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I OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE NUTRILITE DESTINATION WELLBEING 

1. Czym jest Nutrilite Destination Wellbeing? 

Nutrilite Destination Wellbeing to holistyczny program zdrowego stylu życia, który 
łączy profesjonalną wiedzę, wsparcie i produkty Nutrilite. Nutrilite Destination 
Wellbeing towarzyszy Ci w dążeniach do coraz lepszego samopoczucia, zapewniając 
różne programy, rozwiązania i zestawy produktów stworzone z myślą o konkretnych 
potrzebach z zakresu zdrowia i dobrego samopoczucia.  

2. Co będzie zawierać Nutrilite Destination Wellbeing od 2023 roku? 

• Program oczyszczania organizmu Nutrilite (wdrażanie rozpocznie się w  
1. kwartale 2023 roku) 

• Podróż wsparcia odporności organizmu Nutrilite (wdrażanie rozpocznie się w 1. 
kwartale 2023 roku) 

• Zestawy Nutrilite Destination Wellbeing (wdrażanie rozpocznie się w  
1. kwartale 2023 roku) 

3. Dlaczego na rynku brytyjskim nazywa się to Nutrilite Destination Wellness? 

Ponieważ lokalne regulacje prawne są inne, nazwa koncepcyjna na rynku brytyjskim 
to Nutrilite Destination Wellness. 

II PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU  
OCZYSZCZANIA ORGANIZMU NUTRILITE 

1. Jak przebiega oczyszczanie organizmu?  

Za pośrednictwem wątroby, nerek, jelit i skóry nasze ciała próbują usunąć odpady i 
toksyny pochodzące z diety oraz wynikające ze stresu, zanieczyszczenia środowiska 
itp. Program został opracowany, aby wspierać delikatne zmiany w naszym stylu życia 
(poprzez odżywianie, pozytywne nastawienie, aktywność fizyczną, nawodnienie), 
które pomagają naszym narządom w wykonywaniu ich pracy. 

2. Kiedy warto rozważyć rozpoczęcie programu oczyszczania organizmu Nutrilite? 

Warto rozważyć rozpoczęcie programu oczyszczania organizmu, gdy: czujesz, że Twój 
styl życia nie jest tak zdrowy, jak oczekujesz; odczuwasz stres i zmęczenie; czujesz 
się nieszczęśliwy/nieszczęśliwa lub nawet borykasz się z problemami ze snem. 
Program oczyszczania organizmu Nutrilite pomaga wzmocnić naturalną funkcję 
oczyszczania organizmu, wspiera trawienie dzięki poradom dietetycznym opartym na 
diecie śródziemnomorskiej oraz zawiera kilka elementów, które wpływają na 
pozytywny nastrój. 
Pamiętaj, że program ten nie służy do leczenia żadnych chorób. Jeśli masz 
jakiekolwiek problemy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj też, że 
produktu Nutrilite Ostropest Plamisty nie należy przyjmować w okresie ciąży i 
karmienia piersią. 
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3. Czy program oczyszczania organizmu jest programem odchudzania? 

Nie, nie jest przeznaczony do odchudzania. 

4. Co świadczy o wyjątkowości programu oczyszczania organizmu?  

Program ten jest: 
Holistyczny: obejmuje różne filary zdrowia i dobrego samopoczucia: odżywianie, 
nawodnienie, aktywność fizyczną i pozytywne nastawienie, w tym zaangażowanie w 
życie społeczności. 
Oparty na nauce: Oparty na sprawdzonych naukowych podstawach i opracowany we 
współpracy z dr. Francesco Avaldim, konsultantem ds. żywienia Nutrilite, magistrem 
z zakresu dietetyki wegetariańskiej oraz specjalistą z zakresu żywienia dla 
sportowców. 
Godny zaufania: Zawiera produkty od firmy Nutrilite™, wiodącej na świecie marki 
wśród witamin i suplementów diety*. Nutrilite to marka z ponad  
85-letnim doświadczeniem we wspieraniu ludzi w prowadzeniu zdrowego, 
szczęśliwego życia.  
Połączony ze wsparciem: Wsparcie ze strony Przedsiębiorcy Amway oraz możliwość 
korzystania z bezpłatnych narzędzi takich jak Destination Wellbeing w ramach 
aplikacji Amway Xperience zwiększają Twoją motywację i zaangażowanie. 

5. Z opisu ten program wydaje się przypominać program Detox. Dlaczego nie 
nazywa się Detox?  

Aby zapewnić zgodność z przepisami europejskimi oraz oświadczeniami zdrowotnymi 
dotyczącymi „detoksykacji” za pomocą składników spożywczych, a także w związku z 
tym, że niektóre władze krajowe odrzucają takie oświadczenia, jeśli nie są one 
oficjalnie zatwierdzone, wybraliśmy nazwę „program oczyszczania organizmu”, która 
odzwierciedla cel i spełnia wymogi prawne. 

6. Jakie są główne zalety programu oczyszczania organizmu Nutrilite? 

Program ten ma przede wszystkim następujące zalety: 
• wzmocnienie naturalnej funkcji oczyszczania ciała** 
• wspieranie zdrowia układu trawiennego*** 
• poprawa wyglądu 

• zachowanie pozytywnego nastroju**** 
 
  

* Źródło: Euromonitor International Ltd, kategoria Witamin i Suplementów Diety, światowe GBN, % wartość globalnej sprzedaży detalicznej,  
dane za rok 2022 w oparciu o badanie na zlecenie przeprowadzone w okresie kwiecień–sierpień 2022. 

** Ostropest plamisty pomaga w oczyszczaniu organizmu.  
*** Ostropest plamisty wspiera trawienie. 

**** Witamina B6 i kwas foliowy (B9) wspomagają prawidłowe funkcje psychologiczne. 
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Ponadto pomaga w:  

• budowaniu pozytywnych nawyków związanych ze stylem życia 
• pokonywaniu wyzwań i stresu 
• utrzymaniu sprawności i aktywności fizycznej 
• wspomaganiu układu odpornościowego* 
• poprawieniu jakości snu 

7. Kiedy odczuję pierwsze efekty? 

Po około 15 dniach powinny być widoczne pierwsze korzyści z programu. Jakość snu 
może się polepszyć, a Ty możesz poczuć się bardziej aktywny/aktywna. 

8. Jak powinienem/powinnam się czuć po programie?  

Możesz poczuć się bardziej aktywny/aktywna i gotowy/gotowa do rozpoczęcia 
kolejnego programu w celu dalszego poprawiania stanu zdrowia, samopoczucia i 
jakości życia. 

9. Czy mogę sobie odpuścić stosowanie się do zasad programu na jeden dzień? 

Lepiej nie robić tego w okresie 21 dni trwania programu. 

10. Co jeśli opuszczę jeden dzień programu lub nie będę się do niego stosować 
przez weekend? Czy wówczas uzyskam pełne rezultaty?  

Zalecamy stosować się do programu przez 21 dni, aby doświadczyć wszystkich jego 
korzyści. Jednocześnie, jak wspomniano w przewodniku do programu, nie należy być 
dla siebie zbyt surowym. Jeśli opuścisz 1 czy 2 dni programu, postaraj się do niego 
wrócić możliwie jak najszybciej. 

11. Czy mogę łączyć ten program z innym programem i zestawami produktów, 
np. oczyszczanie organizmu z odpornością? 

Zalecamy zacząć od jednego celu i na nim się skupić, dlatego warto stosować się do 
jednego programu lub rozwiązania jednocześnie.  

12. Dlaczego ten program jest oparty na diecie śródziemnomorskiej? 

Dieta śródziemnomorska jest jedną z najbardziej przebadanych i zalecanych diet dla 
osób obojga płci w różnym wieku. Wybraliśmy tę dietę, ponieważ pomaga ograniczyć 
spożycie żywności przetworzonej i w smaczny sposób wprowadza do posiłków 
warzywa, rośliny strączkowe, owoce i płatki pełnoziarniste.  

 

 

 
* Witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
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13. Dlaczego muszę jadać 5 razy dziennie? 

Zgodnie z dziennym planem posiłków zalecane są 3 główne posiłki i 2 przekąski 
dziennie. Dzięki temu będziemy mogli: 

• Zapewnić naszym organizmom energię, jakiej potrzebujemy do prowadzenia 
aktywnego stylu życia 

• Równomiernie rozłożyć ilość przyjmowanych kalorii w ciągu dnia, a tym samym 
zapobiec objadaniu się na koniec dnia 

• Utrzymać poziom glukozy we krwi na dobrym poziomie. 

14. Czy muszę korzystać tylko z przepisów podanych w ramach programu? 

Jedną z zalet programu jest jego elastyczność. Zapewnia on porady z zakresu 
żywienia oraz codzienne zalecenia dotyczące żywienia wraz z prostymi zasadami. 
Daje to możliwość tworzenia własnych przepisów i posiłków, jeśli nie chcesz 
korzystać z tych podanych przez nas. 

15. Czy istnieją jakieś suplementy Nutrilite, których warto unikać w czasie 
trwania programu oczyszczania organizmu Nutrilite? 

Nie ma ograniczeń. Możesz przyjmować inne suplementy Nutrilite, jeśli zauważysz 
potrzebę dodatkowego wzbogacenia diety.  

16. Czy muszę skonsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem 
programu? 

Osoby zdrowe nie muszą konsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem 
programu. Pamiętaj, że program ten nie służy do leczenia żadnych chorób. Jeśli masz 
jakiekolwiek problemy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem. 

Nutrilite Ostropest Plamisty: 

Jeśli chodzi o produkt Nutrilite Ostropest Plamisty należy wziąć pod uwagę poniższe 
ostrzeżenia: Nie przyjmować w okresie ciąży i karmienia piersią. W razie choroby 
wątroby lub dróg żółciowych bądź niedrożności dróg żółciowych / kamieni żółciowych 
nie zaleca się korzystania z tego produktu. Produktu nie należy przyjmować w 
przypadku alergii na rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae). W przypadku 
przyjmowania leków należy zasięgnąć porady lekarza. 

17. Czy muszę uiścić dodatkową opłatę za program oczyszczania organizmu?  

Nie ma żadnych dodatkowych opłat za uczestnictwo w programie oczyszczania 
organizmu. Aby pomóc Ci w rozpoczęciu tej przygody, 4 produkty Nutrilite, które 
wchodzą w skład programu oczyszczania organizmu, są dostępne jako zestaw 
Program oczyszczania organizmu w zapakowanym pudełku w obniżonej cenie. 
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18. Czy mogę pić kawę w trakcie 21-dniowego programu oczyszczania organizmu 
Nutrilite? 

Tak, jednak zalecamy, aby ograniczyć się do 1–2 espresso (lub odpowiednika)  
dziennie i popić szklanką wody.  

19. Jeśli do swojego planu posiłków dodam smoothie, jaką będzie to stanowiło 
część mojego celu nawodnienia wynoszącego 8–10 szklanek / 2 litry wody?  

To zależy od rodzaju smoothie i przepisu na nie. Ogólnie przyjmuje się, że jedno 
smoothie to odpowiednik 1 szklanki wody. 

20. Jak często powinienem/powinnam realizować program oczyszczania 
organizmu Nutrilite, aby zoptymalizować wyniki? 

Sugerujmy przystąpienie do programu oczyszczania organizmu Nutrilite przy każdej 
zmianie pory roku, 3–4 razy w roku. 

21. Co następuje po zakończeniu programu oczyszczania organizmu Nutrilite? 
Czy mam coś na stałe zmienić w swojej diecie?  

Program oczyszczania organizmu Nutrilte to holistyczne podejście do zmiany stylu 
życia. Nie jest to tylko dieta, ale nowa droga z przyzwyczajeniami i nawykami, które 
warto kontynuować przez całe życie, aby pozostać aktywnym i poprawić jakość życia 
oraz zachować zdrowie. 

22. Dlaczego ten program trwa 21 dni? 

W ciągu 21 dni możliwe jest dokonanie zmian w przyzwyczajeniach i nawykach, aby 
poczuć i doświadczyć korzyści.  

23. Co mam zrobić po programie? 

Na początek warto poświęcić chwilę na uczczenie tego, że zainwestowało się czas w 
poprawę swojego samopoczucia. Jako drugi krok jest kilka możliwości do wyboru: 

• Kontynuowanie programu oczyszczania organizmu przez kolejne 21 dni w celu 
utrzymania nowo nabytych zdrowych nawyków oraz płynących z nich korzyści  

• Utrzymywanie dobrych nawyków i dbanie o ogólną ilość przyjmowanych kalorii 
dzięki produktom Nutrilite Double X, Nutrilite Daily lub innym wysokiej jakości 
produktom Nutrilite. 

• Podejmij kolejny krok w ramach swojej podróży Nutrilite Destination Wellbeing, 
przeglądając inne rozwiązania lub zestawy produktów ukierunkowane na 
konkretne cele z zakresu dobrego samopoczucia. 
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24. Od jakiego wieku można brać udział w programie? 

Program jest skierowany wyłącznie do osób dorosłych. 

25. Czy dzieci lub nastolatki mogą brać udział w programie? 

Nie, program jest skierowany wyłącznie do osób dorosłych. 

26. Czy kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą brać udział w tym programie? 

Nie, nie powinny brać udziału w programie. 

27. Co zrobić, jeśli jeden z suplementów spowoduje problemy, np. z trawieniem? 
Czy mam go odstawić? 

W przypadku problemów ze zdrowiem należy przerwać program i zasięgnąć porady 
lekarza. 

28. Czy zestaw Nutrilite jest objęty gwarancją satysfakcji klienta? 

Tak, jest. Jeśli zestaw nie jest satysfakcjonujący, możesz zwrócić go w ciągu 90 dni i 
otrzymać pełny zwrot zapłaconej za niego kwoty. Zwrot akceptujemy wyłącznie w 
przypadku oddania pełnego zestawu 4 produktów. Szczegółowe informacje zawiera 
https://www.amway.pl/return-policy. Twoje prawo do zwrotu i/lub ustawowe prawa 
gwarancyjne pozostaną bez zmian. 

29. Jak często powinienem/powinnam wykonywać ćwiczenia fizyczne? 

To zależy od indywidualnych nawyków. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z 
aktywnością fizyczną, warto rozważyć zaczęcie od 5- lub 10-minutowych spacerów 
każdego dnia i stopniowe przechodzenie do 30-minutowych treningów. Jeśli jednak 
masz już nawyk wykonywania ćwiczeń, zastanów się nad stopniowym zwiększaniem 
ich intensywności lub czasu trwania. W przypadku specjalnych wymagań skontaktuj 
się ze swoim trenerem, aby uzyskać poradę indywidualną. 

30. Czy w czasie trwania programu mogę pić XS Power Drink lub XS Power 
Water+? 

Możesz wypić 1 napój XS Power Drink lub XS Power Water+ dziennie, jednak wówczas 
lepiej zrezygnować z kawy. 

31. Czy mam pić tylko wodę, aby nawadniać organizm? 

Oprócz wody zalecamy owoce, warzywa (np. Smoothie) i herbaty ziołowe, które 
pomogą Ci nawodnić organizm. Zalecamy unikać napojów słodzonych.  

https://www.amway.pl/return-policy
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III CO ŚWIADCZY O WYJĄTKOWOŚCI PROGRAMU OCZYSZCZANIA ORGANIZMU? 

1. Jaką rolę odgrywa Nutrilite Ostropest Plamisty w oczyszczaniu organizmu? 

Wątroba jest najważniejszym organem w naszym organizmie, jeśli chodzi o 
metabolizm. Uważa się, że wyciąg z ostropestu plamistego wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby oraz ułatwia trawienie i oczyszczanie organizmu. 

2. Dlaczego w programie uwzględniono produkt Nutrilite All Plant Protein? 

Nutrilite All Plant Protein to źródło białka roślinnego, które pomaga uzupełnić dzienne 
zapotrzebowanie na białko i jest bardziej zbilansowaną i zdrowszą alternatywą dla 
bardziej tradycyjnych form białka. 

3. Dlaczego w programie uwzględniono produkt Nutrilite Balance Within? 

Nutrilite Balance Within zawiera witaminę B6 i B9 (kwas foliowy) oraz dodatkowo 6 
miliardów bakterii produkujących kwas mlekowy, które pochodzą z 2 naukowo 
przebadanych szczepów. Witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz prawidłowe funkcje 
psychologiczne. 

4. Dlaczego w programie uwzględniono produkt Nutrilite Środek spożywczy z 
błonnikiem? 

Nutrilite Środek spożywczy z błonnikiem to wyjątkowe połączenie trzech 
rozpuszczalnych rodzajów błonnika pochodzenia roślinnego. Preparat w wygodny 
sposób pozwala uzupełnić dietę w ten ważny składnik. 

5. Jak przyjmować produkty z zestawu? Czy kolejność i czas mają znaczenie? 

W celu osiągnięcia pełnych rezultatów zalecamy, aby przyjmować cztery produkty z 
zestawu, stosując się do wskazówek dostarczonych w ramach programu oczyszczania 
organizmu Nutrilite. Zalecenia dostarczone w przykładowym dziennym zestawieniu 
posiłków to: Nutrilite Balance Within - przyjąć przed śniadaniem, Nutrilite Ostropest 
Plamisty - przyjmować dwa razy dziennie; raz przy śniadan iu i drugi raz w czasie 
kolacji, Nutrilite Środek spożywczy z błonnikiem - przyjąć razem z poranną lub 
popołudniową przekąską, Nutrilite All Plant Protein - białka są dość elastyczne, 
dołącz je do śniadania, obiadu lub kolacji*. Patrz strona „Przykłady codziennych 
posiłków i suplementy” w przewodniku użytkownika Programu oczyszczania 
organizmu Nutrilite. 

 

 

 

 
* Przestrzegaj instrukcji dotyczących stosowania zawartych na opakowaniu produktu. 
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6. Czy w przypadku przyjmowania tego produktu przez dłuższy czas występują 
jakieś skutki uboczne? 

W przypadku przyjmowania tego produktu przez dłuższy czas nie powinno być 
żadnych skutków ubocznych. Jeśli jednak masz wątpliwości lub jakiekolwiek 
problemy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem. 

7. Czy mogę przyjmować wszystkie produkty z zestawu Program oczyszczania 
organizmu Nutrilite razem? 

Aby umożliwić osiągnięcie pełnych korzyści z programu, został on opracowany w taki 
sposób, aby zawierał 4 produkty Nutrilite. Mają one być przyjmowane razem, zgodnie 
z zaleceniami, dlatego na potrzeby programu oczyszczania organizmu Nutrilite są 
oferowane jako zestaw. 

8. Czy zestaw ma jakieś specjalnie zaprojektowane pudełko? 

Zestaw Program oczyszczania organizmu Nutrilite jest oferowany w specjalnie 
zaprojektowanym pudełku z ulotką powitalną. 

9. Czy jest upust na zestaw Program oczyszczania organizmu Nutrilite? 

Aby ułatwić rozpoczęcie, oferujemy zestaw 4 produktów w cenie obniżonej o 10% w 
porównaniu do regularnej ceny wszystkich 4 produktów zakupionych osobno. 

10. Czy osoby z nietolerancją laktozy mogą brać udział w programie 
oczyszczania organizmu Nutrilite? 

Produkty zawarte w zestawie nie zawierają laktozy i nie mają składników 
zawierających laktozę. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć ryzyka obecności 
śladowych ilości laktozy w którymkolwiek z produktów. 

11. Czy osoby z alergią na gluten lub nietolerancją glutenu bądź osoby 
unikające glutenu mogą uczestniczyć w programie oczyszczania organizmu 
Nutrilite? 

Osoby z alergią na gluten lub jego nietolerancją NIE MOGĄ przyjmować produktów z 
zestawu Program oczyszczania organizmu, ponieważ produkt All Plant Protein 
zawiera dodatek glutenu, a w przypadku innych produktów nie można wykluczyć 
ryzyka obecności śladowych ilości glutenu. Nie ma innych, podobnych produktów, w 
przypadku których moglibyśmy zagwarantować brak obecności glutenu.  
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12. Jeśli ktoś stara się unikać glutenu, to czy może przyjmować XS Amino 
Advantage zamiast produktu Nutrilite All Plant Protein? 

Tak, można przyjmować dziennie 1 łyżkę produktu XS Amino Advantage jako źródło 
aminokwasów. Warto przyjmować go w ramach dziennego jadłospisu podczas 
śniadania lub kolacji. Choć ten produkt nie ma dodatku glutenu, nie można 
całkowicie wykluczyć obecności śladowych ilości glutenu. 

13. Czy osoby z alergią na soję mogą brać udział w programie oczyszczania 
organizmu Nutrilite? 

Osoby z alergią na soję lub jej nietolerancją NIE MOGĄ korzystać z zestawu Program 
oczyszczania organizmu Nutrilite, ponieważ niektóre produkty zawierają dodatek soi.  
Nie ma innych, podobnych produktów, w przypadku których moglibyśmy 
zagwarantować brak obecności soi. 

14. Czy ostropest plamisty wchodzi w interakcję z lekami? Konkretnie czy 
wchodzi w interakcję z lekami regulującymi ciśnienie / lekami na serca / 
warfaryną lub koagulantami? 

Odpowiedzi na to pytanie może udzielić wyłącznie lekarz znający sytuację danego 
pacjenta, który zapoznał się z informacjami zawartymi na etykiecie. Z tego względu 
zdecydowanie zalecamy, aby w przypadku przyjmowania leków zasięgnąć porady 
lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania produktu Nutrilite Ostropest Plamisty. 

15. Czy mogę podgrzać produkt All Plant Protein? Czy wówczas zachowa 
wartości odżywcze? 

Tak! Możesz skorzystać z poniższych wskazówek: Nalej letniej wody do połowy kubka 
i dodaj łyżkę APP. Mieszaj, aby produkt się rozpuścił. Następnie dopełnij kubek 
gorącą wodą. 

16. Czy mogę dodać produkt All Plant Protein do herbaty? Czy wówczas zachowa 
wartości odżywcze? 

Tak! Możesz skorzystać z poniższych wskazówek: Nalej letniej wody do połowy kubka 
i dodaj łyżkę APP. Mieszaj, aby produkt się rozpuścił. Następnie dopełnij kubek 
gorącą wodą.  
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IV PYTANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZIA CYFROWEGO DESTINATION WELLBEING W 
RAMACH APLIKACJI MOBILNEJ AMWAY XPERIENCE 

1. W jakich językach jest dostępne narzędzie Destination Wellbeing? 

Na wszystkich rynkach, w których oferowany jest Program oczyszczania organizmu 
Nutrilite, narzędzie Destination Wellbeing w ramach aplikacji Amway Xperience 
będzie dostępne w lokalnym języku. Rynki te obejmują następujące kraje: Niemcy, 
Austria, Polska, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Włochy, RPA, 
Szwajcaria, Australia i Nowa Zelandia.  

2. Jeśli Program oczyszczania organizmu Nutrilite nie będzie oferowany na 
moim rynku, czy mimo tego mogę uzyskać dostęp do narzędzia Destination 
Wellbeing w ramach aplikacji Amway Xperience? 

Na rynkach, w których nie jest oferowany Program oczyszczania organizmu Nutrilite, 
nie będzie dostępu do narzędzia w języku lokalnym ani pełnej wersji. Wszyscy 
użytkownicy aplikacji Amway Xperience mogą użyć narzędzia wyboru kraju, wybrać 
dowolny język europejski i zobaczyć ograniczone treści dostępne bez logowania. Te 
ograniczone treści obejmują wprowadzenie do programu oczyszczania organizmu 
Nutrilite oraz możliwość wykonania samooceny. 

3. Czy muszę uiścić dodatkową opłatę, aby mieć dostęp do narzędzia 
Destination Wellbeing w ramach aplikacji Amway Xperience? 

Nie, nie musisz za to płacić. Możesz uzyskać dostęp do narzędzia Destination 
Wellbeing w ramach aplikacji Amway Xperience. 

4. Jak mogę uzyskać dostęp do narzędzia Destination Wellbeing? 

Odwiedź sklep Google Play lub Apple Store. Następnie zainstaluj aplikację Amway 
Xperience, wybierz kraj i użyj identyfikatora Amway, aby się zalogować. Pobierz 
narzędzie Destination Wellbeing na swoje urządzenie. 

5. Zapomniałem/zapomniałam wprowadzić swoje dane w narzędziu Destination 
Wellbeing. Czy mogę dodać poprzednie dni po czasie? 

Tak, możesz dodać informacje dotyczące dni, o których nie pamiętałeś/pamiętałaś. 
Możesz też zaktualizować informacje w narzędziu Destination Wellbeing w ramach 
aplikacji Amway Xperience. 


