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Силен старт и висок имунитет
с ИМУНОХЕЛТ Кидс!
Най-добрият начин за постигане на висок имунитет са природните
средства, които нямат странични ефекти и са способни да
изградят по естествен път, един здрав и устойчив имунитет.
ИМУНОХЕЛТ Кидс е високоефекивен продукт със силата на 5
природни съставки, който допринася за нормалната функция на
имунната и дихателната система на децата. В него са събрани
натуралните екстракти от Ацерола и Черен бъз, добавени са Бета
глюкани, Лактоферин, Инозитол (Витамин В 8), и Цинк.
ЛАКТОФЕРИНЪТ тонизира и подобрява общото състояние на
детския организъм.
АЦЕРОЛАТА е сред първенците по съдържание на витамин С.
Отличен източник на антиоксиданти, протеини, желязо и калций.
БЕТА ГЛЮКАНИТЕ спомагат за повишаване естествената защита и по-доброто общо
състояние на детския организъм.
ЧЕРНИЯТ БЪЗ също е на челна позиция сред най-добрите натурални средства, които
подпомагат функцията на имунната система.
ИНОЗИТОЛЪТ(ВИТАМИН В8) спомага за пречистване на организма.
ИМУНОХЕЛТ Кидс е комбинирана формула с приятен вкус, която стимулира
естествените защитни сили на организма, за да се чувствате жизнени и
енергични.
Подарете си здраве!
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дравейте скъпи приятели,
В тази приказка ще ви срещнем отново с Топчо - малкото мече, което
много от вас вече добре познават.
Историята се случила в планината, където то живее, през един от
най-красивите сезони – златната есен. И както всяка година, след
жаркото и зелено лято, тя дошла и обагрила с красивите си цветове
всичко наоколо. Златистата й перелина засияла над гората, а
листата затанцували чуден валс с вятъра. Въздухът станал свеж и
приятен, а животните трескаво започнали подготовката си за
зимата. Лъчите на слънцето, които до скоро изгаряли безпощадно
всичко до което се докосват, станали нежни и ласкави. Гората
преливала от червени, оранжеви и жълти нюанси, които докоснати от
слънчевата светлина се превръщали в тържествена златна премяна.
Горските животни решили да отбележат настъпването на есента,
като си организират празник с много игри, състезания и танци. Малки
и големи – птици, гризачи, хищни животни и влечуги очаквали с
трепетно вълнение този ден. В състезанията решили да се включат
не само децата, а и техните родители и да премерят сили заедно.
Защото това бил повод да общуват с тях, да се учат взаимно на
ловкост, бързина, съпричастност и воля.

И така, настъпил дългоочакваният момент - в една слънчева съботна
сутрин, горските животни се събрали на поляната, където всичко вече
било подготвено и състезанията започнали. Бухалът и костенурката
заели съдийските места и внимателно следели кой как се справя с
поставените условия. Имало състезание по бягане с препятствия,
стрелба с лък и хвърляне на топка.

Така, едно до друго, малки и големи бягали, стреляли и се забавлявали
заедно. Топчо и мама Мецана също се включили в състезанието.
Малкото мече давало най-доброто от себе си, защото много искало да
се представи достойно и да е победител.
В надпреварата обаче, като най-бързи и сръчни се отличил отборът на
мама Лисана и малкото лисиче. Макар, че зайчетата се славели като
ненадминати бегачи, те изпреварили и тях по бързина и ловкост.
Мама Лисана първа стигнала финалната линия в състезанието по
бягане, хвърлила топката най-надалеч, а в стрелбата с лък, малкото
лисиче умело уцелило средата на мишената с няколко стрели.
Натъжил се Топчо, тъй като много искал да спечели, а не успял да се
справи най-добре от всички. Тогава решил да поиска съвет от Лисана
как да стане и той толкова бърз и енергичен. А тя му отговорила:
- Не се натъжавай Топчо, една победа в състезание не означава, че ти
си по-малко добър, силен и сръчен. Най-важното е да не мислиш
единствено и само за победата, а да се забавляваш. Когато правиш
всичко със сърце и удоволствие, ти вече си победител пред себе си, а
това е най-важното.

Лисана му казала също, че за да бъде силен и енергичен, трябва да
живее и да се храни здравословно. Необходими са му няколко основни
неща:
Да яде много плодове и зеленчуци, които са пълни с витамини.
Да спортува всеки ден, да се наспива добре и да се забавлява и общува
пълноценно с приятелите си.
Хубавата и здравословна храна ще му даде нужната енергия,
спортуването ще укрепи тялото му и ще го направи по-силен и гъвкав,
а общуването с добри приятели ще му даде познания, ще го научи на
търпение, обич и разбиране.
От години тя живеела по тези правила и възпитавала и малкото
лисиче по този начин. Така те се чувствали щастливи.
Лисана споделила и още една своя тайна - те пиели всеки ден от
вълшебният сироп Имунохелт Кидс, който горският вълшебник
приготвил за тях от специално подбрани растения. Той им помагал да
бъдат здрави и да се чувства жизнени, бързи и енергични.
Топчо благодарил на мама Лисана за ценните съвети и също започнал
да спазва нейните правила. Всяка сутрин с мама Мецана закусвали с
купичка пресни плодове. На обяд задължително си приготвяли порция
зеленчуци, а спортуването станало неотменна част от ежедневието
им. Помолили вълшебникът да приготви и на тях от чудотворният
сироп Имунохелт Кидс и го пиели всеки ден. Не след дълго, малкото
мече усетило прилив на енергия, станало по-пъргаво и силно.
Чувствало се щастливо и обичано.
А победата? Той вече я постигнал за себе си и не чувствал нужда да се
доказва пред другите.

ЗАЩО И КАК ДА СЕ ХРАНИМ ЗДРАВОСЛОВНО?
Защо трябва да се храним здравословно?
За да растат децата здрави и силни трябва да се
хранят добре.
Здравословното хранене увеличава устойчивостта ни към резки промени на температурата, влагата, вятъра и слънцето.
Запомнете, че никоя храна не съдържа
достатъчно количества от всички вещества!
Затова трябва да се храним разнообразно.
Така ще осигурим всички вещества, от които
тялото ни се нуждае.
От храната тялото ни получава енергия.
В нея се съдържат вещества, които служат за:

Градивен материал на тялото
Укрепват тялото
Предпазват от болести
Спазвайте режим на хранене!
F Хранете се всеки ден по еднo и
също времe
F За децата е важно да се хранят
4-5 пъти дневно
Децата растат бързо и техният организъм се нуждае от повече хранителни вещества, за да растат и се
развиват пълноценно.
Децата имат нужда от всекидневно доставяне на белтъчини, мазнини, въглехидрати.
Храни богати на БЕЛТЪЧИНИ - градивен материал. Нужни са за растежа на тялото:
месо, риба, яйца, ядки, леща и фасул, мляко
Храни богати на МАЗНИНИ - резервен източник на енергия. Подкожната мазнина е
добър топлинен изолатор: краве масло, сметана, нетлъсто месо, олио
- Яденето на прекалено мазни храни може да навреди на здравето
- Организмът усвоява по-лесно мазнините от растителна храна
Храни богати на ВЪГЛЕХИДРАТИ - основен източник
на енергия: хляб, картофи, ориз, макарони, захар
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ФЛОРА
млрд живи организми

ВЪЗРАСТНИ

ДЕЦА

6 сашета за директна консумация
живи млечни ензими и фибри

ФЛОРА 8 е най-новият синбиотик от ABOPHARMA,
който съдържа 8 милиарда живи пробиотични бактерии, от 2 специално подбрани щама, в комбинация с
2 пребиотика.
Изключително подходящ за поддържане на нормалното състояние на храносмилателната система.

Подходящ за прием от възрастни и деца над 2 годишна възраст.

ФЛОРА 8 е изключителна комбинация между
ДВА прецизно селектирани ПРОБИОТИЧНИ ЩАМА:
Лактобацилус рамнозус
Бифидобактериум анималис
- Увеличава полезните бактерии и възстановява бариерната функция на червата
- Полезни са за поддържане на нормалното състояние на чревната микрофлора и
имунната система
и ДВА ПРЕБИОТИКА:
Фруктоолигозахариди(FOS)
Инулин
- С благотворно влияние върху храносмилателната система
- Балансират чревната флора и имат имуномодулиращо действие
ФЛОРА 8 сашетата за директна консумация са лесни за употреба навсякъде и по
всяко време.

ГАТАНКИ
Всеки обича с нея да се кичи,
Ала ако не внимаваш - с трън се запознаваш.
Що е то?
През пролетта се облича, а през есента се съблича.
Що е то?
Дойде ли дъжд – пораства изведнъж.
От тревата наднича и на чадърче прилича.
Що е то?
Топъл ветрец повея, дребен дъждец разсея, грейна слънце
Знаят всички - не е огън тя, а пари.
Що е то?
Хлъзгаво е, но не плува,
Чисти всичко, до което се докосне.
Що е то?
Той е със зелена коса и оранжево тяло!
Що е то?
Не е лампа, но свети. Не е огън, ала топли.
Що е то?
Жълтушка, дебелушка, на ябълката
тя е дружка. Наричат ме ...?
Що е то?
Кръгли са като топчета, но не са бобчета.
Винаги зелени, в шушулка родени. Кои сме ние?
Що е то?

Разгледай нашите страхотни идеи за
фигурки от пластелин

ДЕЦА ,

разбрахте ли за нашият

СУПЕР, СТРАХОТЕН, НЕВЕРОЯТЕН подарък

можеш да го
мачкаш, оформяш,
късаш, разплескваш,
разтягаш и...

ОТСКАЧА!

www.abopharma.info
Направи от пластелин!

1. Нужен ви е квадратен лист хартия.
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Дорисувай
очички и носле.
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Дорисувай
очички и носле.

Напишете името на плодовете и зеленчуците в празните
квадратчета, като спазвате посоката, означена с цветни стрелки.
Прочетете думата, която се получава в квадратчетата оградени
с червен цвят.
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Доматите
Всеки от нас познава домата. В зависимост от сорта доматът се различава по вкус,
размер, форма и цвят.
Знаете ли всъщност колко са полезни доматите?
Тези зеленчуци са много богати на фибри, витамини и минерали. Те са отличен
източник на витамини – витамин С, каротин, витамин Е, витамин К, витамин РР. Те
са също добър източник и на калий, манган, магнезий, фосфор и мед.
Дори един домат само може да осигури около 40% от дневната доза витамин С.
А питали ли сте се на какво се дължи червеният им цвят?
Отговорен за него е ликопенът, който се съдържа в доматите. Това е вид пигмент,
който е изключително полезен антиоксидант.
Похапвайте честичко домати, защото те помагат
да поддържате здрави зъбите, костите, сърцето,
косата и кожата.

ЗА ДЕЦА

Натурална защита в сезона на вирусите!

