, że zdrowie jest fundamentem piękna.
Wiemy, że na poszczególnych etapach życia kobiety
potrzebują różnych ilości substancji odżywczych. Kiedy
chodzi o poszczególne składniki odżywcze, występują
zasadnicze różnice pomiędzy potrzebami żywieniowymi
mężczyzn i kobiet.
W raporcie na temat zdrowia kobiet* Światowa Organizacja
Zdrowia wyszczególnia pięć etapów życia kobiety. Chociaż
nie wszystkie z nas idealnie wpasowują się w jedną z tych
kategorii, te szerokie definicje pomagają zrozumieć
specyfikę każdego z tych etapów. Choć każdemu z nich
towarzyszą inne wyzwania, oferują one również możliwości
wzięcia przez kobiety i ich rodziny spraw w swoje ręce
i wprowadzenia pozytywnych zmian na rzecz poprawy
zdrowia. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Na dobry początek. Prawidłowe odżywianie
To jedna z najcenniejszych mantr w życiu, zwłaszcza że

Pięć etapów życia kobiety*
Dzieciństwo — od narodzin do 9 roku życia
Okres dojrzewania — od 10 do 19 roku życia
Dorosłość — od 20 do 59 roku życia
Wiek rozrodczy — od 15 do 44 roku życia
Wiek dojrzały — od 60 roku życia

przyczyny niektórych problemów zdrowotnych dorosłych
kobiet mogą mieć swoje źródło w okresie dzieciństwa,
kiedy to właściwe odżywianie ma kluczowe znaczenie.
Dbając o zdrowy wzrost i rozwój dzieci, należy uwzględnić
ich wysokie zapotrzebowanie energetyczne i białkowe
w stosunku do masy ciała. Dlatego tak ważne jest odpowiednie
zrównoważenie w diecie wysokiej jakości produktów
białkowych i węglowodanowych. Dzieci potrzebują również
dużo świeżych warzyw i owoców jako źródła niezbędnych
witamin i składników mineralnych oraz produktów będących
źródłem wartościowych tłuszczy i wapnia dla zdrowych kości.
Czy wiesz, że kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędne dla
rozwoju mózgu? Warto mieć to na uwadze.
Dzieci często bywają wybredne w jedzeniu. Warto więc
wprowadzać do ich diety różnorodne pokarmy, ponieważ
dzięki temu stają się one bardziej otwarte na próbowanie
różnych produktów żywnościowych w przyszłości. Zanim
dziecku coś posmakuje, niekiedy trzeba mu kilkakrotnie
podsuwać „nowe” smaki, ale wytrwałość popłaca.
Okres dojrzewania. Okres intensywnego wzrostu i zmian
Okres buzujących emocji. Pasji i namiętności. Częstego
testowania granic. A także intensywnego rozwoju, szybszego
niż w jakimkolwiek innym okresie, z wyjątkiem pierwszego
roku życia. Oznacza to, że okres dorastania stanowi drugie
ważne okno maksymalnego wykorzystania korzyści
płynących z prawidłowego odżywiania. Na przykład,
wraz z rozpoczęciem menstruacji u dziewczynek wzrasta
zapotrzebowanie na żelazo. Warto również zniechęcać je do
spożywania „pustych” kalorii w postaci przekąsek o wysokiej
zawartości tłuszczu, soli, cukru, zamiast tego proponując im
żywność bogatą w składniki odżywcze. Wyrobienie zdrowych
nawyków żywieniowych i zamiłowania do aktywności
fizycznej może przynieść korzyści w późniejszym okresie
życia, ograniczając między innymi ryzyko wystąpienia chorób
układu krążenia, udaru i nowotworów.
Najlepiej, gdyby nastolatki uprawiały sport i przebywały na
świeżym powietrzu, ale obecnie tak bardzo pochłaniają je
urządzenia elektroniczne, że aktywność fizyczna odchodzi
na dalszy plan. Warto zachęcać je do zajmowania się czymś,
co sprawia im prawdziwą przyjemność, niezależnie od
tego, czy będzie to taniec, jazda na rowerze, pływanie
czy jazda na rolkach. Intensywne ćwiczenia fizyczne nie
tylko pozytywnie wpływają na zdrowie serca i płuc oraz
wspomagają budowę masy kostnej i siły mięśni, ale także
powodują wydzielanie wywołujących dobre samopoczucie
endorfin. Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie,
którzy są aktywni fizycznie, chętniej przyjmują inne zdrowe
nawyki. Krótko mówiąc, styl życia młodej dziewczyny może
mieć ogromny wpływ na jej życie jako kobiety i matki.

Niezależnie od tego, ile masz lat, ponowne
przeanalizowanie diety i stylu życia oraz
wprowadzenie zmian na lepsze może korzystnie
wpłynąć na Twoje zdrowie i samopoczucie, a te
z kolei będą miały istotny wpływ na Twój wygląd.
Jaki stąd wniosek? Prawidłowe odżywianie ma
zasadniczy wpływ na zdrowie, a zdrowie
jest fundamentem piękna.

Mama
Ciąża i macierzyństwo to ekscytujące okresy w życiu
kobiety. Dieta ciężarnej kobiety nie tylko wpływa na
rozwój dziecka w okresie płodowym, ale także na ryzyko
wystąpienia otyłości, cukrzycy i chorób układu krążenia
u dziecka w późniejszym wieku.
W okresie ciąży występuje zwiększone zapotrzebowanie
na składniki odżywcze, takie jak foliany, żelazo, witamina
B12 i jod. Lekarze zalecają przyjmowanie suplementu
kwasu foliowego w ilości 0,4 mg dziennie, szczególnie
w okresie starania się o dziecko i pierwszych 3–4 miesięcy
ciąży, co pozwala zapobiec wadom cewy nerwowej płodu,
a także w pozostałych miesiącach ciąży, przeciwdziałając
wystąpieniu u matki anemii.
Dobrym źródłem   folianów są zielone warzywa liściaste,
groch, ciecierzyca, fasola szparagowa, pomarańcze i sok
pomarańczowy, produkty pełnoziarniste, brązowy ryż,
drób, wieprzowina i wzbogacane płatki zbożowe. Ważną
rolę odgrywa również witamina D występująca w tłustych
rybach, jajach, czerwonym mięsie i wzbogaconych
produktach spożywczych. Zaleca się przyjmowanie 0,01 mg
witaminy D dziennie przez cały okres ciąży.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dbanie o siebie
w ciąży, ale przyszli rodzice nie zawsze
dbają o dobrą formę przed poczęciem. Jednak
prawidłowemu przebiegowi ciąży sprzyja to,
że przyszli rodzice mają zdrowy wskaźnik
masy ciała (BMI), stosują zbilansowaną dietę,
są aktywni fizycznie, nie palą i
unikają alkoholu.

*Women and Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda 2009, Światowa Organizacja Zdrowia.

Dorosłość
W dorosłym wieku my, kobiety, powinnyśmy się zdrowo
odżywiać. To jasne, czyż nie? To jednak niełatwe
w codziennym pośpiechu i natłoku emocji związanych
z opieką nad dziećmi, pracą zawodową, pielęgnowaniem
przyjaźni, zajmowaniem się starzejącymi się rodzicami,
a niekiedy także w obliczu żałoby i zmian w relacjach
z najbliższymi. Dlatego warto poszukać łatwiejszych
sposobów, które pomogą nam dobrze się odżywiać.
„Powszechnie wiadomo, że witaminy i składniki
mineralne odgry wają istotną rolę w zapewnieniu
prawidłowego funkcjonowania organizmu, a poważne
niedobory witamin lub składników mineralnych mogą
powodować nieprzyjemne objawy i rozmaite choroby”
— mówi dr Sarah Schenker, dietetyczka z Liiv Heath
Sciences. „Możemy jednak nie zdawać sobie sprawy
z tego, że nawet jeśli technicznie nie mamy niedoboru
jakiegoś składnika odżywczego, mniej niż optymalne
jego spożycie może wywoływać efekt domina, powodując
na przykład chroniczne zmęczenie, obniżenie nastroju,
brak koncentracji, kiepską jakość snu, zaburzenia
apetytu lub uporczywe bóle. Krótko mówiąc, może to
oznaczać, że nie czujemy się i nie wyglądamy najlepiej”.
„Co więcej, gdy spożycie określonych witamin i składników
mineralnych jest niskie, organizm wykorzystuje je przede
wszystkim w kluczowych procesach, kosztem kondycji
skóry, włosów i paznokci” — dodaje. Na kolejnych stronach
magazynu dowiesz się, w jaki sposób Liiv pomaga łatwo
zoptymalizować żywienie.
Mądrość nie ma metryki
Jednym z największych współczesnych wyzwań jest
zapobieganie przewlekłym problemom zdrowotnym
w podeszłym wieku i radzenie sobie z nimi. Wiele z nich
jest wynikiem nawyków zapoczątkowanych w młodości
i dorosłości, takich jak palenie tytoniu, siedzący tryb życia
i dieta o wysokiej zawartości cukru, tłuszczy nasyconych
i soli oraz niskie spożycie świeżych owoców i warzyw.
Nie da się przecenić faktu wyrobienia w sobie zdrowych
nawyków na wcześniejszym etapie życia. Nigdy jednak
nie jest za późno na zmianę strategii żywieniowej.
W starszym wieku sposób odżywiania znów wymaga
zmiany. Zdrowa dieta powinna zapewniać wystarczające
spożycie żelaza. Należy też unikać niedoboru innych
ważnych składników odżywczych, np. witamin A i D.
Ponadto, z uwagi na to, że z wiekiem metabolizm zwalnia,
warto sięgać po produkty żywnościowe o wysokiej
wartości odżywczej.
Nie ulega wątpliwości, że zdrowsza kobieta w wieku
dojrzałym ma lepsze warunki, by nadal dbać o swoją
rodzinę i ubogacać społeczność, w której żyje. To
prawdziwe zwieńczenie wszystkich pięciu etapów
życia kobiety. Siła piątki.

Przedstawiamy serię Liiv…
Kobiece potrzeby żywieniowe zmieniają się na każdym z pięciu etapów naszego życia. I — jak wiemy
— różnią się od potrzeb mężczyzn. Dlatego też koktajle i suplementy Liiv zawierają optymalne ilości
składników odżywczych, które pozwalają zaspokoić potrzeby kobiet — teraz i w przyszłości.
Na początek wprowadzamy formułę dla kobiet dorosłych, a już wkrótce uzupełnimy naszą ofertę
o produkty dla kobiet w ciąży i seniorek. Nasi naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem koktajli dla
nastolatek i dziewczynek. Szczegóły już wkrótce…
Dzieciństwo
Pomoc w lepszym
zbilansowaniu
codziennej diety
dzieci

Okres dojrzewania
Pomoc w wyrabianiu
zdrowych nawyków
żywieniowych na
przyszłość w tym
ważnym okresie
wzrostu

Ciąża
Wsparcie
w zaspokajaniu
zmieniających się
potrzeb żywieniowych
matek przed i po
porodzie

Dorosłość
Zaspokojenie potrzeb
żywieniowych
dorosłych kobiet jako
element zdrowego
stylu życia

Wiek dojrzały
Wsparcie kobiet
dojrzałych
w zaspokajaniu
zmieniających się
potrzeb żywieniowych
i stosowaniu
zbilansowanej diety

Wszystkie kobiety
Suplementy odżywcze,
które wspomagają
dobre samopoczucie
i zewnętrzne piękno
kobiet

CZAS NA KOKTAJL

Mikroelementy przynoszą wiele korzyści. Dr Sarah Schenker wyjaśnia,
z czego to wynika.
Czy zdarza Ci się mawiać: „Stale jestem taka zmęczona”
czy „Zupełnie brak mi energii”? To częsta skarga wśród
kobiet, które starają się łączyć karierę, życie rodzinne
i wszystkie pozostałe obowiązki — od wyprowadzania psa
przed pracą, po sprawdzanie poczty elektronicznej późnym
wieczorem, po położeniu dzieci spać. Nic dziwnego, że tak
wielu z nas regularnie towarzyszy uczucie wyczerpania.
Aby rozwiązać ten problem, często staramy się
wygospodarować więcej czasu na sen lub aktywność fizyczną
albo pić więcej wody — co niewątpliwie bywa pomocne.
Nierzadko jednak umyka nam zasadnicza kwestia — brak
równowagi w spożyciu mikroelementów. Mówiąc prościej,
musimy zadbać, aby nasza dieta zawierała wystarczające
ilości niezbędnych witamin i składników mineralnych.
Prawidłowa, dobrze zbilansowana dieta powinna
zawierać szeroką gamę produktów spożywczych z każdej
z czterech ważnych grup pokarmowych, tzn. produkty
wysokobiałkowe (chude mięso, ryby, jaja, nabiał), owoce
i warzywa (wszystkie rodzaje — świeże, mrożone,
konserwowane, suszone), produkty pełnoziarniste
i węglowodany skrobiowe (brązowy ryż, komosa,
ziemniaki) oraz tłuszcze (oleje, awokado, orzechy, tłuste
ryby). Zapewnia to odpowiednie i zrównoważone spożycie
białka, błonnika, witamin i składników mineralnych
oraz zdrowych tłuszczów pozwalające na zaspokojenie
dziennego zapotrzebowania na te substancje.
Jednak w natłoku zajęć spełnianie tych wymogów na co
dzień bywa niełatwe. Jeśli jednocześnie starasz się zrzucić
kilka kilogramów, możesz dokonywać wielu niezdrowych

Koktajle zastępujące posiłek
Zawierają białko i błonnik mikroelementy, dzięki
czemu są kompletne pod względem odżywczym

Spożywa się je jako substytut 1 lub 2 posiłków dziennie
Znakomicie wspierają utrzymanie wagi i
odchudzanie lub uzupełnienie zdrowej diety,
tym samym pomagając Ci w osiągnięciu celów
dotyczących zdrowego stylu życia

wyborów, czy to stosując dietę zbyt restrykcyjną, pomijając
posiłki i uciekając się do modnej diety-cud, czy to z wygody
sięgając po produkty, które zaspokajają głód, ale mają
znikomą wartość odżywczą. W takich sytuacjach u kobiet
nierzadko występują niedobory witamin A, D, B1, B6, B12
i folianów, a także żelaza, magnezu i wapnia.
Jak może pomóc koktajl zastępujący posiłek?
Koktajle zastępujące posiłek mogą być pysznym i wygodnym
sposobem pozwalającym kontrolować spożycie kalorii,
a jednocześnie zapewniać równowagę składników
odżywczych, których potrzebuje Twoje ciało. Dostarczają
one zalecane ilości wszystkich witamin i składników
mineralnych w odpowiednich proporcjach, aby pomóc
Ci codziennie spożywać wszystkie niezbędne składniki
odżywcze. Ponadto zazwyczaj mają one wysoką zawartość
białka i błonnika, dzięki czemu na dłużej zapewniają
uczucie sytości. Spada więc ryzyko, że przed południem
najdzie Cię nieposkromiona ochota na niezdrowe jedzenie.
Czym różni się on od koktajlu białkowego?
W związku ze wzrostem popularności koktajli niekiedy
trudno jest zorientować się, jakiego rodzaju koktajle mogą
pomóc nam w zrealizowaniu naszych celów dotyczących
kondycji fizycznej. Koktajl zastępujący posiłek to nie to
samo co koktajl białkowy!
Koktajle białkowe są używane jako uzupełnienie diety
i najczęściej są wykorzystywane do wspomagania wzrostu
i naprawy mięśni. Koktajle białkowe zazwyczaj nie zawierają
wystarczających ilości kalorii, witamin i składników
mineralnych, aby móc zastąpić posiłek.

Koktajle białkowe
Zazwyczaj zawierają więcej białka — do 25 g białka
Najczęściej spożywa się je jako uzupełnienie
codziennej diety, zazwyczaj przed lub po treningu
Wykorzystywane jako pomoc w naprawie i
budowaniu mięśni

POSTAW NA LIIV

Odczuwasz zmęczenie? Nie możesz zrzucić tych kilku zbędnych
kilogramów? Chcesz zadbać o swoje zdrowie, ale potrzebujesz dodatkowej
motywacji? Nowe koktajle Liiv zastępujące posiłek to ważny krok we
właściwym kierunku.
Prawidłowe codzienne odżywianie jest podstawą zdrowia
i dobrego samopoczucia. Odpowiednie składniki odżywcze
dobrane we właściwych proporcjach stanowią budulec
całego ciała — od mięśni i kości, po oczy, skórę i paznokcie.
To, co jesz, wpływa również na Twój poziom energii, wagę
i ryzyko wystąpienia u Ciebie chorób przewlekłych.
Na poziomie komórkowym najważniejsze witaminy i składniki
mineralne w diecie pomagają organizmowi naprawiać szkody
spowodowane przez wolne rodniki — niestabilne, reaktywne
cząsteczki będące produktem ubocznym życia codziennego.
Powstają one na przykład wówczas, gdy organizm jest
narażony na kontakt z substancjami zanieczyszczającymi
powietrze, promieniowanie UV lub w procesie trawienia
określonych pokarmów.
Według dr. Martina Wickhama, konsultanta naukowego
Liiv Health Sciences, w ciągu ostatnich dziesięciu lat
ludzie zaczęli bardziej interesować się wartością odżywczą
spożywanych pokarmów zamiast koncentrować się
wyłącznie na ich smaku lub kaloryczności. „Ponadto,
obecnie naukowcy lepiej rozumieją, w jaki sposób
poszczególne składniki odżywcze mogą pomagać
w rozwiązywaniu konkretnych problemów i jak można
osiągnąć pożądane efekty w stosunkowo krótkim czasie”
— mówi dr Wickham.
Specjaliści w coraz większym stopniu zajmują się
dostosowaniem żywienia do indywidualnych potrzeb.

Owoce baobabu
Baobab jest drzewem, które rośnie w Afryce, Australii, Arabii
Saudyjskiej i na Madagaskarze. Często bywa nazywane
„drzewem życia”. Twarda, przypominająca skorupę skórka jego
owocu kryje bogaty w składniki odżywcze miąższ. Stanowi on
na przykład doskonałe źródło witaminy C, która odgrywa ważną
rolę w procesie regeneracji organizmu i funkcjonowaniu układu
odpornościowego, a także zapewnia zdrowy, promienny wygląd
skóry. Suszony miąższ owoców baobabu zawiera również mało
tłuszczu i bardzo dużo błonnika (zarówno rozpuszczalnego,
jak i nierozpuszczalnego), co czyni go cennym prebiotykiem
korzystnie wpływającym na zdrowie jelit.

„Zamiast stosować podejście uniwersalne, stawiamy
na »ży wienie spersonalizowane«. Chodzi o takie
dostosowywanie żywienia, by lepiej zaspokajało potrzeby
określonych grup” — mówi dr Wickham. Jako przykład
podaje zapotrzebowanie na składniki odżywcze i potrzeby
dietetyczne kobiet na każdym z pięciu etapów życia:
w dzieciństwie, okresie dojrzewania, w dorosłości, ciąży
i w wieku dojrzałym.
„Gdybym miał jednak wskazać jedną konkretną grupę,
która często bywa ignorowana, nie tylko przez otoczenie,
ale i przez samą siebie, byłyby to dorosłe kobiety” — dodaje
dr Wickham. „Mowa tu o kobietach w wieku od 20 do 59 lat
w okresach, gdy nie są w ciąży i nie planują macierzyństwa.
Dlaczego? Ponieważ zwykle są zapracowane. Bardzo,
bardzo zapracowane. I często mają wiele obowiązków,
zazwyczaj związanych z codziennymi potrzebami innych”.
Trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Być może masz
dzieci, których potrzeby, co naturalne, przedkładasz
nad swoje — ich pudełko na lunch jest wypełnione
rozmaitymi pożywnymi smakołykami, podczas gdy Ty po
prostu chwytasz coś w biegu. Albo pracujesz zawodowo
i po dopilnowaniu, by dzieci odrobiły lekcje, wykąpały się
i poszły spać, zamiast zadbać o siebie, otwierasz laptopa
i odpisujesz na zaległe e-maile. A może opiekujesz się
starszymi, zależnymi od siebie krewnymi lub pochłania
Cię pielęgnowanie więzi z przyjaciółmi? Bez względu na to,

jakie są Twoje osobiste motywacje, współczesne życie na
co dzień wymaga od Ciebie pełnego zaangażowania. Jak po
powrocie do domu wciąż mieć mnóstwo energii, aby móc
sobie ze wszystkim świetnie poradzić?
To naprawdę proste
Prawidłowe odżywianie jest podstawą zdrowia. Codzienne
spożywanie Zbilansowanego posiłku w formie koktajlu w
proszku Liiv to dobry początek zdrowego odżywiania. Każda
porcja zawiera wysokiej jakości białko oraz 25 witamin
i składników mineralnych, jak również organiczne owoce
baobabu. Jeśli zastąpisz koktajlem tylko
jeden posiłek — śniadanie, obiad lub
kolację — dostarczysz organizmowi
wszystkich składników, które powinien
zawierać pełnowartościowy posiłek.

Być może dzięki koktajlowi pora śniadania upłynie Ci
w bardziej zrelaksowanej atmosferze lub unikniesz
biegania po sklepie w poszukiwaniu zdrowej przekąski
do pracy. Bądź też późnym wieczorem, gdy po powrocie
do domu będziesz mieć ochotę rozsiąść się na kanapie
lub przygotować się do snu, będziesz mogła zrezygnować
z pośpiesznego przyrządzania kolacji. A ponieważ jest on
dostępny w zawierających pojedyncze porcje saszetkach,
łatwo jest trzymać ich zapas w kuchni, w torbie lub
w kieszeni.

„Nasze koktajle
zawierają dużo białka
i stanowią dobre źródło
błonnika”.

Jaki jest Twój cel?
Być może Twoim celem jest wprowadzenie
zdrowego stylu życia, aby mieć więcej
energii i zwiększyć spożycie składników
odżywczych albo chcesz utrzymać swoją
wagę, zamiast obserwować jej stopniowy
wzrost. Zastąpienie jednego posiłku
zbilansowanym koktajlem odżywczym
naprawdę może Ci w tym pomóc.
Na przykład po zmieszaniu z 250 ml
półtłustego mleka koktajl zawiera 223 kcal. Wiele posiłków,
w tym duże śniadanie, może zawierać więcej kalorii, zwłaszcza
jeśli nie dokonujesz zdrowych wyborów. Sięgnięcie po koktajl
oznacza więc mniejsze spożycie kalorii przy jednoczesnym
pokryciu nawet połowy dziennego zapotrzebowania na
witaminy i składniki mineralne.*

Czy wspominaliśmy już o świetnym
smaku?
Zbilansowane posiłki w formie koktajlu
w proszku Liiv są produkowane
z w ykorzystaniem naturalnych
aromatów, a ponieważ możesz je
mieszać z własnymi zdrow ymi
składnikami uzupełniającymi — patrz
nasze przepisy na koktajle — nie ma
ryzyka, że szybko Ci się znudzą. Mamy
nadzieję, że będą dla Ciebie źródłem
inspiracji. Oto one.

Jeśli chcesz zrzucić kilka dodatkowych kilogramów, możesz
wypijać dwa koktajle dziennie. Dzięki temu nie tylko
znacznie ograniczysz spożycie kalorii — jedynie 446 kcal
na dwa posiłki — ale będziesz także mieć pewność, że nie
pozbawiasz się składników odżywczych. Picie dwóch koktajli
dziennie i spożywanie jednego zdrowego, zbilansowanego
posiłku pomoże Ci w osiągnięciu celu, jakim jest codzienne
dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych
składników odżywczych.
Czy wspominaliśmy już o wygodzie?
Zbilansowany posiłek w formie koktajlu w proszku Liiv
pozwala uniknąć szukania konkretnych składników
do przyrządzenia jednego z posiłków w ciągu dnia. To
prawdziwa ulga w pracowite lub stresujące dni. Zawsze to
jeden obowiązek mniej… i mniejsze poczucie winy, jakże
często towarzyszące kobietom w kwestiach dotyczących diety.
Koktajle te pomagają również oprzeć się pokusie
sięgnięcia po mniej zdrowe, wysokoprzetworzone,
wysokokaloryczne produkty spożywcze, która pojawia
się w obliczu stresu. „Nasze koktajle mają wysoką
zawartość białka i stanowią dobre źródło błonnika”
— mówi dr Wickham.

Beta-karoten
Beta-karoten, któremu owoce i warzywa, np. morele i marchewki,
zawdzięczają swoje żywe kolory, jest przekształcany przez nasz
organizm w witaminę A. Beta-karoten to silny przeciwutleniacz,
co oznacza, że wspomaga naprawę uszkodzeń komórkowych
i walkę z oznakami starzenia spowodowanymi działaniem
niestabilnych cząsteczek zwanych wolnymi rodnikami.
Bogatym źródłem beta-karotenu są pomidory, marchew, bataty,
papryka, mango, melon i zielone warzywa liściaste, np. szpinak.

*Jedna porcja pokrywa co najmniej 50% zalecanego dziennego spożycia (ZDS) witamin i składników mineralnych z wyjątkiem potasu (29% ZDS na porcję) i fosforu (42% ZDS na porcję).

Białko
Białko jest jednym z trzech ważnych makroskładników
odżywczych. Pozostałe dwa to tłuszcze i węglowodany. Jako
element strukturalny, funkcjonalny i naprawczy odgrywa
ono ważną rolę w prawie każdej komórce ciała. Białka
składają się z aminokwasów, często nazywanych budulcem
organizmu ludzkiego. Białka roślinne i zwierzęce zawierają
ponad 20 aminokwasów. Wyróżnia się aminokwasy niezbędne
(egzogenne) i nie niezbędne (endogenne). Aminokwasy
niezbędne muszą być dostarczane w pożywieniu, ponieważ
organizm nie jest w stanie wytwarzać ich samodzielnie. Białko
pochodzenia zwierzęcego — którego źródłem są mięso, ryby,
jaja i produkty mleczne — zawiera pełną gamę aminokwasów
niezbędnych. Źródłem białka wysokiej jakości jest również
soja. Izolat białka serwatkowego — znakomicie nadający się do
stosowania w koktajlach — jest łatwo przyswajalny i wchłaniany.
Jest źródłem aminokwasów, które wzmacniają mięśnie
i wspomagają naprawę ich uszkodzeń powstających wskutek
ćwiczeń fizycznych i codziennego funkcjonowania. Weganie
i wegetarianie są w stanie dostarczać organizmowi niezbędne
aminokwasy z pożywienia, ale muszą łączyć odpowiednio
dobrane różnorodne roślinne źródła białka dla zapewnienia
ich optymalnego poziomu.

JAK PRZYRZĄDZIĆ KOKTAJL

1
2

Wybierz niesłodzone mleko
Mleko krowie — wysoka zawartość białka
Mleko migdałowe — niskokaloryczne
Mleko kokosowe — niskokaloryczne
Mleko owsiane — wysoka zawartość błonnika
Mleko sojowe — wysoka zawartość białka
Wybierz maksymalnie dwa owoce lub
warzywa
(świeże lub mrożone)
1 średnie jabłko
1 średnią gruszkę
2 kiwi
1 garść (50 g) ananasa
1 garść (50 g) mango
1 średniego banana
1 garść (50 g) truskawek
1 garść (50 g) malin
1 garść (50 g) jagód
1 małą marchewkę (pokrojoną na małe kawałki)
1 mały surowy burak czerwony (pokrojony na
małe kawałki)

3
4
5

Owocowa aleja
Dodaj do smaku (opcjonalnie)
1 garść pietruszki
1 garść kolendry
1 garść bazylii
Kawałek świeżego imbiru (wielkości kciuka,
obrany i posiekany)
Dla uzyskania supermocy dodaj (opcjonalnie)
1 łyżkę nasion chia
1 łyżkę ziaren sezamu
1 łyżkę nasion konopi
1 łyżkę masła orzechowego — z orzechów
ziemnych lub migdałów
½ łyżeczki cynamonu

Lód (ok. 5 kostek)
Banan (średniej wielkości dla nadania aksamitnej
konsystencji)
Maliny lub jagody (świeże lub mrożone)
250 ml mleka krowiego lub roślinnego
1 saszetka Zbilansowanego posiłku w formie
koktajlu w proszku
Liiv — smak waniliowy
Blendować przez 1–2 minuty

Dodaj Zbilansowany posiłek w formie koktajlu
w proszku (koniecznie) i lód (opcjonalnie).
Zblenduj. Smacznego!

Żar tropików
½ banana
Garść (50 g) ananasa (może być mrożony)
Garść (50 g) mango (może być mrożone)
250 ml mleka krowiego lub roślinnego
1 saszetka Zbilansowanego posiłku w formie
koktajlu w proszku
Liiv — smak waniliowy
Blendować przez 1–2 minuty

Moc warzyw
½ jabłka (pokrojonego w plastry)
1 mały świeży burak (obrany i grubo pokrojony)
1 marchewka (obrana i grubo pokrojona)
Kawałek świeżego imbiru (wielkości kciuka, obrany
i grubo posiekany)
250 ml mleka krowiego lub roślinnego
1 saszetka Zbilansowanego posiłku w formie
koktajlu w proszku
Liiv — smak waniliowy
Blendować przez 1–2 minuty

DO ŁÓŻKA!

Chcesz się odprężyć, zrelaksować i lepiej sypiać? Oto przepis na zdrowy sen.
Sen to jeden z fundamentów zdrowia, równie ważny dla
dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego co dieta
i ćwiczenia. Kiedy kładziesz się do łóżka i zapadasz w sen,
Twoje ciało koncentruje się na działaniach naprawczych,
a mózg zajmuje się konsolidowaniem informacji
i porządkowaniem wspomnień. Nie bez przyczyny mawia
się, że „sen sprzyja urodzie” — Twoja cera zdradza każdą
nieprzespaną noc.
Czasami jednak w kwestii wysypiania się łatwiej powiedzieć
niż zrobić. Wszystkim nam zdarzyło się miewać trudności
z zaśnięciem z powodu natłoku myśli. Nie zapominajmy
też, jak bardzo urządzenia cyfrowe przeniknęły do naszego
życia. Nierzadko używamy ich do późnych godzin nocnych,
co stanowczo utrudnia zasypianie.
A co się dzieje nazajutrz? Oczy na zapałki. Podły
humor. Najprostsze zadanie urasta do rangi wyzwania.
Rzeczywiście, ostatnie badania przeprowadzone przez
Amerykańską Akademię Medycyny Snu wykazały, że
kobiety są bardziej narażone na zaburzenia snu związane
z poczuciem senności w ciągu dnia niż mężczyźni, a także
słabiej radzą sobie z ich skutkami.
Dłuższe okresy niedosypiania mogą prowadzić do
problemów natury fizycznej, np. osłabienia układu
odpornościowego, co zwiększa ryzyko wystąpienia
infekcji, m.in. przeziębień. „Może ono również
przyczyniać się do wzrostu masy ciała ze względu na
wpływ na poziom energii” — wyjaśnia dr Schenker,
dietetyczka z Liiv Health Sciences. „Odczuwany brak
energii utrudnia aktywność fizyczną, co z kolei może
prowadzić do złych nawyków żywieniowych, na przykład
skłaniać do sięgania po słodkie przekąski i napoje jako
sposób zwalczania uczucia zmęczenia”.
Brak snu może również obniżać zdolność koncentracji,
co powoduje spadek wydajności w ciągu dnia i zwiększa
prawdopodobieństwo popełniania błędów. Wpływa również
na nasz nastrój, zwiększając uczucie rozdrażnienia, a to
z kolei rzutuje na relacje. Długoterminowe problemy ze
snem mogą również nasilać uczucia lęku i przygnębienia.
„W rzeczywistości zdrowie i sen są ze sobą nierozerwalnie
powiązane — zła jakość snu może zwiększać ryzyko
pogorszenia stanu zdrowia, a zły stan zdrowia może
utrudniać prawidłowy sen” — mówi dr Schenker.

Wiele kobiet doświadcza problemów ze snem, przede
wszystkim wskutek zmian hormonalnych występujących
na różnych etapach życia — od menstruacji i ciąży, po okres
perimenopauzy i menopauzy. Rozmaite troski związane
z obowiązkami rodzinnymi, przyszłością lub przeszłością
z pewnością nie ułatwiają sytuacji.
Niezależnie od przyczyny bezsenności i tego, czy masz
problemy z zasypianiem, czy też budzisz się w nocy
i nie możesz potem zasnąć, im wcześniej podejmiesz
odpowiednie działania, tym lepiej. Dlatego właśnie eksperci
z Liiv Health Sciences opracowali Relaksacyjny suplement
diety w tabletkach.

Jak lepiej się wysypiać — radzi
dr Sarah Schenker.
Unikaj picia herbaty lub kawy przed snem, a nawet
wcześniej w ciągu dnia, jeśli zauważysz, że wpływa to
na Twój sen. Kofeina stymuluje centralny układ nerwowy,
przyczyniając się do wzrostu tętna i wytwarzania
adrenaliny — hamuje również wydzielanie melatoniny
(hormonu regulującego cykle snu).

Relaksacyjny suplement diety
w tabletkach…
Na dobranoc

Alkohol może negatywnie wpływać na jakość
snu w drugiej połowie nocy. Chociaż alkohol
może ułatwiać zasypianie, ma on również
właściwości moczopędne, co oznacza większe
prawdopodobieństwo pobudki, by udać się do toalety,
co z kolei zakłóca rytm snu.

Uwolnienie się od napięć przed udaniem się na spoczynek
może wpłynąć na poprawę jakości snu. Relaksacyjny
suplement diety w tabletkach zawiera mieszankę ekstraktów
roślinnych i ziołowych z dodatkiem witaminy B6 i magnezu
wspomagających odprężenie i zdrowy sen. Preparat można
przyjmować wieczorem, najlepiej 1–2 godziny przed snem.

Zwróć uwagę na swoje nawyki żywieniowe. Ważne,
by nie iść spać głodnym, warto więc sięgnąć przed
snem po lekką przekąskę. Należy jednak unikać
spożywania przed snem dużego posiłku, ponieważ
wówczas nasze ciało koncentruje się na jego trawieniu.

Witamina B6 i magnez. Przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia.

Przed snem dobrze jest wypić ciepły napój mleczny.
Niektóre produkty spożywcze zawierają substancje
stymulujące produkcję serotoniny, hormonu
mającego właściwości odprężające. W wytwarzaniu
serotoniny uczestniczy aminokwas o nazwie
tryptofan, który występuje między innymi w mleku
i produktach mlecznych.

Melisa. Wspomaga uczucie spokoju i odprężenia.

Męczennica. Roślina zawierająca substancje ułatwiające
odprężenie.

Korzeń kozłka lekarskiego. Sprzyja poprawie samopoczucia
psychicznego i wspomaga zdrowy sen.
Mięta pieprzowa. Ma właściwości odprężające i wspomagające
zdrowy sen.

WŁAŚCIWE NAWODNIENIE

Prawidłowe nawodnienie ma istotny wpływ na ogólny stan naszego zdrowia.
Ale czy na pewno odpowiednio o nie dbasz? Dr Sarah Schenker, dietetyczka
z Liiv Health Sciences, odpowiada na najważniejsze pytania.
Pyt.: Ile płynów powinna codziennie wypijać dorosła
kobieta?
Odp.: Według zaleceń Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności kobiety powinny spożywać
co najmniej dwa litry wody dziennie, przy czym 70–80%
tej wartości powinno pochodzić z napojów, a pozostałe
30–20% z żywności. Niestety, wiele kobiet ma trudności
ze stosowaniem się do zalecenia „pij więcej wody”, często
z powodu jej mdłego smaku.
Pyt.: Czy wiele z nas ignoruje oznaki pragnienia?
Odp.: Uczucie pragnienia ma za zadanie regulację nawodnienia
organizmu. Z wiekiem uczymy się ignorować łagodne oznaki
pragnienia. Jeśli robimy coś ważnego, odkładamy picie na później.
Dowiedziono jednak, że już odwodnienie wielkości 1–2% może
negatywnie wpływać na nasze funkcje psychiczne i fizyczne,
a stan ten ulega pogorszeniu w miarę wzrostu niedoboru.
U niektórych z nas uczucie pragnienia pojawia się dopiero
przy odwodnieniu wynoszącym 4–5%. Może to wpływać na
nasz nastrój, wywołując uczucie rozdrażnienia i zmęczenia.
U niektórych odwodnienie powoduje również bóle głowy.
Pyt.: Jakie inne płyny można spożywać w ramach
zalecanych dwóch litrów wody?
Odp.: Wszystkie napoje, z wyjątkiem alkoholowych,
przyczyniają się do uzupełnienia płynów, ale niektóre z nich
są oczywiście bardziej wartościowe niż inne. Świetnym
wyborem jest woda, ponieważ nie zawiera kalorii i może być

źródłem składników mineralnych, np. wapnia i magnezu.
Kawa i herbata są stosunkowo niskokaloryczne — o ile
nie zawierają zbyt wielu dodatków, takich jak cukier czy
śmietanka — i mogą być wykorzystywane do zaspokajania
dziennego zapotrzebowania na płyny. Po słodkie napoje
należy sięgać rzadko i wypijać je jedynie w niewielkich
ilościach. Najlepiej w ogóle ich unikać.

Pij, na zdrowie!
Przedstawiamy Napój aloesowy z zieloną herbatą
i imbirem – koncentrat
Najlepszym sposobem regularnego nawadniania
organizmu w ciągu dnia jest woda. Wiemy jednak, że
kobietom trudno jest wypijać dwa litry wody dziennie.
Znalezienie sposobu na zwiększenie spożycia płynów
jest niezwykle ważne, dlatego stworzyliśmy Napój
aloesowy z zieloną herbatą i imbirem – koncentrat.
To zawierający wyciągi roślinne koncentrat, który
wystarczy rozcieńczyć w wodzie, aby uzyskać smaczny
napój. Nie zawiera cukru, a tylko naturalne dodatki
smakowe, oraz ma orzeźwiający, tropikalny smak.
Zawiera wyciąg z trzech roślin o następujących
dobroczynnych właściwościach:
1. A loes ma właściwości przeciwutleniające
i oczyszczające oraz ułatwia utrzymanie
prawidłowego poziomu cukru we krwi.
2. Z
 ielona herbata jest dobrym źródłem katechin,
które wspomagają prawidłową pracę serca
i opóźniają starzenie się komórek wskutek
uszkodzeń oksydacyjnych. Wyciąg z zielonej
herbaty pomaga również w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz
reguluje stosunek cholesterolu LDL/HDL i poziom
całkowitego cholesterolu we krwi. Może także
przyczynić się do redukcji tkanki tłuszczowej.
3. Imbir wzmacnia odporność i ma właściwości
przeciwutleniające.

BĄDŹ PROMIENNA

Kolagen to podstawowy składnik odpowiadający za jędrność skóry, którego
poziom z wiekiem spada. Liiv zapewnia
łatwy sposób, dzięki któremu nadasz swojej urodzie blasku.
Kolagen jest największym sprzymierzeńcem gładkiej,
promiennej skóry, ponieważ odpowiada za jej gęstość
i elastyczność. W rzeczywistości to białko strukturalne
stanowi około 80% suchej masy skóry!
Kolagen pełni również wiele innych ważnych funkcji w całym
organizmie. Stanowi on 30% wszystkich białek w ciele ludzkim
i jest kluczowym budulcem mięśni, więzadeł, ścięgien, żył,
kości, włosów i paznokci. Jego nazwa pochodzi z języka
greckiego — „kolla” oznacza klej — i jest niezwykle trafna,
bowiem substancja ta spaja nasze ciało.
Nasz organizm wytwarza kolagen w sposób naturalny.
W młodości radzi sobie z tym naprawdę bardzo dobrze.
Wystarczy spojrzeć na cudownie pyzate policzki niemowlaka.
Jednak z wiekiem produkcja kolagenu zaczyna spadać — od
20. roku życia o około 1–1,5% rocznie. To jeden z powodów, dla
których skóra staje się coraz bardziej przesuszona i powstają
na niej bruzdy i zmarszczki.
Czy można coś zrobić, aby przeciwdziałać temu procesowi?
„Jednym ze sposobów jest uzupełnianie diety kolagenem,
szczególnie w postaci peptydów kolagenowych” — mówi
dr Wickham, konsultant naukowy w Liiv Health Sciences.
„Stymulują one organizm do wytwarzania większej ilości
kolagenu”.

już po czterech tygodniach poprawę elastyczności skóry — do
15 procent — w porównaniu do terapii z zastosowaniem
placebo.
Drugie badanie z udziałem ponad 100 kobiet w wieku 45–65 lat
wykazało, że przyjmowanie 2,5 g kolagenu Verisol® dziennie,
co odpowiada zawartości jednej saszetki, przyczyniło się do
znacznego zmniejszenia widoczności zmarszczek już po
czterech tygodniach. Badania wykazały również pozytywny
wpływ kolagenu na wzrost i stan paznokci.
Nie jest jednak tak, że kolagen dostaje się do organizmu,
szybko przemieszcza prosto do skóry, aby tam stymulować
wytwarzanie naturalnego kolagenu. Peptydy te są
rozpoznawane przez określone komórki skóry zwane
fibroblastami. Identyfikują one peptydy jako fragmenty
kolagenu, podobne do tych powstających w wyniku
naturalnego rozkładu kolagenu. Stymuluje to komórki
do zwiększenia jego wytwarzania w celu zrównoważenia
rzekomej straty.
Zatem nie zwlekaj! Zacznij stosować ten preparat, aby
poprawić kondycję skóry za pomocą smacznego koktajlu.
To sprytny sposób na regenerację!

Zespół Liiv Health Sciences, dzięki udziałowi czołowych
ekspertów i dostępowi do wysokiej jakości składników,
opracował suplement kolagenowy stanowiący uzupełnienie
pielęgnacji skóry w ramach zdrowego stylu życia. To Suplement
diety „Kolagen dla urody”.
Preparat jest dostępny w formie pojedynczych saszetek
z wysoką zawartością peptydów kolagenowych, które
po prostu miesza się z dowolnym napojem i wypija raz
dziennie. Spróbuj, jak smakuje z wodą, koktajlem lub
sokiem — możesz nawet dodać go do Zbilansowanego
posiłku w formie koktajlu w proszku Liiv (a wydawało się,
że ten koktajl nie może być lepszy!).
Jak to działa?
„Zastosowaliśmy Verisol®, wysokiej jakości peptyd kolagenowy
o imponującej skuteczności popartej wynikami badań
klinicznych” — mówi dr Wickham. Na przykład badanie
z udziałem 69 kobiet w wieku 35–55 lat wykazało zauważalną

Anthony Gonzalez, Dyrektor ds. Globalnego Rozwoju Produktów do Pielęgnacji
Skóry w Avon radzi, jak dbać o skórę dzięki wykorzystaniu mocy kolagenu.
1 . Na d m i e r n a e k s p o z y c j a n a
promieniowanie słoneczne może
powodować uszkodzenia kolagenu, dlatego
codziennie chroń cerę kremem z filtrem
przeciwsłonecznym o szerokim spektrum
działania.

2. Miejscowe stosowanie kolagenu w kremie
nie zrównoważy utraty kolagenu, chociaż
wspomaga nawilżanie skóry. Składniki
zawarte w produktach pielęgnacyjnych,
takie jak retinol i witamina C, mogą jednak
przyczynić się do zwiększenia produkcji
kolagenu w skórze.

3. Z wiekiem spada zawartość kolagenu,
jednak do przyspieszenia tego procesu
może przyczyniać się dieta o wysokiej
zawartości cukru raf inowanego,
a wszystko za sprawą tzw. procesu glikacji.
Słodycze i desery powinny więc stanowić
jedynie okazjonalną przekąskę.

Bądź piękna
i rozwijaj swój biznes z Liiv
Więcej informacji o produktach oraz narzędzia i artykuły
o wykorzystaniu podejścia „używaj, udostępniaj, dbaj”
do budowania własnej firmy znajdziesz na stronie
internetowej liivavon.pl
ABY WYGRAĆ
miesięczny zapas produktów
LIIV POKAŻ SWÓJ ZDROWY STYL ŻYCIA
3 PROSTE ETAPY
1. Śledź @liivavon na Instagramie
2. Opublikuj zdjęcie pokazujące, jak delektujesz się swoim
ulubionym produktem Liiv

RZECZ O PIĘKNIE
Współczesne podejście do piękna ulega zmianie
i stanowi część szerszej dyskusji, która koncentruje się
na pozytywnym nastawieniu i personalizacji. Prawdziwe
piękno polega na celebrowaniu indy widualności
i zachęcaniu do wyrażania siebie. To coś, co ekscytuje
każdą z nas, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania
czy stylu życia. Czyż to nie wspaniałe?
Co oczywiste, zdrowie i dobre samopoczucie są obecnie
uznawane za kluczowe składniki wpływające na piękno.
Ma to głęboki sens. Nasz wygląd odzwierciedla nasze
samopoczucie, a nasze samopoczucie odzwierciedla
to, jak o siebie dbamy i jak zaspokajamy swoje potrzeby
wewnętrzne i zewnętrzne. Zdrowy styl życia jest jednym

ze współczesnych megatrendów, a odżywianie i aktywność
fizyczna zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów
w dziedzinie pielęgnacji urody.
Nasze podejście do dbania o piękny wygląd staje się bardziej
holistyczne. Zamiast reagować na problemy, wiele z nas stara
się przyjmować postawę proaktywną, żywo interesując się
profilaktyką. Kremy do pielęgnacji skóry. Makijaż. Zapach.
Wszystkie te elementy — w połączeniu ze zbilansowaną dietą,
odpowiednim nawodnieniem, regularnymi ćwiczeniami,
dobrym snem i znajdowaniem czasu na odpoczynek — to
nasi sprzymierzeńcy w zakresie dbania o urodę. Liiv
reprezentuje właśnie takie szerokie podejście do piękna.
Gorąco zapraszamy Cię do wyruszenia z nami w tę podróż.

3. Oznacz nas i dodaj tagi #liivbeautifullybalanced
#liivyourstory #liivavonpolska #liivpiekniezbilansowane
W KAŻDYM MIESIĄCU WYBIERZEMY NAJCIEKAWSZY
POST NA INSTAGRAMIE

Czy znasz kogoś, kto pragnie prowadzić

PIĘKNIE ZBILANSOWANY STYL ŻYCIA?

Jeśli któraś z Twoich
znajomych chciałaby dołączyć
do grona Ambasadorek Liiv,
porozmawiaj z Liderem lub
odwiedź stronę liivavon.pl, aby
uzyskać więcej informacji.
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