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STEIGĖJO ŽODIS

2022-ieji bus didžiulio palikimo
kūrimo metai.

Ž

velgdamas į praeitus metus, esu
kupinas dėkingumo. Visų pirma,
esu labai dėkingas už neįtikėtinus
žmones, kurie yra tapę „NeoLife“
šeimos dalimi. Tokie aktyvūs žmonės
kaip jūs yra mūsų įmonės širdis ir siela,
leidžianti iš tikrųjų teigiamai įtakoti
žmonių gyvenimus visame pasaulyje.
Šiuo metu yra itin svarbu saugoti savo
sveikatą, todėl taip pat esu dėkingas,
jog galiu vartoti geriausius produktus,
padedančius
palaikyti
optimalią
savijautą. Matome, jog ekonominė
situacija pasaulyje yra sudėtinga ir
žmonėms ir smulkiam verslui, todėl esu
dėkingas, kad turiu klestintį verslą, kuris
taip pat suteikia galimybę ir kitiems kurti
klestintį verslą.
Savo karjerą tiesioginės prekybos srityje
pradėjau dėl trijų ką tik paminėtų dalykų
– žmonių, produktų ir verslo galimybių.
Esame sukurti gyventi kartu vieni su
kitais ir kurti prasmingus santykius,
kuriuose padėtume vieni kitiems augti
visose gyvenimo srityse. Santykiai
mums reikalingi, kad pamaitintume savo
sielą, o gera mityba, kad pamaitintume
savo kūną. Vaikystėje pajutau geros
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mitybos poveikį, kai mano savijauta
žymiai pagerėjo, pradėjus vartoti maisto
papildus. Tai visam laikui pakeitė mano
gyvenimo trajektoriją. Dar minėjau trečią
dalyką – verslą. Yra daug būdų, kaip
parduoti produktus ir kurti sėkmingą
verslą. Bet kodėl gi to nepadarius taip,
kad ir kiti galėtų patirti sėkmę? Esu labai
dėkingas, kad buvau supažindintas
su tiesioginių pardavimų industrija dar
jaunystėje, nes tai leido man išbristi iš
skurdo ir patirti asmeninio tobulėjimo
bei augimo džiaugsmą. Tai padėjo man
pasiekti tai, kaip jaučiuosi šiandien.
Kaip aš jaučiuosi šiandien? Šiandien,
kai rašau šiuos žodžius, aš su džiugesiu
bei viltimi žiūriu į ateitį. „NeoLife“
gyvuoja jau daugiau nei 60 metų ir tai
tik pradžia. Esame puikioje padėtyje,
kur galime pakeisti dar daugiau žmonių
gyvenimų, nei kada nors tikėjomės. Jei
galėčiau duoti vieną patarimą, jis būtų:
„nepraleiskite galimybės“.
Kaip jūs jaučiatės šiandien? Kokia jūsų
vizija 2022 metams? Kokius tikslus ir
svajones turite ateičiai? Kur jūs einate ir
kas eina kartu su jumis?

Manau, kad 2022-ieji bus didžiulio
palikimo kūrimo metai. Pasaulio
aplinkybės susiklostė taip, kad dar
labiau sustiprintų mūsų misiją. Jei
imsitės veiksmų, jūsų verslas tikrai
augs. Niekada nebuvo geresnio laiko
kurti palikimą, apimantį ne tik jūsų
gyvenimą, bet ir jūsų verslą, kuris gali
būti perduotas ateities kartoms, kaip
pajamas generuojantis turtas.
Paverskime 2022-uosius įsimintinais
metais, kupinais prasmingų santykių,
geros savijautos, asmeninio tobulėjimo
bei didžiulio palikimo kūrimo metais.

Su šilčiausiais linkėjimais,

Jerry Brassfield
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Imunitetą
palaikančios
maistinės
medžiagos
Atspari imuninė sistema pagrįsta holistiniu
gyvenimo būdu bei optimalia mityba
Gerai veikianti imuninė sistema visada buvo labai svarbi išgyvenimui. Vis
dėlto, pastaroji pasaulinė pandemija smarkiai padidino susidomėjimą sveikata,
sveikatingumu bei organizmo gynybine funkcija. Gyvenimo būdas ir optimali
mityba yra itin svarbūs, nes žmonės ieško holistinių sprendimų, kaip palaikyti
imuninę sistemą. Bet kokia nesubalansuota mityba, maistinių medžiagų
nepakankamumas ar trūkumas gali neigiamai paveikti imuninės sistemos
veiklą.1 TDaugelyje mokslinių publikacijų ir žiniasklaidos pranešimų buvo
rašoma apie tam tikrų maistinių bei augalinių medžiagų vaidmenį, palaikant
stiprią ir efektyviai veikiančią imuninę sistemą. Moksliniams tyrimams mitybinės
imunologijos srityje buvo suteiktas didžiulis finansavimas, todėl buvo padaryta
didelė pažanga siekiant suprasti, kaip konkrečios maistinės medžiagos
(vitaminas D, vitaminas C, vitaminas A, B grupės vitaminai, cinkas, selenas) gali
paveikti arba moduliuoti imuninės sistemos atsaką.2,3
Imuninė sistema: organai, audiniai ir
ląstelės veikia harmoningai!
Imuninę sistemą sudaro organai, audiniai ir ląstelės,
apsaugantys nuo infekcijos sukėlėjų (bakterijų, virusų,
grybelių, parazitų) ir kitų kenksmingų aplinkos veiksnių (1 ir 2
pav.). Kenksmingomis medžiagomis taip pat gali būti toksinai
arba alergenai (įskaitant maisto antigenus), kurie patenka
per virškinamąjį traktą.4 Kiekvienu atveju imuninio atsako
pagrindas yra gebėjimas atskirti „savą“ (mūsų) nuo „nesavo“
(svetimo). Kai aptinkamas patogenas (kenksmingas mikrobas)
arba nepageidaujama medžiaga, imuninė sistema mobilizuoja
išteklius ir reaguoja. Atsakas yra pritaikomas priklausomai nuo
problemos – infekcija, sužalojimas ar trauma, vėžinės ląstelės,
toksinai ar alergenai.
Imuninė sistema kuria fizinius barjerus ir biologinius,
biocheminius bei cheminius ginklus, siekdama apsaugoti mūsų
organizmą ir padėti jam atsigauti po iššūkių. Baltieji kraujo
kūneliai arba leukocitai yra labai svarbios imuninės ląstelės,
susidarančios kaulų čiulpuose. Organizme leukocitai veikia
limfinės sistemos limfagyslėse, kurios eina lygiagrečiai su
kraujotaka. (1 pav.).

1 pav. Imuninė sistema

Tonzilės

Užkrūčio
liauka
Kaulų
čiulpai

Limfmazgiai

Blužnis
Grupiniai
limfiniai
folikulai

Limfagyslės
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2 pav. Įgimtos ir įgytos imuninės
sistemos elementai5
Įgimtas imunitetas
Anatominiai bei ﬁziologiniai barjerai
ir specializuoti baltieji kraujo kūneliai
(leukocitai)

Įgytas imunitetas
Specializuoti leukocitai
ir antikūnai

Makrofagas Neutroﬁlas

B ląstelė

Citokinai

Dendritinė ląstelė

Mūsų organizmas yra aprūpintas pirminėmis
gynybos priemonėmis – apsauginiais išoriniais
bei vidiniais barjerais, taip pat specializuotais
leukocitais, tokiais kaip dendritinės ląstelės ir
natūraliosios žudikės (NK ląstelės) (2 pav.).
Yra žinoma, jog šios pirminės gynybos
priemonės prisideda prie mūsų įgimto arba
genetinio
imuniteto
(ar
bendrosios
apsaugos). Ši apsauga veikia greitai ir
dažniausiai neleidžia patogenams ar kitoms
nepageidaujamoms medžiagoms patekti
į organizmą. Laimei, mes taip pat turime
antrosios eilės apsaugą, kuri veikia organizme
ir suteikia speciﬁnį atsaką į įsibrovusį
patogeną arba svetimkūnį, imunologijoje
vadinamą antigenu. Specializuotų leukocitų
tipai, žinomi kaip T ląstelės ir B ląstelės,
padeda organizuoti ataką prieš įsibrovėlį ar
patogeną ir koordinuoja organizmo gijimo
procesą. Imuninio atsako koordinavimą
labiausiai reguliuoja baltymų signalizavimo
medžiagos, vadinamos citokinais.
3 pav. Citokinai
Stimulas

Efektas

Signalas
Receptorius

Citokinai
Citokinus
gaminanti ląstelė

Tikslinė
ląstelė

Citokinų pusiausvyra
Citokinai (3 pav.) – tai didelė įvairių baltyminių
medžiagų grupė, atliekanti daug biologinių
funkcijų. Viena grupė koordinuoja imuninių
ląstelių veiklą ir uždegiminius procesus.
Citokinai, kuriuos gamina daugelis ląstelių
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5 pav. Uždegimas ir jo malšinimas7

NK ląstelė

Komplementas Citokinai
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Antikūnai

Ūmus
uždegimas

Audinių pažeidimas
Mikrobai
Metabolinis stresas
Oksidacinis stresas

Iš Omega-3 gauti
palaikantys
tarpininkai

Lėtinis
uždegimas

Uždegimo
malšinimas

Audinių pažeidimas
Nuolatinė infekcija
Autoimuninė liga

Audinių atkūrimas
Gijimas

rūšių, gali būti laikomi imuninės
sistemos „hormonais“. Priklausomai nuo jų tipo, jie gali
Pagalbinė T
sukelti priešuždegiminį arba
ląstelė
prouždegiminį poveikį. Jie
atlieka daug svarbių signalų
perdavimo vaidmenų, pavyzdžiui, mobilizuoja imuninių
ląstelių atsaką į įsibrovėlį ar antigeną ir
užtikrina tikslų bei subalansuotą atsaką.
Išgydyti uždegimą ir grįžti į „homeostazę“
(įprastą geros sveikatos būklę) galima
tinkamai subalansavus citokinus.

visišką pasveikimą (5 pav.). Pirmoji fazė yra
ūminė ir dažnai matoma kaip paraudimas,
karštis, patinimas ar skausmas, jei tai
vyksta odos paviršiuje. Tačiau uždegimas
dažnai atsiranda gynybinių barjerų lygyje ir
organizmo audinių viduje.6

Imuninė funkcija visą gyvenimą

Besivystantis vaisius ir kūdikis turi
nesubrendusią imuninę sistemą, kuri
gamina mažai antikūnų, jos gynybinis
atsakas yra silpnas. Vaisius gauna pasyvią
apsaugą iš motinos antikūnų, kurie
prasiskverbia per placentą. Vis dėlto
kūdikiai yra labai jautrūs infekcijoms.1
Kai viskas klostosi ne taip…
Tūkstantis pirmųjų kūdikio gyvenimo
Tam tikrose situacijose gali pasireikšti sunki
dienų yra itin svarbios, o gaunamo maisto
imuninė reakcija, kai organizmas per greitai kokybė ir aplinkos poveikis vaidina svarbų
išskiria per daug citokinų į kraują. Tai vaidmenį imuninės sistemos vystymuisi,
vadinama citokinų audra, kuri gali atsirasti dėl užkrūčio liaukos brendimui (ji svarbi
infekcijos, autoimuninės
T ląstelių funkcijai) ir
būklės ar kitos ligos.
kūdikio
mikrobiomo
4 pav. B ląstelių
8
Citokinų
perteklius
Idealus
vystymuisi.
dauginimosi pavyzdys
gali pažeisti sveikus
maistas kūdikiui yra
B ląstelė
audinius ir sukelti gyvymotinos
pienas,
bei pavojingas sąlygas,
kuriame yra antikūnų,
pvz., organų nepakanįvairių imuninių faktorių
bei prebiotinių medkamumą.
žiagų, skatinančių suReaguodamos į antibalansuotos žarnyno
geno iššūkį, T ląstelės
Plazmos ląstelės
mikrobiotos vystymąsi.1
ir B ląstelės turi greitai
Senyvame
amžiuje
dalytis (4 pav.), kad
dažnai
pastebimas
sustiprėtų imuninis atimuninės
funkcijos
sakas, o tam reikia
silpnėjimas
–
tampa
daug energijos ir kokysunkiau
išgauti
veikbiškų aminorūgščių iš
smingą
imuninį
atsaką,
baltymų. Ląstelių veiksAntikūnai
sunkiau
numalšinti
mai sukuria specialiuždegimą ir atkurti
zuotas atminties ląsįprastą sveikatos būklę. Nustatyta, kad
teles, kurios išsaugo gebėjimą kovoti
šis nuosmukis paveikia tiek įgimtą,
su tais pačiais infekcijos sukėlėjais, jei
tiek įgytą imunines sistemas ir dažnai
su jais susiduriame dar kartą. Šis gebėjimas
vadinamas „imunosenescencija“. Didėja
žinomas kaip įgytas imunitetas.
tendencija gaminti daugiau uždegimą
Svarbu suprasti, kad imuninis atsakas skatinančių
(prouždegiminių)
citokinų.
į mikrobų ataką, audinių sužalojimą ar Bendra reguliuojančiųjų citokinų signalų
kitus stresorius turi sukelti natūralius pusiausvyra keičiasi, todėl gali laikytis
uždegimo procesus, kad galėtų atlikti žemo laipsnio uždegimas, dar vadinamas
savo darbą ir paskatinti gydymą, gijimą ir „uždegiminiu senėjimu“. (6 pav.) Nutukimas
5
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6 pav. Senėjimas ir nutukimas siejami
su imuninės ir uždegiminės reakcijų
kontrolės sutrikimu

Uždegimas

Mityba imuninei sistemai
stiprinti!
Puiki žinia yra tai, kad gyvenimo
būdo veiksniai, tokie kaip kokybiška
mityba, pakankamas miegas, saikingas
mankštinimasis bei streso valdymas
gali padėti mūsų imuninei sistemai
optimaliai funkcionuoti.

Mityba imuninei sistemai
stiprinti!

T ląstelių funkcija
Senėjimas

ir ypač visceralinių riebalų (pilvo riebalų)
kaupimasis
gali
greitinti
uždegiminį
senėjimą.
Svarbu tai, kad kelių mikroelementų
trūkumai buvo susieti su imunosenescencija
ir uždegiminiu senėjimu. Vykdomos tikslinės
intervencijos, siekiant patikrinti prielaidą,
jog imuninės funkcijos mažėjimo greitis
gali sulėtėti, jei bus optimizuotas tam tikrų
mikroelementų kiekis. Vitaminas E yra
vienas iš intensyviai tiriamų mikroelementų,
kartu su vitaminais C, D, cinku, selenu ir
omega-3.2,9.10,11

„Su amžiumi susijęs imuninių ir
uždegiminių reakcijų sutrikimas nėra
neišvengiama senėjimo pasekmė.
Maiste yra daug biologiškai aktyvių
medžiagų, kurios gali įtakoti su
amžiumi ir nutukimu susijusius
imuninės sistemos sutrikimus ir su jais
susijusias ligas.12“
Dr. S.N. Meydani, , 2021 m.

7 pav. Gyvenimo būdo veiksniai,
palaikantys imuninę sistemą

Žinome, kad visų žmogaus sveikatai
Virškinimo
Oda
Kvėpavimo
sistema
sistema
svarbių maistinių medžiagų balansas
yra būtinas optimaliam imuniniam
atsakui. Daugybė mokslinių tyrimų įrodė Geriausi mitybos modeliai, padedantys
pavienį ir kolektyvinį maistinių medžiagų sukurti įvairią žarnyno mikroorganizmų
poveikį.1,2,9,13 Vienos maistinės medžiagos ekosistemą, yra tie, kuriuose maistas yra
nepakankamumas ar net nedidelis trūkumas visavertis ir turi daug augalinės kilmės
gali trikdyti puikiai sureguliuotą imuninės maisto produktų. Itin geras pavyzdys yra
Viduržemio jūros dieta.16 Įrodyta, kad daug
sistemos veiklą!
skaidulų turinčios dietos, kuriose taip pat
yra daug fermentuotų maisto produktų ir
„Manoma, kad optimali mikroelementų minimalus raﬁnuoto cukraus kiekis, palaiko
būklė palaiko optimalią imuninės naudingus mikroorganizmus.17

sistemos funkciją ir gali sumažinti
infekcijų, įskaitant virusines kvėpavimo
takų infekcijas, riziką bei pasekmes..2“
Prof. Mette Berger

Tiesiogiai arba netiesiogiai maistinės
medžiagos veikia įvairiais būdais, kad
palaikytų išorinio ir vidinio barjerų
vientisumą ir įgimtus bei įgytus imuninės
sistemos veikimo elementus:

1. Tiesioginis ir netiesioginis barjerinės
apsaugos palaikymas (8 pav.)
Viena nepaprastai įdomi pastarojo meto
tyrimų sritis išryškino bendro mitybos
modelio, kaip stipriai įtakojančio
mūsų sveikatą per mikrobiotą,
vaidmenį. Visa mityba ir maistinių
medžiagų bei ﬁtonutrientų kiekis
formuoja žarnyno mikrobiotos
sudėtį ir jautrią žarnyno gleivinėje
egzistuojančią ekosistemą. Būtent
čia imuninės ląstelės ir mikrobiota
glaudžiai bendrauja. Dauguma
organizmo imuninių ląstelių yra
susijusios su mūsų virškinamojo
trakto limﬁniu audiniu.1

Subalansuota mityba

Fizinis aktyvumas

Miegas

Pakankamas skysčių
vartojimas

Nerūkymas

Streso valdymas
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8 pav. Barjerinė apsauga

Santykinis
mūsų
žarnyno
mikrobiotos turtingumas bei
įvairovė prisideda prie mūsų
bendro atsparumo ir gerovės.
Mityba
moduliuoja
žarnyno
mikrobiotą, o tai savo ruožtu
gali paveikti imuninę sistemą.14,15

Neseniai atliktoje apžvalgoje vitaminai A,
D, C, B6, B12 ir folio rūgštis, taip pat geležis
ir cinkas buvo ypač išskirti dėl jų vaidmens
palaikant gleivinės ląstelių struktūrinį bei
funkcinį vientisumą įgimtuose imuniniuose
barjeruose.18 Taip pat buvo paminėta, kad
karotenoidai atlieka svarbų imunoreguliacinį
vaidmenį žarnyno barjere.

2. Įgimtų ir įgytų imuninių ląstelių
veiklos palaikymas
Tie patys anksčiau paminėti vitaminai (A, D,
C, B6, B12 ir folio rūgštis) bei mineralai (cinkas,
geležis, varis ir selenas) yra gyvybiškai
svarbūs įgimtos ir įgytos imuninės sistemos
ląstelių atsakui.18 Verta paminėti didelį
energijos, baltymų ir maistinių medžiagų
poreikį T ląstelių ir B ląstelių įgytam atsakui,
kad jų populiacijos galėtų greitai daugintis ir
sukurti ląstelių „armiją“. (4 pav.). Tai padeda
išvien reaguoti į įsibrovėlį (antigeną), gaminti
antikūnus ir generuoti specializuotas
atminties ląsteles.

3. Šalutinės oksidacijos žalos
malšinimas
Specializuotos imuninės ląstelės gamina
reaktyviąsias deguonies formas (ROS), kad
padėtų sunaikinti nustatytus patogeninius
įsibrovėjus. Jei ROS kiekis audiniuose
yra per didelis, tai gali kenkti ląstelėms
ir audiniams. Mikroelementai, tokie kaip
geležis, padeda generuoti ROS, o kiti
mikroelementai, tokie kaip cinkas, varis
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ir selenas bei vitaminai, tokie kaip C ir E,
vaidina didesnį vaidmenį malšinant ROS ir
atliekant apsauginį vaidmenį.18

Mikroelementai yra galingesni
nei atrodo!
Gynyba kartu su vitaminu D! Nors jo reikia
nedaug, tačiau vitaminas D atlieka daug
funkcijų reguliuojant imuninę sistemą.20
Jis teigiamai veikia barjerinę apsaugą
ir daugelio imuninių ląstelių veiksmus
pirmosios (įgimtos) ir antrosios (įgytos)
eilės imuniniuose procesuose. Imuninės
ląstelės naudoja vitaminą D įvairiais tikslais.
Pavyzdžiui, antimikrobinių peptidų, kurie
yra įgimto imuniteto dalis, gamyboje ar
T ląstelių reguliavime, siekiant sumažinti
įgyto imuniteto autoimuninį ir prouždegiminį
atsaką.20 Tyrimai apie vitamino D vaidmenį
sergant kvėpavimo takų infekcijomis
per pastaruosius porą metų įgavo naują
dimensiją. Naujausioje ataskaitoje teigiama,
kad papildomas vitaminas D gali turėti
nedidelį palaikomąjį poveikį, o reguliari 400–
1000 TV paros dozė yra veiksmingiausia.21

Vitaminas C
Per pastaruosius 2 metus atsinaujino
dėmesys vitamino C, kaip svarbaus imuninės
sistemos veikėjo, potencialui. Vartoti šį
vitaminą yra tikrai prasminga. Vitaminas
C palaiko barjerų vientisumą ir įgimtos
bei įgytos imuninės sistemos elementus.
Kasdien jo reiktų vartoti 200 mg.2

Cinkas
Atrodo, jog cinkas dalyvauja beveik visuose
imuninės sistemos veiklos aspektuose.23
Cinkas reikalingas įgimtos ir įgytos
imuninės sistemos ląstelių vystymuisi
bei funkcionavimui. Cinkas taip pat yra
raktas į antioksidacinę apsaugą ir barjerų
vientisumą. Cinko trūkumas būdingas
vyresnio amžiaus žmonėms, todėl jiems gali
prireikti vartoti jo papildus.2

Imunomoduliuojančios augalinės
medžiagos
Be minėtų klasikinių maistinių medžiagų
intensyviai tiriamas ir įvairių natūralių augalų
komponentų gebėjimas įtakoti imuninę
sistemą ir natūralią organizmo
apsaugą.19,23-25

NEOLIFE

palaikys jūsų imuninę sistemą kiekviename
gyvenimo etape!

Pagrindiniai produktai: subalansuotos
maistinės medžiagos ir kokybiški
baltymai
Toks produktas kaip „NeoLifeShake“
kokteilis padeda užtikrinti pastovų energijos
lygį ir aprūpina nepakeičiamomis aminorūgštimis bei kokybiškais baltymais.
Siekiant išvengti maistinių medžiagų
trūkumo, svarbu pritaikyti organizmui
tinkančią bazinę mitybos programą. Kartu
„Pro Vitality+“ ir „NeoLifeShake“ suteikia
puikų maistinių medžiagų derinį imuninei
sistemai palaikyti.

Tai viena iš priežasčių, kodėl
mums patariama kasdien valgyti
daug vaisių bei daržovių!
Šiandien, labiau nei bet kada,
turime užtikrinti, kad mūsų
organizmas
būtų
pasirengęs
kovoti su galimais iššūkiais.
Mums reikia optimalios mitybos
ir holistinio „NeoLife“ gyvenimo
būdo. Turime būti visiškai tikri,
kad mūsų mityboje nėra maistinių
medžiagų trūkumo ir kad mes
pakankamai rūpinamės gyvybiškai
svarbia savo organizmo apsauga.
Tinkamai subalansuota mityba,
kartu su pagrindiniais ir tiksliniais
„NeoLife“
maisto
papildais,

Kodas 942 Pro Vitality+

Kodas 915 Kodas 915 „NeoLifeShake“
(vanilės skonio)
Kodas 916 „NeoLifeShake“ (šokolado skonio)
Kodas 917 „NeoLifeShake“ (braškių skonio)
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„Pro Vitality+“ sudaro 4 pagrindiniai
produktai, kurie padeda užpildyti
kasdienės mitybos spragas:

4. „Essential Vitamin and Mineral Complex“
Suteikia visą spektrą vitaminų ir mineralų,
įskaitant tuos, kurie laikomi esminiais
imuniteto palaikymui.

1. „Omega-3 Salmon Oil Plus“
„NeoLife Omega-3 Salmon Oil
Plus“ suteikia 8 omega-3 riebalų
rūgščių spektrą iš žuvų.
Kodas 929

2. „Tre-en-en Grain Concentrates“
Suteikia platų lipidų (nepakeičiamų
omega-3 ir omega-6 riebalų ir
sterolių) asortimentą iš sveikų
grūdų.

Kodas 927

3. „Carotenoid Complex“

Kodas 566

Plataus spektro papildas, suteikia
tiek karotenoidų, kiek jų būtų
optimalioje karotenoidų turinčių
vaisių bei daržovių porcijoje. Tai
vienas geriausiai ištirtų maisto
papildų rinkoje.

Tiksliniai produktai: atsparumo
ugdymas ir sveikimo palaikymas
„Sustained Release Vitamin C“ užtikrina
lėtą vitamino C išsiskyrimą daugiau nei 6
valandas. Jame taip pat yra sveiko maisto
bioﬂavonoidų.
„All-C“ yra skanus kramtomasis vitaminas
C visai šeimai. Jame taip pat yra natūralių
bioﬂavonoidų.
„Vegan D“ yra veiksmingas vitaminas D,
kuris palaiko bendrą ir speciﬁnę apsaugą.
„NeoLife“ siūlo aukštos kokybės, veganišką,
visavertį vitamino D papildą, skirtą
optimaliam vitamino D lygiui pasiekti.

imuninėje sistemoje. Ypač veiksmingas
vartojant kartu su vitaminu C.
„Acidophilus Plus“ suteikia daugiau nei
5 milijardus aktyvių bakterijų Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus
delbrueckii
paracasei,
bulgaricus,
Lactobacillus
Bifidobacterium animalis ir Streptococcus
thermophilus.
„NeoLife“
patentuota
apsaugos sistema „Gel-Gard” užtikrina
bakterijų patekimą į žarnyną, apsaugodama
jas nuo agresyvios skrandžio rūgšties.
„Betaguard“ yra maisto papildas, kuriame
yra maistinių medžiagų, apsaugančių
nuo oksidacinės pažaidos. Jame yra
įvairių vitaminų ir mineralų, skirtų palaikyti
organizmo imuninę apsaugą, susidūrus su
aplinkos iššūkiais.

„Chelated Zinc“ teikia labai gryną ir
veiksmingą cinką, chelatintą aminorūgštimis
glicinu ir metioninu, siekiant pagerinti jo
biologinį prieinamumą. Cinkas yra maistinė
medžiaga, atliekanti daugybę funkcijų

Kodas 551 „Sustained Release Vitamin C“
Kodas 552 „All-C“
Kodas 865 „Vegan D“
Kodas 830 „Chelated Zinc“
Kodas 560 „Acidophilus Plus“
Kodas 789 „Betaguard“
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DĖKINGUMO
KLIENTAMS DIENA
B

alandžio 9-oji nebus įprastinė
diena „NeoLife“. Tiesą sakant,
tai yra įmonės steigėjo Jerry’io
Brassﬁeldo gimtadienis, o jam mes
visi esame už daug ką dėkingi. Šiais
metais ši diena bus dar ypatingesnė,
nes mes švęsime Dėkingumo
klientams dieną.
Į renginį kviečiami klientai, nariai
ir svečiai iš visos Europos. Čia
dalyvaus daug pranešėjų, iš kurių
– ir įmonės CEO Kendra Brassﬁeld.
Ir tai dar ne viskas: renginio metu
BUS PRISTATYTAS NAUJAS
NUOSTABUS PRODUKTAS!
Būtinai dalyvaukite – šio renginio
neįmanoma praleisti!

Dalyvaukite
ir pakvieskite
svečių!
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EUROPEAN Š
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2022
VALENSIJA

RUGSĖJO 9-10 D.
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VALENSIJOS

iais metais Valensija paskelbta Pasaulio dizaino sostine. Ir
tai absoliučiai nestebina, turint omenyje visą jos nuostabią
architektūrą ir dizaino pavyzdžius, matomus visame mieste.
Tai dar viena priežastis prisijungti
prie mūsų ir atvykti į šį didingą miestą
bei dalyvauti Europos konferencijoje, kurios tiek ilgai laukėme.
Stengsimės surinkti visus jūsų energijos ir į įprastas vėžes sugrįžtančio
gyvenimo poreikius bei perteikti tai
nepamirštamame renginyje. Žinoma,
tai padarysime maksimaliai saugiai,
bet be abejo visi galėsime pasidžiaugti buvimu kartu.

S
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METAI „NEOLIFE“ (IR VISAM PASAULIUI)

2022 m. konferencijos darbotvarkė
Rugsėjo 8 d.
President’s Team vakarienė
Rugsėjo 9 d.
Konferencijos 1-oji diena
World Team ir Emerald Director Consistency
vakarienė
Rugsėjo 10 d.
Konferencijos 2-oji diena
Vakarienė ir vakarėlis

Puikūs pranešėjai, daug naujienų ir vertingų prizų!
Mūsų laukia nuostabios vietos tiek konferencijos, tiek
vakarienės metu, kuri vyks ikoniškajame Valensijos
Menų ir mokslo mieste.

Taigi, pradėkime galvoti, ką krausimės į lagaminą, o
dar geriau – su kuo vyksime kartu ir dalyvausime šiame
„NeoLife“ renginyje!

“Vamos a empacar, amigos!”
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Gera
savijauta
kiekvieną
dieną visus
metus
7 PAPRASTI ŽINGSNIAI, KAIP
GERAI JAUSTIS VISUS METUS
Geriausias būdas palaikyti optimalią
organizmo sistemų veiklą yra sveika mityba,
svorio kontrolė, reguliarus fizinis aktyvumas
ir pakankamas miegas. Šie septyni punktai
padės išlaikyti gerą savijautą.
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Sveika mityba – sveika imuninė sistema
Sveika mityba stiprina imuninę sistemą, padeda organizmui atsispirti
virusams bei infekcijoms. Norint sustiprinti imuninę sistemą, būtina
valgyti subalansuotą maistą, įskaitant sveikus grūdus, baltymus,
vaisius ir daržoves. Statistiniai duomenys apie ES 2019 m. 15 metų ir
vyresnių gyventojų kasdienį vaisių ir daržovių suvartojimą rodo, kad
33% išvis nevalgo vaisių ir daržovių, 55% valgo nuo 1 iki 4 porcijų per
dieną, o 12% suvalgo rekomenduojamas 5 porcijas arba daugiau.
(ec.europa.eu/Eurostat).

Dažnai dėl mūsų įtempto gyvenimo būdo mes vartojame
tradicinį nesveiką maistą, tačiau labai svarbu užtikrinti organizmui
subalansuotą mitybą. „NeoLifeShake“ ir „Pro Vitality+“ yra
sukurti būtent tam.
„NeoLifeShake“
Kodas 915
NeoLifeShake Creamy Vanilla
Kodas 916
NeoLifeShake Rich Chocolate
Kodas 917
NeoLifeShake Berries n’ Cream
„Pro Vitality+“
Kodas 942, 30 pakuočių

„NeoLifeShake“ sukurtas taip, kad suteiktų jūsų organizmui
18 g aukštos kokybės baltymų, daugelį pagrindinių vitaminų bei
mineralų ir 5 g sočiųjų skaidulų.
„Pro Vitality+“ sudaro 4 pagrindiniai produktai, papildantys mitybą:
- „Omega-3 Salmon Oil Plus“
Šiame gryname ir veiksmingame žuvų aliejuje yra standartizuotas aštuonių žmogaus mitybai svarbių omega-3 riebalų
rūgščių kiekis. „Omega-3 Salmon Oil Plus“ patikrintas dėl
potencialių 200 žalingų medžiagų, kurių leistina aptikimo riba
yra NULIS. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
(teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR).

- „Tre-En-En“ grūdų koncentratas
Šio papildo sudėtyje yra daug lipidų ir sterolių – natūralių
nesmulkintų grūdų sudedamųjų dalių – svarbių mūsų ląstelių
membranoms. Visoms mūsų organizmo ląstelėms reikia sveikų
membranų, kad jos išliktų veiksmingos ir užtikrintų maistinių
medžiagų tiekimą į ląstelę bei atliekų pašalinimą iš jos. Tai
pagerina ląstelių mitybą ir padidina energiją bei gyvybingumą.
- „Carotenoid Complex“
Suteikia visą spektrą veiksmingų karotenoidų iš morkų, pomidorų,
špinatų, raudonųjų saldžiųjų paprikų, persikų, braškių ir abrikosų,
kad palaikytų jūsų ląsteles.
- „Essential Vitamin and Mineral Complex“
Visas vitaminų ir mineralų spektras, padedantis užpildyti
galimas mitybos spragas, vyraujančias daugelyje šiuolaikinių
mitybos įpročių. Tai subalansuotas plataus spektro
mikroelementų, būtinų ląstelių funkcijai, mišinys.
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Palaikykite vitamino D lygį
Vitamino D mums reikia ne tik žiemą, bet ir
kiekvieną dieną, ištisus metus. Mokslininkai
suprato, kad vitaminas D yra reikalingas ne tik
sveikiems kaulams, bet ši ypatinga maistinė
medžiaga taip pat atlieka svarbų vaidmenį
mūsų imuninės sistemos veikloje, įtakoja
įvairias organizmo sistemas bei sportinę formą.

2

Būkite aktyvūs!
Kartais gali atrodyti, kad neturime pakankamai laiko mankštintis,
todėl praleidžiame treniruotes. Tačiau labai svarbu mankštintis
reguliariai, kiekvieną dieną, net jei tai tik 15 minučių treniruotė!
Fizinis aktyvumas yra vienas iš geriausių sveikos gyvensenos įpročių,
kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros specialistai, kad būtume
stiprūs ir atsparūs.

Vegan D
Kodas 865

Vitamino D trūkumas yra akivaizdus visose Europos šalyse,
o paplitimo lygis kelia susirūpinimą.1 Gauti pakankamai šios
svarbios maistinės medžiagos vien tik iš maisto ir saulės šviesos
gali būti sudėtinga. Geros naujienos - vitamino D papildai padeda
užpildyti šią spragą ir suteikia organizmui reikalingo vitamino D.
Vienas puikus būdas yra „NeoLife Vegan D“!
Am J Clin Nutr. 2016 Apr;103(4):1033-44. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic?

1

Išbandykite šią 15 minučių trunkančią HIIT (didelio intensyvumo
intervalinė treniruotė) treniruotę be įrangos, kad išliktumėte aktyvūs
ir namuose. 5 pratimai po 3 ciklus. 40 sekundžių treniruojamės,
20 sekundžių ilsimės.
Žingsniavimas „Lentos“ pozicijoje
Pradėkite atsispaudimų pozicijoje. Kilstelėkite
vieną koją ir žengtelkite maždaug 30 cm į šoną.
Grįžkite į pradinę poziciją ir pakartokite kita koja.
Atsispaudimai
Pradėkite „Lentos“ pozicijoje su ištiestomis
rankomis, delnai ant grindų, rankos pečių
plotyje, pečiai tiesiai virš riešų, kojos ištiestos.
Pilvo ir sėdmenų raumenys įtempti. Sulenkite
alkūnes ir nuleiskite krūtinę iki grindų.
Atsispauskite rankomis ir sugrįžkite į pradinę
padėtį.
Įtūpstai į šoną
Pradinė padėtis stovint, pėdos klubų plotyje.
Ženkite platų žingsnį į kairę. Stumdami klubus
atgal, sulenkite kairįjį kelį. Atsispirdami kaire
koja grįžkite į pradinę padėtį.
Šuoliukai žergtai-glaustai
Pradinė padėtis stovint, rankos nuleistos prie
šonų. Pašokdami pražerkite kojas plačiau nei
klubų plotis, o rankas ištieskite virš galvos, kad
jos beveik galėtų suploti. Dar kartą pašokant,
suglauskite kojas ir nuleiskite rankas.
Įtūpstai įstrižai (atgal)
Pradinė padėtis stovint. Ženkite dešine koja
atgal ir į kairę, kad šlaunys susikryžiuotų.
Sulenkite abu kelius taip, lyg darytumėte
reveransą. Įsitikinkite, kad priekinis kelis yra
vienoje linijoje su kulkšnimi. Grįžkite į pradinę
padėtį ir atlikite pratimą kita puse.
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Gerkite pakankamai
vandens
Kasdien gerkite daug vandens, kad
išvengtumėte dehidratacijos. Vanduo
yra mūsų svarbiausia maistinė medžiaga.
Jis padeda išvalyti organizmą ir pašalinti
toksinus, pernešti maistines medžiagas
į organizmo ląsteles ir palaikyti skysčių
balansą. Vienas iš lengviausių būdų,
kaip per dieną išgerti daugiau vandens,
yra visada turėti jo su savimi, nesvarbu,
ar esate namuose, darbe ar keliaujate.
Paimkite „NeoLife“ termosą ir prisipilkite
vandens, kad galėtumėte visą dieną jį
gurkšnoti.

„NeoLife“ termosas
Kodas 6006 – 500 ml
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Apsaugokite odą ir
sumažinkite priešlaikinio
senėjimo požymius

Nutriance Organic rinkinys

Kad jūsų oda būtų sveika,
Kodas 3670 Normaliai ir sausai odai
Kodas 3690 Mišriai ir riebiai odai
sudrėkinta ir gerai jaustųsi ištisus
metus, svarbu gerti daug vandens
ir naudoti švelnias odos priežiūros priemones, kurios stiprina
natūralų drėgmę išsaugantį odos barjerą.
Įpraskite savo odai skirti papildomo dėmesio kiekvieną kartą,
keičiantis sezoniniams orams. Būkite pasirengę, jei reikia,
papildomai drėkinti ar maitinti savo odą. Odos priežiūros priemonių
linija „Nutriance Organic Skin Care“ yra 100% veganiška,
ekologiška su subalansuotu pH. Kliniškai įrodyta, kad oda tampa
akivaizdžiai labiau sudrėkinta, švytinti ir pamaitinta.

5
Gerai išsimiegokite
JAV nacionalinis miego fondas rekomenduoja nuo septynių
iki devynių valandų ramaus miego per naktį.
Pakankamas miegas padeda palaikyti organizmo imuninę
sistemą, pašalina streso hormoną kortizolį ir degina
kalorijas. Tačiau kartais nėra taip lengva ramiai išsimiegoti
dėl mineralų, tokių kaip kalcis ir magnis, trūkumo. Šie
mineralai padeda palaikyti normalų nervų impulso
perdavimą ir normalią psichologinę funkciją, todėl jų
trūkstant po kelių valandų galite pabusti ir ilgai neužmigti.
„NeoLife“ „Kal-Mag Plus D“ ir „Magnesium Complex“
suteikia itin biologiškai prieinamo kalcio ir magnio, o
„NeoLife“ išskirtinis dvigubų aminorūgščių chelatinimo
procesas skatina geresnę magnio absorbciją. Būtinai
stenkitės gerai išsimiegoti, o jums padės „Kal-Mag Plus D“
ir „Magnesium Complex“!
Šaltinis: https://www.medicalnewstoday.com/releases/163169#2

7

Reguliariai plaukite rankas ir
rūpinkitės aplinkos švara
Stenkitės, kad bakterijos bei virusai
nepatektų ant rankų, į burną ar akis.
„Golden Home Care“ priemonės
yra veiksmingos ir universalios, todėl
padeda puikiai pasirūpinti aplinkos
švara. Mikrobų gali išlikti ant paviršių,
todėl svarbu kruopščiai valyti
dažnai liečiamus paviršius,
tokius kaip stalai ir stalviršiai.

„Kal-Mag Plus D“
Kodas 724 – 180 tablečių
450 mg kalcio ir
225 mg magnio ir
5 ųg vitamino D3 trijose
tabletėse

„Magnesium Complex“
Kodas 805 – 60 tablečių
300 mg magnio dviejose
tabletėse

„Golden Home Care“ priemonės
yra veiksmingos ir biologiškai
skaidžios! Švelni valymo priemonė
„LDC“ gali būti naudojama kaip
„Super 10“
„LDC“
rankų muilas ar kaip universali
Kodas 016 – 1 l.
Kodas 021 – 1 l.
valymo priemonė virtuvės stalviršiams,
kaitlentėms, šaldytuvams ir kitiems nešvariems paviršiams valyti.
Universali valymo priemonė „Super 10“ – tai trigubo poveikio
formulė su muilu, tirpikliais ir paviršiaus medžiagomis, kuri
pašalina purvą, nešvarumus ir mikrobus!
15
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SPORT

SPORTAS IR „NEOLIFE“:

VISOS ŠEIMOS AISTRA. SVEČIUOSE PAS

SESERIS ŠUSTIĆ
N

ikoliną Šustič pažįstame, kaip puikią kroatų ultramaratono čempionę ir „NeoLife“ sportininkę, kuri yra
laimėjusi daugybę varžybų visame pasaulyje bei pasiekusi ne vieną rekordą. Nikolina yra nuostabus profesionalios ir nuoseklios sportininkės pavyzdys.
Norėtume jums pristatyti Nikolinos seserį dvynę Natašą
Šustić. Nataša yra puiki sportininkė daugelyje skirtingų
sporto šakų, tokių kaip bėgimas, triatlonas, irklavimas,
dviračių sportas! Ji yra keturis kartus šalies irklavimo, du
kartus šalies duatlono čempionė bei trišuolio ir dviračių
sporto vicečempionė.
16
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„MANO TIKSLAS – PER DVEJUS
METUS ĮVEIKTI „IRONMAN“
NACIONALINĮ REKORDĄ.“
Nataša

„Šiuo metu daugiau dėmesio skiriu pusmaratoniui
ir triatlonui. Mano tikslas – per dvejus metus įveikti
„Ironman“ nacionalinį rekordą. Varžybos sudarytos
iš kelių etapų: 3,8 km plaukimo + 180 km važiavimo
dviračiu + 42 km bėgimo... Tam, kad pasiekčiau savo
tikslus, turiu ne tik daug treniruotis, bet ir tinkamai
maitintis. Todėl ir naudoju „NeoLife“ produktus nuo
to momento, kai apie juos man pasakojo sesuo
Nikolina.
Esu be galo patenkinta produktų kokybe bei
teikiama nauda. Na, o mano artimiausi sporto
varžybų planai yra: kovo mėn. – pusmaratonis
Zagrebe, balandžio mėn.– nacionalinis triatlono
čempionatas Korčulos saloje, gegužės mėn. –
„Ironman“ pusmaratonis Juodkalnijoje.“
Neįtikėtina: seserys dvynės, esančios tiek
nacionalinėse, tiek tarptautinėse sporto viršūnėse!
Mes didžiuojamės galėdami paremti šias
sportininkes savo produktais bei palaikyti jas
kartu su visa „NeoLife“ šeima.

17
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VERSL AS IR ŽMONĖS

SĖKMĖ
SU
„NEOLIFE“
Visame pasaulyje „NeoLife“ siūlo verslo galimybę, kuri keičia
daugelio žmonių gyvenimą. Tai įrodo daugybė nuostabių sėkmės
istorijų. „NeoLife“ gali atnešti pokyčių, nepaisant jūsų padėties ar
gyvenamosios vietos. Tai gali pakeisti tiek konkrečią gyvenimo
situaciją, tiek visą gyvenimą. Jei turite svajonių ir stengiatės jas
įgyvendinti, jei esate pasiryžę pakeisti savo ateitį – jūs tai galite!

GALIMYBĖ GYVENTI
TOKĮ
GYVENIMĄ,
KOKIO
TROKŠTAME!
Daiva & Sigitas Kilčauskai
Emerald Director, Lietuva

MAŽI

ŽINGSNELIAI VEDA
Į
SĖKMĘ!
Dana & Kaido Link
Emerald Director, Estija

Prie „NeoLife“ prisijungiau
2005 m. Kodėl? Šeimos draugė
pastebėjo, kad mano vyras
nuolat pavargęs. Ji paklausė, ar
aš norėčiau jam padėti. Žinoma,
aš to labai norėjau. Nepasidaviau net tada, kai vyras iš
pradžių produktams pasakė
„ne“. Nuo to viskas ir prasidėjo!
Verslo galimybe patikėjau „NeoLife“ mokymų metu, kai pamačiau,
kad vienas konsultantas tapo nauju direktoriumi. Paklausiau savęs, ar
aš taip pat galėčiau to pasiekti? Nusprendžiau, kad esu ne prastesnė
už kitus. Ir tai pasitvirtino! Po keturių mėnesių tapau direktoriumi, o
mano vyras Kaido taip pat nusprendė prisijungti.
Mano ir mano komandos energija auga kiekvieną dieną. Savo darbe
naudoju „mažų žingsnelių“ idėją, kaip mus mokė Vitalija Pranckaitienė:
„Užsirašykite savo tikslą ir žingsnius, kurie padės jo pasiekti. Tai
atves jus į sėkmę!“. Paklauskite žmonių, kaip jiems sekasi. „NeoLife“
produktai padės net tiems, kurie iš pradžių jais netiki. Jei padedi
įgyvendinti kitų žmonių svajones, tavo svajonės irgi išsipildo. Tai yra
idėjos, kurios leidžia man ir mano komandai judėti į priekį.
Šiandien „NeoLife“ yra mano hobis, aistra ir darbas. Taip pat
džiaugiuosi matydama, kad mano vyro sveikata daug geresnė nei
prieš 20 metų. Įsivaizduokite, kad jums nereikia skubėti į darbą, jūs
turite laiko sau, šeimai ir namams. Ir jūs netgi galite užsidirbti pinigų,
kai atostogaujate su šeima!
Visos puikios sėkmės istorijos, kaip ir manoji, prasideda nuo mažų
žingsnelių. „NeoLife“ dėka mano dienos turi daugiau spalvų, nuotykių
ir laimėjimų. Mes skriejame pirmyn visu greičiu!
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Kažkur skubėjau, siekiau karjeros tarptautinėje kompanijoje ir tuo pat
metu studijavau. Man, atrodė, puikiai sekėsi, nors neretai iš nuovargio
vairuoti nebegalėdavau ir autostrados kelkraštyje užmigdavau taip,
jog šalia pravažiuojančio sunkvežimio negirdėdavau. Kiekvienas
rytas darėsi nebe mielas, viską dariau pamindama save, nes tokia,
maniau, geresnio gyvenimo kaina. Tokį etapą pamenu prieš daugiau
nei 10 metų. Tada ir susipažinau su „NeoLife“, tačiau tuo metu į viską
žiūrėjau gan atsargiai, o kas netiesiogiai susiję su medicina, man
atrodė svetima, sveikatos problemos – norma, vaistai taip pat. Kol
nepradėjome su vyru svajoti apie šeimos pagausėjimą.
Septyni žindymo metai su kelių mėn. pertrauka. Maitinimasis
paskubom, miego trūkumas. Šiandien neįsivaizduoju kaip būtų buvę,
jei vyro dėka, nebūčiau vartojusi „NeoLife“ maistinių medžiagų visų
savo trijų nėštumų laikotarpiu.
Registruoti „NeoLife“ konsultantai esame 7 metai. Apsisprendusi,
kad į samdomą darbą grįžti nebenoriu, konsultuoti žmones pradėjau
2019 m. Ar buvo lengva? Ne. Patyriau daug iššūkių, bet supratau, jog
didingiausia misija – tarnystė kitam. Tad norėdami nudirbti gražius
darbus, turime ne tik veikti, bet ir svajoti. Ne tik kurti planus, bet ir tikėti
bei pasitikėti.
Emerald Director titulą pasiekiau per 9 mėn. nuo veiklos pradžios ir
jį sėkmingai išlaikau. Neforsuoju, džiaugiuosi galėdama padėti kitam,
neliūdžiu dėl kitokio žmogaus apsisprendimo, myliu žmones ir esu
dėkinga už viską, kas vyksta su manimi ir aplink mane. „NeoLife“ davė
gyvenimo pilnatvę, didesnį pasitikėjimą savimi, laisvę gyventi taip, kaip
aš noriu. Ir ką jau kalbėti apie tobulą darbo įrankį – produktus; tikrų
žmonių bendruomenę, nuolatinę rėmėjų pagalbą, nuostabią komandą,
ramybę dėl sveikatos ir ateities. Nuoširdžiai ačiū „NeoLife“ kompanijai
už visas neįkainojamas dovanas.

Lifestyle

LEA
DER
SHIP
SCHOOL
2022
SIRMIONE
LAGO DI GARDA

GEGUŽĖS 5–8 D.
Sakėme ir sakysime,
kad šio renginio labai
laukiame, bet jeigu
atvirai, – mes jo be
galo pasiilgome.

M

NEOLIFE

TAIP!
MES
VYKSTAME!

es visi labai džiaugiamės! „Leadership School“ galutinai patvirtinta ir
vyks gegužės 5-8 d. Čia dalyvaus pirmoji kvalifikuotų dalyvių grupė.
Kitiems mokykla įvyks kaip įmanoma anksčiau.
Atsižvelgiant į aplinkybes ir organizacinius iššūkius planuoti ir organizuoti
bet kokį renginį per šį nelengvą laikotarpį reikia išskirtinių pastangų, jog
renginys būtų nepamirštamas. Bet svarbiausia – jis turi įvykti! Spręsdami
iš ketinimų ir iš dalyvių nekantrumo, esame tikri, kad tai bus ypatingas susitikimas.
Tiek daug Europos šalių konsultantų, tiek daug troškimo mokytis ir tiek
daug noro vėl mokyti. Pagaliau, tai darysime gyvai, o ne prie kompiuterių
ekranų!

Mokymai,
bendravimas,
žaidimai, pramogos,
saulė... Visa tai laukia
mūsų dalyvių!
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AUGANTI GRUPĖ TAMPA LAIMĖTOJŲ KOMANDA!

STEP-UPS

Norėtume pasveikinti mūsų sėkmingai veiklą plėtojančius Directors,
kurie pasiekė naują pelnytą lygmenį ir dar labiau sustiprino savo
pozicijas World Team grupėje.

Štai mūsų 2021 m. lapkričio – 2022 m. sausio mėn. Step Ups „NeoLife“ Europos World Team komandoje.

NAUJI 2 RUBY DIRECTOR!
Diana & Paulius PETROŠIAI
LIETUVA – lapkritis
Diana: buvusi draudimo bendrovės
skyriaus vadovė
Paulius: ekonomikos analitikas
Pagrindinį dėmesį skiriame bendravimui su
grupės konsultantais, bendradarbiavimui tarp
komandų, renginiams bei ketvirtiniams mokymams su Mažeikių komanda, kurie vyksta tiek
gyvai, tiek per „Zoom“. Mūsų manymu, renginiuose dalyvauti labai svarbu, tai darome jau
12 metų ir visada grįžtame kupini įkvėpimo ir
su didesniu žinių bagažu. Mūsų komandoje
dažniausiai žmonės registruojasi dėl produktų,
o paskui pamato ir verslo galimybę. Šis veiklos
modelis – tinklinė rinkodara – pasiteisina per
įvairias krizes, pandemijas. Būtent šiuo laikotarpiu
mūsų verslas stipriai išaugo. Pagrindinė vertybė
visais laikais žmonėms išlieka sveikata.

NAUJI 1 RUBY DIRECTOR!
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Matome puikią ateitį, nes su „NeoLife“ galime
išpildyti ir savo asmenines svajones! Svajoti
pradėjome tik su „NeoLife“, kurios lyderiai savo
pavyzdžiu rodo, kad pildosi pačios didžiausios
svajonės. Tai įkvepia, vis drąsiau apie tai kalbame,
nes turime realius pavyzdžius tiek matydami
finansų augimą, tiek įvairias dovanas bei skatinimus iš „NeoLife“. „NeoLife“ tikrai fantastinė
kompanija, tad norime, kad kuo daugiau žmonių
pasinaudotų visais kompanijos teikiamais privalumais. Esame palaiminti ir dėkingi, kad ėjome ir
eisime šiuo keliu su gausiu būriu bendraminčių.
„NeoLife“, tai ta vieta, kurioje pildosi svajonės!
Esame labai visiems dėkingi „NeoLife“ vadovams, visai šviesiai „NeoLife“ bendruomenei,
visiems komandos konsultantams, ypač stipriems
augantiems komandos lyderiams, kurie augina
puikias komandas ir sparčiai auga patys. Ačiū
jums ir linkime visiems didžiausios sėkmės!

Aurelija & Nerijus URNIKIAI
LIETUVA – lapkritis
Aurelija: buvusi mokytoja
Nerijus: atsargos kariškis
Prisijungėme dėl produktų, bet galimybę
priėmėme dėl papildomų pajamų. Po motinystės atostogų turėjau grįžti į darbą mokykloje
ir turėjau tikslą – papildoma užsidirbti po
400–500 € „NeoLife“ produktams.
Manau raktas į sėkmę – tai disciplina,
pastovumas ir tikėjimas. Labiausiai motyvuoja pokyčiai žmonių gyvenime, kurie priima
„NeoLife“ galimybę. Manau, kad visos klaidos,
kurias padarome savo kelyje, yra reikalingos

mūsų vidiniam augumui. Tikiu, jog, nusprendę
tęsti šį kelią, jau esame vienu žingsniu arčiau
savo tikslų.
Esu dėkinga brolio žmonai, kuri pasidalino šia
galimybe, dėkoju sau, kad išdrįsau ją priimti,
ačiū komandai, kuri padeda dalintis „NeoLife“
žinia. Tikiu šviesia ateitimi. Visi kartu mes sukursime sveikesnį, šviesesnį pasaulį, kuriame bus
gera gyventi mūsų vaikams.

Esa & Riitta KAIPAINEN
SUOMIJA – gruodis
Esa: buvęs tyrėjas seržantas, šiuo metu
„NeoLife“ konsultantas
Riitta: statybų inžinierė
„NeoLife“ verslą pradėjome dėl finansinių
priežasčių. Manęs netenkino gaunamas policininko atlyginimas. Dirbant su „Neolife“ jau
po keturių mėnesių uždirbau daugiau, nei
dirbdamas savo pagrindinėje darbovietėje.
Visus produktus pradėjome naudoti nuo pat
pradžių, o sėkmę lydėjo dalijimasis galimybe.
„NeoLife“ suteikė mums galimybę aplankyti
daugybę pasaulio kraštų!

Viskas prasideda nuo vizijos, todėl naujiems
žmonėms ir jau esantiems konsultantams turite
parduoti ateitį. Kitaip tariant, turite papasakoti
kas nutiks ateityje, kai jie nuosekliai atliks
mažas kasdienes užduotis. Negalima pasiduoti
susiduriant net su didžiausiais iššūkiais. Kuo
platesnė jūsų vizija, tuo lengviau jos laikytis, kai
susiduriate su iššūkiais. Pasidalykite savo vizija ir žmonės jus seks. Buvimas pavyzdžiu yra
geriausias būdas padėti savo organizacijai.

MOKSL AS IR PRODUKTAI

NAUJI SAPPHIRE
DIRECTOR!

Lifestyle
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Audronė BUMBULIENĖ
LIETUVA – sausis
Vaistininkė
Pati vartodama puikius „Neolife“ produktus galiu
kasdien jaustis gerai ir būti geriausios fizinės bei
psichologinės formos. Tuo pačiu bendradarbiavimo su „NeoLife“ dėka galiu padėti žmonėms realizuodama savo, kaip vaistininkės, profesinę kompetenciją geriausiu – akcentuotos profilaktikos ir
prevencijos taktikos – būdu, įnešdama savo asmeninį indėlį į „NeoLife“ kompanijos jau daugiau nei
60 metų globaliai vykdomą kilnią misiją sveikesnės ir laimingesnės visuomenės kūrimo prasme.
Tai man teikia neįkainojamą moralinį „viršpelnį“,
kartu su geromis ir stabiliai augančiomis papildomomis pajamomis. „NeoLife“ man padeda padėti

sau ir kitiems kurti gerovę tvarios sveikatos ir
finansinės nepriklausomybės požiūriu. Tai yra
neįkainojama šios veiklos socialinė, ekonominė ir
net kultūrinė vertė, vertinant net ir mūsų laikmečio
modernios visuomenės galimybių matais.
Esu nuoširdžiai dėkinga šios kompanijos įkūrėjui
ponui Jerry Brassfieldui, kompanijos CEO Kendrai
ir visiems šios progresyvios kompanijos Mokslo
Patarėjų Tarybos nariams už jų atsidavusį ir
pasišventusį darbą, kurio rezultatai praturtina ir
įgalina tūkstančius žmonių visame pasaulyje. Taip
pat esu labai dėkinga visiems mano „NeoLife“
veiklos kolegoms ir klientams už pasitikėjimą,
bendrystę ir bendradarbiavimą.
Būkime sveiki ir savo sveikatą panaudokime
kilniems savo gyvenimo tikslams ir siekiams!

ERDŐSI-BOTZ Ágnes & ERDŐSI Csaba
VENGRIJA – gruodis
Ágnes: verslininkė
Csaba: verslininkas
Prie „NeoLife“ prisijungėme 2009 m. Tuo metu
mūsų pagrindinis tikslas buvo „tik“ turėti šeimą
ir ją auginti pagal sveikos gyvensenos gaires,
ypač mitybos požiūriu.
Bėgant metams supratome, kad dalijimasis teigiama patirtimi apie maisto papildus su kitais
žmonėmis padėjo sukurti tvirtą ir pelningą ver-

slą. Taip pat sužinojome, kad jei būsite geras
pavyzdys savo komandai, komanda augs kartu
su jumis.
Svarbu, kad jūsų komanda būtų nepriklausoma
nuo jūsų darbo. Žingsnis į 1 Ruby Director yra
mūsų ateities plėtros pagrindas.

STEP-UP PREMIJA

Viena iš tarptautinių skatinimo pro-gramų yra „Step-Up“ premija. Ši premija skirta
visiems World Team ir President’s Team nnariams, kurie vykdo savo naujo titulo
kvalifikaciją tris mėnesius iš eilės. Visi kartu pasveikinkime konsultantus, kurie
2021 m. lapkričio –2022 m. sausio mėn. uždirbo „Step-Up“ premiją!

7 000 €

5 000 €

3 000 €

Gražina & Saulius PAMPIKAI

Rasa & Renatas VAIČIULIAI

Aurelija & Nerijus URNIKIAI

Ana MALENCHI

Sorin STEGARESCU

Sorin STEGARESCU
RUMUNIJA – lapkritis
Gydytojas

3 Ruby Director, LIETUVA

1 000 €

Sigita & Saulius RUČINSKAI
LIETUVA – gruodis
Sigita: kosmetologė
Saulius: masažo terapeutas

Nijolė & Andrius STANKAI

Sapphire Director,
LIETUVA

2 Ruby Director, LIETUVA

Sapphire Director,
ITALIJA

1 Ruby Director, LIETUVA

Sapphire Director,
RUMUNIJA
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PARAMA,
PAGALBA
su „NEOLIFE“

T

ariame ypatingą ačiū visiems mūsų konsultantams ir klientams, kurie ir toliau kartu su
„NeoLife“ dalinasi gera sveikata! Jūsų dėka „NeoLife“ turi galimybę bendradarbiauti
su organizacijomis, kurios padeda tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Didelė dalis
pelno už kiekvieną parduotą produktą skiriama „NeoLife Family Foundation“ ﬁlantropinei
veiklai ﬁnansuoti.

PARTNERYSTĖ
DABAR

Pastaruoju metu „NeoLife
Family Foundation“ (NFF)
bendradarbiavo su šiomis
pagalbą teikiančiomis
organizacijomis:
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1. VAMOS MEXICO

Ši organizacija padeda skurde gyvenantiems vaikams, turintiems specialių poreikių,
suteikdama jiems galimybę gauti medicininę
priežiūrą bei kitus būtiniausius poreikius,
pavyzdžiui, neįgaliųjų vežimėlius, kad šie
vaikai galėtų gyventi įprastą gyvenimą ir
žaisti taip, kaip jų bendraamžiai.
NFF
ﬁnansavo
dešimčių
tūkstančių
specialiųjų poreikių vaikų priežiūrą.

ŽMONĖS

2. WAVES 4 KIDS

NFF ﬁnansavo mokyklų pastatų Vakarų
Afrikoje, skirtų vietiniams vaikams, statybą.
Taip pat tiekė “NeoLifeShake” kokteilius bei
valymo priemones „Golden“, kad jos padėtų
gyventi švaresnėje ir saugesnėje aplinkoje.

Lifestyle

NEOLIFE

NFF ką tik ﬁnansavo dviejų naujų išlikimo
programų mamoms ir kūdikiams kūrimą –

vieną Kenijoje, kitą Ugandoje. Mes skiriame
lėšas pastatams, infrastruktūrai ir personalui,
kad programa pradėtų veikti. Lėšos taip pat skiriamos jaunų
mamyčių ir jų kūdikių, kurie prisijungia prie šios programos
pirmaisiais metais, būtiniausioms išlaidoms padengti.
Teikiama priežiūra nėštumo metu, hospitalizacija gimdymo
metu ir medicininė priežiūra visus pirmuosius kūdikio gyvenimo
metus. Pagalba pirmaisiais metais yra kritinė šiose sunkiai
besiverčiančiose bendruomenėse.
„NeoLife Family Foundation“ bendradarbiavimas su „Compassion
International“ organizacija:

• Individuali specialisto priežiūra
• Teisinga mityba ir maisto papildai
• Kvaliﬁkuota nėštumo, gimdymo bei pogimdyminė priežiūra.
• Imunizacija
• Žindymo palaikymas ir konsultavimas
• Reguliarus augimo stebėjimas
• Dvasinė pagalba ir parama
Mes „NeoLife“ tikime, kad mūsų veikla – tai ne tik verslas.

3. COMPASSION
INTERNATIONAL

Šiuo metu „NeoLife“ yra pagrindinis organizacijos „Compassion International“ rėmėjas.
Ši organizacija, dirbdama su tūkstančiais
vietinių bažnyčių visame pasaulyje, padeda
vaikams ir jų šeimoms išsivaduoti iš skurdo.

Mūsų tikslas – apjungti mūsų produktus, išteklius, darbus ir
vertybes žmonių bei pasaulio gerovės labui.

Plačiau apie „NeoLife“ teikiamą paramą skaitykite
WWW.NEOLIFEFAMILYFOUNDATION.ORG
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D I A M O N D

L I F E S T Y L E

E V E N T

LABAI
LAUKIAME!

SPLITAS – KROATIJA
Hotel Le Meridien

2022 M. BIRŽELIO 13-17 D.
Pirmasis gyvenimo būdo renginys po ilgo
laiko jau čia pat!
Esame tikri, kad visi mūsų lyderiai nekantriai jo
laukia.
Renginys vyks nuostabioje vietoje – 5 žvaigždučių viešbutyje su programa, kupina linksmybių
ir pragangaus gyvenimo būdo. Taip, bus ir darbo
susitikimų, bet spėjame, kad po jų visi skubės
smagiai leisti laiką lauke, paplūdimyje ar baseine.
Ir, būkime sąžiningi, – kaip gi juos galima
kaltinti...

