
Produkty dostępne za pośrednictwem niezależnej ambasadorki Liiv Avon

Odżywianie. Pięknie zbilansowane. Specjalnie dla kobiet.



Zbilansowany 
posiłek w formie 
koktajlu w proszku
Zbilansowany odżywczy 

posiłek z owocami baobabu 
i beta-karotenem, zawierający 
wysokiej jakości białko, błonnik 
oraz 25 witamin i składników 
mineralnych. Stworzony 

z myślą o zaspokojeniu potrzeb 

żywieniowych dorosłych kobiet 

jako element zdrowego stylu życia.

Codziennie delektuj się smacznym 

koktajlem Liiv stanowiącym 

kompletny zamiennik pożywnego 

śniadania, obiadu lub kolacji.

Smak waniliowy
14 porcji 78394 129.00 PLN
5 porcji 78634 59.00 PLN

My, kobiety, mamy wyjątkowe potrzeby 
żywieniowe, które zmieniają się na każdym 

z pięciu etapów naszego życia. I — oczywiście 
— różnią się od potrzeb mężczyzn.  

Jeśli odczuwasz ospałość 
i zmęczenie, masz trudności 

ze zrzuceniem tych kilku 
dodatkowych kilogramów albo 

zmagasz się z wahaniami nastroju 
lub uczuciem przytłoczenia, zadbaj 

o zbilansowaną codzienną dietę.

Nasze produkty zawierają optymalną ilość 
poszczególnych składników odżywczych, 
aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby kobiet, 

niezależnie od etapu i stylu życia.

Niezależnie od tego, ile masz lat, ponowna 
analiza 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.

Dobre samopoczucie.  
Piękny wygląd.

„Nie spodziewałam 
się, ale straciłam 

wagę pijąc codziennie 
Koktajle Odżywcze Liiv, 

zbilansowany posiłek  
w formie koktajlu  

w proszku”

– Kasia

Jedna porcja pokrywa co najmniej 50% referencyjnej wartości spożycia (RWS) 
witamin i składników mineralnych z wyjątkiem potasu (29% RWS na porcję) 
i fosforu (42% RWS na porcję).
Produkty Liiv mogą pomóc w kontroli masy ciała jako część ograniczonej 
kalorycznie diety. Indywidualnie osiągnięte rezultaty mogą się różnić.

Produkt 
bezglutenowy

Źródło 
błonnika

Naturalne 
aromaty

Odpowiedni dla 
wegetarianek

Kontrola  
masy ciała

Wysoka  
zawartość białka



Wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze w smacznym koktajlu

Dostosowane do potrzeb kobiet, łatwe do przyrządzenia koktajle stanowiące 
zamiennik posiłku pomagają w codziennym stosowaniu bardziej zbilansowanej diety.

Wysoka zawartość 
białka i błonnika

Jeden koktajl zaspokaja co najmniej 
jedną trzecią dziennego zapotrzebowania 

na witaminy i składniki mineralne

Organiczne 
owoce baobabu



Suplement diety 
„Kolagen dla urody”
Kolagen jest ważnym budulcem 

zarówno wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych struktur ciała. Suplement 

diety „Kolagen dla urody” wygładza 

zmarszczki, poprawia elastyczność skóry 

i wzmacnia paznokcie.

•  Wzrost zawartości kolagenu w skórze 

o 60%¹

•  Poprawa elastyczności skóry o 15%²

•  Witamina C bierze udział w naturalnej 

produkcji kolagenu

Aby uzyskać najlepsze rezultaty,  

stosuj codziennie

Smak jabłkowy
14 porcji 77636 75.00 PLN

Koktajl  
dla skóry

¹ Na podstawie czterotygodniowego badania Verisol® z udziałem 100 

kobiet w wieku od 45 do 65 lat.

² Na podstawie czterotygodniowego badania Verisol® z udziałem 69 

kobiet w wieku od 35 do 55 lat.

Kolagen ma kluczowe znaczenie  
dla młodzieńczego wyglądu skóry.

Substancje słodzące 
z naturalnych źródeł

Produkt 
bezglutenowy



Relaksacyjny suplement diety w tabletkach
Suplement diety zawierający mieszankę naturalnych ziół i roślin z dodatkiem witaminy B6 i magnezu.  
Wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego wspomaga dobre samopoczucie psychiczne. Wyciąg z korzenia 
kozłka lekarskiego, męczennica, mięta i melisa pomagają się zrelaksować  
i zapewniają zdrowy sen. 

Przyjmuj 1 tabletkę z wodą 1–2 godzin przed snem.

30 tabletek  77784 70.00 PLN

Odpręż się dzięki Relaksacyjnemu 
suplementowi diety w tabletkach

Mieszanka naturalnych ziół i roślin wspomagających relaks i zdrowy sen.

Odpowiedni dla 
wegetarianek

Odpowiedni dla 
weganek



Spersonalizowany plan  
na dobry początek

Zdrowy początek
Zbilansowany koktajl odżywczy – 14 saszetek
Kolagen dla urody –suplement diety – 14 saszetek

77503 204.00 PLN

1



Limitowane zestawy na dobry początek. Każdy zestaw został stworzony z myślą 
o zaspokojeniu potrzeb żywieniowych dorosłych kobiet jako część zdrowego  

stylu życia. Zawiera nasze podstawowe produkty.

Porozmawiaj z niezależną ambasadorką Liiv Avon, aby uzyskać więcej informacji  
na temat idealnego zestawu, który pomoże Ci osiągnąć cele zdrowego stylu życia.

Bądź najlepszą wersją siebie – Już wkrótce
Zbilansowany koktajl odżywczy – 28 saszetek
Kolagen dla urody – suplement diety – 28 saszetek
Koncentrat napoju z aloesem,  
zieloną herbatą i imbirem, 400 ml
Bezpłatny Shaker
Bezpłatna butelka na wodę

3

2 Piękny wygląd, dobre samopoczucie
Zbilansowany koktajl odżywczy – 28 saszetek 
Kolagen dla urody – suplement diety – 28 saszetek 

Bezpłatny shaker

80325 408.00 PLN

Już wkrótce



DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE U AMBASADORKI LIIV
Skontaktuj się z niezależną ambasadorką Liiv, aby uzyskać 

więcej informacji

OTRZYMAJ SWÓJ SPERSONALIZOWANY PLAN
Porozmawiaj z niezależną ambasadorką Liiv, która udzieli 

Ci indywidualnej porady i przedstawi Ci idealny plan 
osiągnięcia Twoich celów zdrowego stylu życia.

WIĘCEJ INFORMACJI ONLINE
Więcej informacji, przepisów kulinarnych,  

wskazówek i porad znajdziesz na stronie liivavon.pl

PEŁNA SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENIĘDZY
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.  
Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na  

ustawowe prawa konsumenta.

#liivbeautifullybalanced #liivlifehealthy #liivavonpolska

więcej informacji na stronie liivavon.pl
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