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TERVED LAPSED. ÕNNELIKUD VANEMAD. 

 

Oriflame toob turule WellnessKids toidulisandid lastele 

 

Rootsi juhtiv kosmeetikafirma Oriflame toob alates 1. aprillist Eestis turule oma esimese lastele mõeldud 

toidulisandite sarja.  

 
Toodete koostis on spetsiaalselt lastele mõeldud, pakkumaks neile esmatähtsaid toitaineid, mida nad 

vajavad kasvuperioodil. Selle täiendusega Wellness by Oriflame tooteportfellis võime öelda, et pakume 

tooteid kogu perele. 

 

WellnessKids valikus on kõrgkvaliteetsed ja naturaalsed multivitamiinide ja mineraalide närimistabletid ja 

oomega 3 kalaõli. Mitmekülgne ja täisväärtuslik toitumine ning füüsiline aktiivsus on võti tervisele, aga nagu 

me teame, ei ole päriselus kõik nii lihtne. Tooted on loodud selleks, et kindlustada lastele tasakaalus 

toitumine, katta puudujäägid toitumises mugava alternatiiviga. 

 

Rootsi pediaatriaprofessor Tor Lindberg, Wellness by Oriflame teaduslik nõustaja: 
”Baseerudes uuringutel ning minu elukogemusel, on selge, et enamik lapsi ei söö soovitatavat kogust köögivilju 
ega kala. Kalaõlis leiduvad oomega-3 rasvhapped EPA ja DHA on aga hädavajalikud ajutegevuse arengus, 
vitamiinid ja mineraalained aitavad laste normaalsele kasvule ja arengule kaasa. Valmista oma lapsele 
tasakaalustatud toitu ning muuda WellnessKids tooted igapäevarutiiniks, et kindlustada lapsele kõikide 
toitainete saamine.” 
 
Mis teeb lastele mõeldud WellnessKids tooted unikaalseks? 
 
Teaduspõhine ja ohutu 
Multivitamiinid ja mineraalid lastele on koostatud Rootsi teadlaste poolt järgides Maailma terviseorganisatsiooni 
(WHO) päevast soovituslikku annust: 4 – 9-aastastele üks tablett ja üle 10-aastastele 2 tabletti päevas. Omega 3 
kalaõli on looduslik (mitte kontsentreeritud), et saada kasulikke rasvhappeid ohutult.  
 
Kõrge kvaliteet 
Tooted on toodetud Rootsis GMP sertifitseeritud tehases, kasutades vaid kõrgeima kvaliteediga koostisaineid. 
Kalaõli on kogutud Vaikse ookeani taastootvatest piirkondadest ning puhastatud viimase tehnoloogia sõna järgi 
5-astmelise puhastusprotsessi käigus. 



 

 
Naturaalne 
Tooted ei sisalda kunstlikke lõhna- ega säilitusaineid, suhkrut, värvaineid, materjale geneetiliselt muundatud 
organismidest ega želatiini. Multivitamiini- ja mineraalitablettide peamiseks magusaineks on hammastele kasulik 
ksülitool, Omega 3 kalaõlis on kasutatud puhast sidruniõli. 
 

Oluline meie tarkadele lastele! 

 
WellnessKids Omega 3 kalaõli on kasulik ajule, silmadele ja närvisüsteemile 
 
Tor Lindberg, pediaatriaprofessor:  
”Omega 3 kalaõli aitab kaasa laste tervislikule kasvamisele ja arengule ning ma soovitan võtta kalaõliga 
toidulisandeid kogu kasvuperioodi jooksul.” 

 
WellnessKids Omega 3 kalaõli lastele 
Naturaalse sidruni maitsega oomega-3 kalaõli. Sisaldab laste normaalseks 
kasvuks ja arenguks vajalikke rasvhappeid. Soovituslik kogus: 5 ml päevas.  
Kogus: 105 ml. Hind: 14.99€ 
 
Õli on spetsiaalse koostisega toetamaks kasvava lapse nõudmisi alates 

3 eluaastast, naturaalse sidruni maitsega naturaalne oomega-3 kalaõli 

(ei ole kontsentreeritud) pakub kogu valiku kasulikke rasvhappeid, 

mida leidub kalaõlis. Pika ahelaga oomega 3 rasvhapped nagu EPA ja 

DHA on olulisimad aju, silmade ja nägemise arengus. Sidruni maitse on 

100% naturaalne ja kalaõli on hangitud jätkusuutlikest varudest 

Vaiksest ookeanist ja see on läbinud 5astmelise puhastuse uusima tehnoloogiaprotsessi käigus.  

 

Kindlustame Sinu lapsele tervisliku arengu 
 
Tor Lindberg, pediaatriaprofessor: 
”Korralik vitamiinide ja mineraalide söömine kindlustab Sinu lapsele terve kasvamise ja arengu.” 

 
WellnessKids Multivitamiinid ja mineraalid lastele on kasulikud 
immuunsüsteemile, luudele ja hammastele, silmadele, energiatasemele ja 
lihastele*.  
Koostis toetub teaduslikule alusele ja vastab Maailma Tervise 
Organisatsiooni (WHO) soovitusele päevasele annusele 4+ vanuses. Lastele 
meeldivamaks teeb närimistabletid apelsini maitse ja magususe annab laste 
hammastele ohutu ksülitool.  
 
WellnessKids multivitamiinid ja mineraalid lastele 
13 vitamiini ja 8 mineraali kombinatsioon lastele 4+. Närimistabletid on 
naturaalse apelsini maitsega. 4 – 9-aastastele lastele üks tablett päevas. Üle 
10-aastastele lastele kaks tabletti päevas.  

Kogus: 21 närimistabletti. Hind: 9.99€ 
 

Kas mu laps tõesti vajab seda? 

Enamus lastest ei söö piisavalt köögivilju ja kala. Lastele vanuses 4-10 aastat soovitatakse süüa 400 grammi puu- 

ja köögivilju päevas, ja kala 3 korda nädalas. Kuid tegelikkus näitab midagi muud. Näiteks Rootsis saavutavad 



 

soovitava tulemuse ainult 9% 4aastastest, 15% 8aastastest ja 11% 11aastastest. 

 

Keskmiselt sööb Rootsi laps 200 grammi puu- ja köögivilju päevas ja kala 1-2 korda nädalas. Samas laste 

päevasest kaloriannusest moodustavad 25% nn “tühjad kalorid” – kommid ja muud maiused, magusad 

joogid, snäkid, magusad helbed, koogid ja küpsised.   

 

Toetudes Eesti Konjunktuuriinstituudi 2006.a. läbi viidud uuringu andmetele ei ole Eestis olukord parem. 

Elanike küsitlusuuringu tulemusena selgub, et köögiviljade soovitusliku portsjonini ulatub tarbimine vaid 2% 

peredes, kala puhul 5% peredes.  

http://www.eestitoit.ee/wp-content/uploads/2008/02/Mai.pdf 

 

Tervele perele 

Wellness by Oriflame pakub nüüd midagi kogu perele, uuenduslikud, ohutud ja kõrge kvaliteediga tooted 

alates vitamiinidest kuni toitvate kokteilideni. 

 

* WellnessKids multivitamiinid ja mineraalid lastele sisaldavad esmatähtsaid vitamiine ja mineraale, mis on 
toeks kasvavale organismile: 
 
Immuunsüsteem 
• Vitamiinid A, C, D 
• Tsink, vask, seleen 
 
Luud ja hambad 
• Vitamiinid D, K 
• Kaltsium, magneesium 
 
Silmad 
• Vitamiin A, riboflaviin 
• Tsink 
 
Energia ja lihased 
• B-vitamiinide kompleks 
• Kaltsium, magneesium 
• Raud, kroom 

http://www.eestitoit.ee/wp-content/uploads/2008/02/Mai.pdf

