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Bevezetés

A NaturComfort Kft. 2011. februárja óta segít több, mint 117.000 ember 
éle tét könnyebbé, komfortosabbá tenni. A Magyar Családi termékek for-
galmazásával sikerült eljutnunk azokba a háztartásokba, ahol van igény az 
egészséges életmód elérésére. Naponta kapunk köszönőleveleket, üzene-
teket, melyben hálájukat fejezik ki a kedves vásárlók. 

A NaturComfort újra felfedezte a fűben-fában orvosság számtalan elő-
nyét és eredményességét. A természetes összetevőjű, magyar alapanya-
gokból, Magyarországon előállított készítmények sokak számára jelentik 
a megoldást a fájdalommentes élethez. 

Optimális választás, mellékhatások nélkül!

Termékeink főként természetes alapanyagokból készülnek. Sikerük egyik titka 
a gyógynövényekből kivont hatóanyagok magas koncentrációjú felhasználása. 
Körömvirág krémünket például azért szeretik, mert számos más körömvirág 
krémhez képest a gyógynövényi összetevőket kiemelkedően nagyobb koncent-
rátumban tartalmazza, és ezért a hatása is gyorsabb és erősebb.

A több ezer éve ismert gyógynövények alkalmazását házasítottuk a legmoder-
nebb technológiákkal. Olyan természetes, az emberi testben is megtalálható 
anyagokat alkalmazunk, amelyek pozitív hatása az elmúlt években lett köztu-
dott.

Az Orvosi Kisfüzettel egy még hatékonyabb segítségnyújtást kívánunk elérni. 
Fontos, hogy a vásárlóink tudják, hogy mitől alakul ki egy-egy betegség, prob-
léma, és tudják, hogy milyen otthoni praktikákkal védekezhetnek ellenük. Meg-
szólaltatunk a témában jártas szakembereket: orvosokat, természetgyógyászo-
kat, terapeutákat, hogy tágabb ismereteket adjunk a témával kapcsolatban.

NaturComfort Kft.
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A cégvezető tanácsai

Én magam tíz évig végeztem állómunkát, így pontosan 
tudom, hogy ha egy ember fizikailag lestrapált, az a lel-
két is megviseli. Amikor létrehoztam a saját márkámat, a 
NaturComfortot, olyan termékeket akartam megalkotni, 
amelyek megnyugvást, regenerálódást adnak a megfá-
radt szervezetnek.
Szentül hiszek abban, hogy Isten patikája a természetben van, ezért egyér-
telmű volt, hogy mindehhez természetes alapanyagokat fogok felhasználni. 
És nem csupán termékeket, hanem odafigyelő, törődő szolgáltatást is sze-
rettem volna adni. Ma is ennek szellemében működünk: az a célunk, hogy 
segítsünk. 

Polgári Erika,
a NaturComfort 
Kft. tulajdonosa
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Miért éppen Gyógyír-tár?

Kiadványunkat azok fogják örömmel forgatni, akiknek ízületi 
problémáik vannak, vagy a családjukban, ismeretségi körük-
ben élnek hasonló gondokkal küzdő emberek.
Életem során sok mindennel foglalkoztam. Igazi értéknek azonban mindig az embert 
tartottam. Így, amikor életem úgy alakult, hogy saját vállalkozást hoztam létre, egyér-
telmű volt: az emberek életének a komfortosabbá tétele lesz a cégem tevékenységé-
nek fókuszában. 

Miért alakult a Gyógyír-tár?

Mivel korábban értékesítője voltam egy másik gyógynövényes termékeket forgalma-
zó cégnek, saját tapasztalatokat szereztem arról, milyen nagy igénye van az emberek 
nagy részének olyan termékekre, melyek az ízületi panaszokra nyújtanak megoldást. 
Így aztán nem volt kérdés, milyen jellegű termékekkel fogunk foglalkozni a saját cég 
indításakor.

Kezdetben a kiszállításkor sokszor kellett ugyanarra a helyre kivinnem termékeket, jó 
volt hallani és látni, amikor mutatták, hogy az ujjnyi vastag visszér kicsire húzódott visz-
sza, vagy a befeketedett lábban javult a keringés. Gyakran én is segítettem, megmutat-
tam, hogyan masszírozzák be lábukba a kenőcsöt, vagy tanácsot adtam a problémájuk 
megoldásához.

A Gyógyír-tárban olyan ízületi problémát érintő témákról számolunk be, mint a meg-
előzés, a lelki vagy akár orvosi okok. Így a tanulmányt olvasva sok hasznos információ-
val és praktikával megismerkedhet, aki ezzel a betegséggel küzd nap, mint nap.

Hisz fontosnak tartjuk, hogy a termékek hatása mellett  
egyéb praktikus, és otthon használható tippekkel is ellássuk  

vásárlóinkat.

„Küldetésünk, hogy segítsünk a túlterheltségből eredő, kopásos-meszesedéses 
ízületi bántalmaktól szenvedőknek fájdalommentes, aktív életet élni!”

Megígérjük, ennél alább nem adjuk! Köszönjük!
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Mi is az ízületi gyulladás?

Magyarországon az ízületi gyulladásos pa-
naszokkal küzdők száma 130–150 ezer főre 
tehető. Leginkább az időseket érintő prob-
lémáról van szó, de nem minden esetben 
kerüli el a fiatalabb korosztályt sem ez a ne-
hézség, kellemetlenség.

Ezek a panaszok megnehezítik és súlyos esetekben ellehetetlenítik a hétköznapokat. 
A gyulladással járó fájdalom teher a családra és a betegnek saját magára nézve is. 
Egyre nehezebb a munka, a háztartási feladatok elvégzése, de rosszabb esetben már 
a kikapcsolódás, vagy egy könnyebb séta is gondot okoz. Sok esetben azonban lehet 
ellene tenni, és nem kell elfogadni az adott helyzetet. Vannak bizonyos otthoni prak-
tikák, természetes gyógymódok, melyekkel komfotosabbá tehetjük a saját életünket. 
Ezek betartásával többé nem okoz gondot a bevásárlás, az unokák felemelése, vagy 
egy nagy séta a közeli parkban. Nézzük meg először, hogy Önnek milyen típusú a gyul-
ladása, hogy a megfelelő gyógymódot használhassa hozzá.

Írta:  
Dr. Vass László
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Miből áll az ízület?

Az ízület három elemből épül fel: a por-
cokból, csontokból és lágyrészekből. Az 
ízületi lágyrészek valamilyen jellegű gyul-
ladása az ízületi gyulladás. Három fajtája 
van: a fertőzéses eredetű, immun eredetű 
és az irritációból adódó ízületi gyulladás. 
Az elsőt valamilyen vírus vagy baktérium 
okozza, az immun eredetűnél az allergi-
ához hasonló gyulladás lép fel a vérből 
kivált anyagokra (reuma, köszvény) és az 
irritációból adódó pedig sérülések, porc-
leválás és túlterheltség utótüneteként lép 
fel.

Fertőzéses eredetű

Valamilyen baktérium vagy vírus okozza, 
melyet mindenképp antibiotikumos kúrá-
val kell kezelni. Amennyiben nem javul az 
állapot, akkor műtétre is sor kerülhet.

Immun eredetű

Amikor az allergiához hasonló gyulladás 
lép fel. A vérből valami kiválik, ami aller-
giát vált ki a lágyrészekben. Ebbe a cso-
portba tartoznak a reumával és köszvény-
nyel küzdők. Nekik érdemes kipróbálniuk 
a gyógynövényes kezelést. Ha így is rom-
lik az állapot, akkor mindenképp orvos-
hoz kell fordulni.

Irritációból adódó

Ez a típus a sérülések után, porcleválás-
kor, vagy éppen rendellenes kinövések-
ből, esetleg túlterheltségből adódóan 
ala   kul ki. Ilyenkor a lágyrészeket a porc, 
az elmozdult csont irritálja, és ebből adó-
dik a fájdalom. Viszont ennél a típusnál 
rend kívül hatásos lehet a külső gyógynö-
vényes balzsam használata, mely enyhíti 
a fájdalmakat és a gyulladást.
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Lelki okok
Ízületek nélkül olyanok lennénk, mint a 
robotok. Mozgásunk nehézkes és szögle-
tes lenne. Tehát, ha szimbolikusan tekin-
tünk az ízületeinkre, akkor ők felelősek a 
haj lékonyságunkért, a mozgékonyságun-
kért akár testi, akár lelki értelemben.
Ennek alapján, akik ebben a betegségben 
érintettek vagy hasonló tüneteik vannak, 
azokra jellemző lehet merevség: gondol-
ko dásukban és az érzésvilágukban egy-
aránt. Így hosszú távon ez is oka lehet az 
ízületi betegségek kialakulásának.

Jellemző személyiségjegyek

A gyulladás mindig félelmeket jelez, vagy-
is azt, hogy fél felvállalni a konfliktusait, 
elfojtja, és maga ellen fordítja. 
Merev, egysíkú gondolkodásmódja meg-
akadályozza, hogy más megközelítésből 
szemlélje a dolgokat, és ezzel állandósítja 
a negatív érzéseit. Pl. harag, sértettség, 
szégyen, bűntudat. Az ízületi gyulladás tü-
neteit mutató emberek gyakran használt 
szava a „muszáj”, a „kell”. Úgy érzik, nem 
lazíthatnak, nem pihenhetnek, nem szó-
rakozhatnak, nincs választásuk.

Irritációból adódó

Az ízületek fájdalma korlátoz. Minden 
mozdulatra figyelnünk kell, és mindeköz-
ben fájdalmat érzünk. Ez a testi fájdalom 
a sok fájó, fel nem dolgozott és ezért tudat 
alá süllyedt negatív érzés, „igazságtalan-
ság” megjelenése. Amit a lélek és a tudat 
nem élhet meg nyíltan, azt megjeleníti 
a test. Az eltorzult kezekből „kimegy az 
erő”, minden kicsúszik, éppúgy, ahogy az 
ember sem tudja megfelelően képviselni 
saját magát az életében. Így fokozatosan 
megjelennek az ízületi gyulladás jelei.

Következmény

Amennyiben hagyjuk, hogy ezek a lelki 
sérelmek, bántódások felülkerekedjenek 
az életünkön, és tudat alatt okozzanak 
kárt az egészségünkben, akkor hiába a 
gyógyszeres, vagy alternatív kezelés: saj-
nos nem tud a test teljes mértékben re-
generálódni. Ezért fontos életünk lelki ol-
dalát is megvizsgálni.

Mi az oka?
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Orvosi okok
Sérülés

Terhelés

Fertőzés

A sérülésből adódó ízületi gyulladás a sportolóknál vagy 
volt sportolóknál fordulhat elő, vagy gyakran baleset, 
sérülés következményeképp. A rándulás, a ficam, a tö-
rés, szalagszakadás vagy izomsérülés távoli velejárója 
lehet. 

Az egyik leggyakoribb orvosi indoka az ízületi gyulla-
dás kialakulásának az aktív életben történő fizikai ter-
helés. A nagy többség csak idős korában kezdi észlelni 
a betegséggel járó fájdalmat, pedig az már a fiatalabb 
korban elkezdett kialakulni. A fizikai munkát végzők, a 
rossz testtartással dolgozók, és azok, akik testileg meg-
terhelő munkakörben dolgoznak: sajnos gyakran kötnek 
ki az ortopéd rendelőkben 40-50 éves korukra hát-, láb- 
esetleg derékfájdalomra panaszkodva.

A kategóriában a legritkább eset a fertőzés által kiala-
kult ízületi gyulladás. A baktériumok és kórokozók ilyen-
kor bejuthatnak a fertőzött bőrön vagy akár nyílt seben 
keresztül. Általában gyógyszeres kezelésre van szükség.
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1. Sport

Minden olyan mozgásforma 
alkalmas ízületi gyulladás 
esetén, ami stabilizálja a ge-
rincoszlopot és e mellett a 
testtartást és a koordinációt 
javítja. A jól edzett izmok és 
szalagok védik és tehermen-
tesítik az ízületeket. Ezért 
nagyon fontos, hogy az ízü-
leti gyulladásos betegek se 
hanyagolják el a sportot, a 
mozgást.

Az a jó sport, amely az ízü-
leteket csak kevésbé terhe-
li, például az úszás, a séta, a 
gimnasztika. Az olyan spor-
tok, amelyek egyenletes, 
nyu godt mozgással járnak és 
nem követelnek meg ugrá-
lást, szökdelést.

Alternatív Megoldások

Mit tehetünk az ízületi gyulladások ellen?

2. Gyógynövények

A népi gyógyászat több száz 
éves múltra tekint vissza a 
gyulladáscsökkentő gyógy-
növények tekintetében. 
Annak idején nem voltak ki-
forrott gyógyszeres kezelé-
sek, és különböző műtétso-
rozatok. A természet erejét 
használták a fájdalomcsilla-
pításra, méghozzá hatéko-
nyan. 

A jól összeválogatott típu-
sú és arányú gyógynövény-
össze tevőkből álló krémek 
és balzsamok bizonyítottan 
se gítik az ízületi fájdalmak 
enyhítését, és a gyulladás 
kezelését is.

3. Tehermentesítés

Az egyik legfontosabb ta-
nácsunk a kíméletes élet-
módra való törekvés. Azaz 
a fizikai tehermentesítés. 
Az olyan típusú panaszok-
nál, mint az ízületi gyulladás 
fontos odafigyelnünk arra, 
hogy ne terheljük meg még 
jobban a testünket. Kérjünk 
meg barátot, ismerőst, ha 
nagybevásárlásra van szük-
ség, vagy egy bútor odébb 
tételére, ne mi oldjuk meg.

Különösen fontos a jól meg-
választott lábbeli viselete, 
amely hatékonyan tudja se-
gíteni a test súlypontjainak 
eloszlását. Figyeljünk arra, 
hogy kényelmesen kipár-
názott cipőt, szandált hord-
junk.

„A már roncsolt porc és ízület önmagától NEM regenerálódik,  
ezért fontos az alábbiakat minél hamarabb beiktatni a napirendbe. ʺ
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Azok számára, akik mozgásszervi problé-
mákkal küzdenek, egyáltalán nem mind-
egy, mit és hogyan mozognak. Ezért jár-
tunk utána, mi is lehet az a sport, mely a 
betegség kialakulásának megelőzésében 
is élen járhat, és a rehabilitációt is segít-
heti.

Minden jelenség mozgásban nyilvánul meg!
Változtasd meg a mozgásod, és megváltozik 

az életed!

Biciklizés

Mediball

Nordic Walking

Vízi sport

A MediBall teljesen más, mint a megszokott 
tenisz vagy tollaslabda játékok. Az ütő hálós 
felülete helyén egy hozzávetőleg 20 centimé-
ter átmérőjű gumifelület található, a labda 
pedig egy 50 g tömegű, homokkal töltött, 
teniszlabda méretű gumilabda. A MediBallo-
zó feladata és célja, hogy a centrifugális erő 
segítségével körkörös és íves mozdulatokkal, 
spirálok leírásával az ütőn tartsa a labdát. 

A MediBall elsősorban a test és idegrendszer 
ellazításának képességét fejleszti. Növeli az 
állóképességet, hajlékonyságot, rugalmas-
ságot. Pozitívan hat a mozgáskoordinációra, 
egyensúlyérzékre és egyensúlyozó képesség-
re, valamint a térbeli tájékozódó képességre. 

Minden alkalommal javítjuk a testtartásun-
kat. A helyes testtartás pedig tehermentesíti 
az ízületeinket.

Az egyik leghatásosabb mozgásforma, ha 
ízületi gyulladásról van szó, az úszás vagy  
a víz alatt végzett torna. Ez az a sport, ahol 
úgy mozgathatjuk át ízületeinket, izmainkat, 
hogy közben nem terheljük le azokat. 

A biciklizést is választhatjuk, ha sikerül derék-
támaszos ülésben tekernünk, amely enyhén 
hátradöntött helyzetben van. Akinek térdízü-
leti kopása van, semmiképpen se tegyen rá 
ellenállást, mert ez ugyanolyan terhelést je-
lent, mint a futás.

A Nordic Walking nem más, mint a séta köny-
nyítése botokkal. Kutatások bizonyítják, hogy 
legalább 30%-kal tehermentesíti a csípő és 
térdízületeket a normál gyalogláshoz képest. 
Javítja az állóképességet és erősíti az izmo-
kat, hisz a test izmainak 90%-át igénybe ve-
szi. Így teljes mértékben tudjuk ajánlani az 
ízületi gyulladással küszködőknek. A mozgás 
nekik is nagyon fontos!

1. Sport
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2. Gyulladáscsökkentő 

gyógynövények

1
Az egyik legelterjedtebb gyulla-
dáscsökkentő gyógynövényünk 
a vadgesztenye, melyet elősze-
retettel használtak már a népi 
gyógyászatban is. Reumás fájdal-
makra és egyéb fájó testrészeket 
dörzsöltek be a vadgesztenyéből 
készült kivonattal, hogy az eny-
hítse a gyulladásos panaszokat.

Vadgesztenye

Az izom-, ízületi fájdalom esetében nagy 
segítségünkre lehetnek a gyulladáscsök-
kentő gyógynövények. Van amelyik külső-
leg, van amelyik belsőleg használva fejti ki 
fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatását. 
Célszerű megelőzésre is használni őket, 
hogy elkerüljük a későbbi műtétet, gyógy-
szeres kezelést. Az alábbi gyógynövények 
a Magyar Családi Balzsam mellett több 
termékünkben is megtalálhatóak.

1

2

2
Az Aloe Vera gyógyhatása az 
utóbbi évtizedben vált Magyar-
országon ismertté és terjedt el. 
Sokan a háztartásukban is nevel-
nek aloe vera növényt, melynek 
levével sebeiket is gyógyítják. Az 
aloe vera koncentrátum nagyban 
hozzájárul a hatékony gyulladás-
csökkentéshez is, így bátran alkal-
mazzák ízületi fájdalmakra is.

Aloe Vera
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Az árnikát szövetregeneráló hatá-
sa miatt évszázadok óta használja 
a népi gyógyászat. Legyen szó bal-
esetről, szúnyogcsípésről, sérvről: 
az árnika kifejti jótékony hatását és 
segíti a területet a gyulladás csök-
kentésében.

MEGJEGYZÉS: Termékeinkben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a jó minőségű és párosítású gyógynövényekre. A fentebb 
felsorolt gyógynövények mindegyikét tartalmazza a méltán népszerű Magyar Családi Balzsamunk, mely a Természetgyógyászok 
Szövetségének ajánlását is elnyerte.

Árnika 4

A körömvirág az egyik leghasznosabb 
és legsokoldalúbb gyógynövényünk. 
A szépségápolás, a bőrgyógyászat 
és az ízületi problémák területén is 
hasz nálható. Külsőleg és belsőleg is 
al kalmazzák, hisz jótékony hatása 
szé leskörű. Gyulladáscsökkentő és 
görcs oldó hatását a természetgyó-
gyászok jól ismerik, ezért bátran al-
kalmazzák reumatikus panaszoknál, 
illetve izomgörcsöknél is.

Körömvirág
3
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Már az ókorban felismerték a men-
talevél emésztés- és étvágyjavító jó-
tékony hatását. Később alkalmazták 
gyomor-, epe-, bélbántalmak ellen, 
de a borsmenta csökkenti a hányin-
gert is. Bizonyítottan jó görcsoldó, 
idegnyugtató, fejfájás és fájdalom-
csillapító, fertőtlenítő, vértisztító, 
és hatásos a légúti megbetegedé-
sek kezelésében is.

Menta 5

A rozmaringnak gyulladáscsökkentős 
hatásai is vannak, ezért hatékony le-
het olyan betegségek tüneteinek eny-
hítésében, mint az ízületi gyulladás, a 
hátfájás, a köszvény, és a menstruáci-
ós fájdalmakat is csökkenti.
A növénynek fájdalomcsillapító, ér-
zéstelenítő hatásai is vannak, ezért 
különösen jót tehet fejfájás esetén, 
még a migrén tüneteit is képes csök-
kenteni.

Rozmaring
6
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Az orvos kezel, a természet gyógyít...
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A gyógyszeres kezelés célja 
a fájdalom és a gyulladás 
csökkentése mellett a be-
tegség előrehaladásának, a 
deformitások kialakulásá-
nak megakadályozása.

Viszont a fájdalomcsillapí-
tók és gyulladáscsökken-
tő gyógyszerek bár azon-
nal kifejtik hatásukat, de a 
deformitások kialakulását 
nem tudják megakadályoz-
ni, nem elegendőek a kor-
szerű kezeléséhez.

Gyógyszer 2
A biológiai terápiás készít-
mények az immunsejtekre 
hatnak, a súlyos, egyéb ke-
zelésekre nem reagáló: pl.: 
reumatoid artritisz bete-
geknél kerül alkalmazásra.  
Csökkentik a gyulladást, és 
megakadályozzák az álla-
pot rosszabbodását.

A biológiai terápiának több 
típusa is létezik:
IL-6 gátló terápia
Tumor nekrózis faktor gátló 
terápia (TNF-gátló, anti-TNF)
B sejt terápia

Terápia 3
Amennyiben az előzőleg 
említett terápia nem hat, 
az injekciók nem érik el ha-
tásukat, akkor végső meg-
oldásként a műtét javasolt. 
Gyakran a kopásos erede-
tű problémáknál kerül sor 
műtéti beavatkozásra. 

Műtét

Orvosi megoldások

1
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Dr. Vass László:  
ortopéd orvos 

Dr. Vass László ortopéd szakorvos, sebész több, mint 25 éve prakti-
zál és foglalkozik ízületi problémás páciensekkel. Emellett sportor-
vosként is tevékenykedik, ahol szintén gyakran előfordul az ízületi 
gyulladás.

Orvosi praktizálásom alatt rengeteg ízü-
leti problémás beteggel találkoztam, a 
panaszok csaknem fele, körülbelül 40%-a 
ízületi gyulladáshoz köthető. A betegeim-
nek azt szoktam javasolni, hogy ha nem 
fertőzéses eredetű a problémája, akkor 
mindig meg kell próbálni az otthoni ke-
zelést, természetes gyógymódokat is és 
amennyiben nem múlik el, akkor kell hoz-
zánk fordulni. 
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Vizsgálat menete

Az orvos megállapítja, milyen típusú az 
artritisz (ízületi gyulladás), és fennáll-e va-
lóban a betegség. Előírhat röntgenvizsgá-
latot, vérképet néz és egyéb vizsgálatok is 
szóba jöhetnek. Így állapítja meg az artri-
tisz típusát és a betegség aktivitását. 

Betegség megállapítása után:

- Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 
szereket írhat fel, melyek mellett fontos az 
orvosi ellenőrzés az ismert mellékhatások 
miatt. 
- Gyógytornára küldhet, hogy az izomerő nö-
vekedjen. Ez segíti a merevség mérséklését, 
hogy könnyebb legyen a hétköznapi mozgás. 
- Javasolhat jégtömlő, illetve hőpalack keze-
lést.
- A rehabilitációs kezelést is ajánlhatja, ha 
a betegség állapota előrehaladott és már a 
mindennapos tevékenységek is nehézséget 
okoznak.
- Műtéti eljárásra kerülhet sor, amennyiben 
a deformációk mérséklésére nincs más lehe-
tőség.
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Másnak is sikerült

A legfontosabb a prevenció, de ha már meglévő betegségről beszélünk, 
akkor minél hamarabb tenni kell a gyógyulás érdekében. Sokszor halla-
ni olyat, hogy "ez a korral jár", "fiatalabb már nem leszek", de ezek mind 
csak kifogások. Igenis lehet tenni a komfortosabb hétköznapokért!

„Kezdetben olyan fájdalmaim voltak, hogy ha csak a takaró hozzáért a térdemhez, 
már attól is csillagokat láttam. A mágnesterápia kezdetben segített valamennyire, de 
ahogyan nyugdíjas lettem és kevesebbet mozogtam, ismét felerősödtek a fájdalmak. 
A Magyar Családi Balzsamot már használtam, és a cseppekkel együtt ez remek volt 
a fájdalom csillapítására. Amikor megjelent a Magyar Családi Komfort tabletta (ko-
rábban Ízületi tabletta), először ódzkodtam az árától, de aztán rájöttem, ez sokkal ki-
adósabb, mint a boltiak, tehát kifizetődőbb. Arra azért felhívták a figyelmemet, hogy 
ne várjak csodát egy-két doboztól, ezért kitartó voltam, de a harmadik doboz után 
majdnem feladtam. A férjem érvei miatt, szerencsére mégis folytattam a szedést. A 
javulás a negyedik doboz után jelentkezett. Az ünnepek alatt kifogytam a készletből, és 
bizony két hétig tabletták nélkül éltem. Éreztem, a lábaim elnehezülnek, és a fájdalom 
is megjelent. Így aztán örültem, hogy a férjemre hallgatva nem hagytam abba a kú-
rát. Ma már semmi sem tántorít el a tablettáktól, hiszen jól hajlik a térdem, könnyebb 
a járás. Köszönöm!"

Fotók: 
Illusztráció
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"Már évek óta küzdök a visszerekkel. Jó pár krémet pró-
báltam már, sajnos sikertelenül. Ekkor egy ismerősöm 
ajánlotta a Magyar Családi Balzsamot. Úgy döntöttem, 
hogy ez lesz az utolsó, amit kipróbálok. Jó döntés volt! 
Már az első használat után enyhítette a fájdalmaimat! 
Nagyon meg vagyok vele elégedve!" 
Pappné Muszti Zsófia, Kéthely

Évek óta reumás fájdalmak és ki-kiújuló 
porckorongsérvem van. A Magyar Családi 
Balzsam bemasszírozása után már 20-30 
perc múlva csodálatos hatás érezhető, és ez 
órákig is eltart. Ezáltal lehetővé válik a há-
zimunkám elvégzése, bevásárlás és a min-
dennapi élet komfortosabbá válik. Ismerő-
seimnek is ajánlottam a terméket.

Brauner Jenőné, 75 éves
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megoldások

Magyar Családi Balzsam

„Stroke-ot kapott a bal lábam, 
ezen kívül visszeres panaszaimra 
és ízületi fájdalmaimra használom 
a Magyar Családi Balzsamot. Mió-
ta használom, könnyebbé váltak a 
napjaim, könnyebb a mozgás és a 
hétköznapi feladatok ellátása. Fáj-
dalmaim nagymértékben csökken-
tek, ezért már több ismerősnek is 
ajánlottam.”

Vértesi Istvánné (Pápa)

A Magyar Családi Balzsamot több, 
mint 117 ezer ember ismeri és 
használja nap, mint nap: ízületi 
fájdalmainak enyhítésére.

A Magyar Családi Balzsam rendkívül magas koncentrációban tartalmazza a fájda-
lomcsillapításra évezredek óta használt gyógynövényeket: rozmaring, körömvirág, 
vadgesztenye, árnika és menta. Kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaz, ame-
lyeket magas minőségi követelményeknek vetünk alá. Ahol lehetséges, hazai alap-
anyagokkal dolgozunk.
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Magyar Családi  
Balzsam Extra Hűsítéssel

„A Magyar Családi Balzsam Extra 
Hűsítéssel készült változatát hasz-
nálom pár hónapja, lábam visszér-
problémák miatt operálva is volt, 
nagyon sokat fájt, napjaimat meg-
keserítette. Az Extra Balzsam hasz-
nálatával fájdalmaim nagymér-
tékben enyhültek, hűsítő hatása 
azonnal érezhető, ahogy felkenem. 
A balzsam illata, ereje egész teste-
met átjárja, a légutakat is kitisztít-
ja. Naponta használom reggel és 
este.”

„A Magyar Családi Balzsam Extra 
Hűsítőjét sokat enyhített érszű-
kületi és lábgörcs panaszaimon. 
Mióta ezt használom, jobb lett 
a vérkeringésem, megszűntek a 
lábgörcseim."

Fazekas Bálint,
Budapest
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megoldások

Magyar Családi  
Komfort Tabletta

„A férjem is és Én is derékfájósak 
vagyunk. Ennek enyhítésére kezd-
tük el szedni a Magyar Családi 
Komfort Tablettát. Nagyon meg 
vagyunk elégedve a termékkel, 
azóta nem kell fájdalomcsillapítót 
szednünk." 

Süttő Istvánné

„Térdkopásom és ízületi problémá-
imon sokat segített a Magyar Csa-
ládi Komfort Tabletta, megkönnyí-
tette a mozgásomat."

Nagy Péterné, 
Lakitelek

A Magyar Családi Komfort Tab-
lettát napi rendszerességgel aján-
latos szedni, hogy segítsen meg-
szüntetni az ízületi gyulladással 
járó fájdalmat, kellemetlensége-
ket.
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Magyar  
Táncpróba teakeverék

„A Táncpróba teát egy évvel ezelőtt kezdtem használni kopásos eredetű térdfájdal-
maim miatt. A tea hatására a fájdalom sokat csökkent. Sokkal többet tudok mo-
zogni, a közérzetem jobb lett, ízületi fájdalmaim mérséklődtek. A teát rendszeresen 
fogyasztom, napi háromszor 1 db filtert.” Schaller Ágnes, Egerág

A Táncpróba teakeverék a Naturcomfort Kft. egyik legkeresettebb terméke, 
mely az ízületi panaszokat belsőleg próbálja meg kezelni. Egy csésze tea elké-
szítéséhez egy filter teafű használatos, de a kúraszerű alkalmazás első heté-
ben ez lehet két filter teafű csészénként. Javaslunk legalább egy, ám az igazán 
optimális eredmény eléréséért három hónapos teakúrát folytatni, hogy a 
gyógynövényes összetevők maradéktalanul ki tudják fejteni a hatásukat.
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KÉNYELMES 
LÁBBELI

1.
tipp

MEGFELELŐ
FOLYADÉKELLÁTÁS

2.
tipp

FIGYELJÜNK
A TESTTARTÁSRA!

3.
tipp

Amennyiben az alábbi tippeket is figyelmesen  
elolvassa és betartja: máris közelebb kerül  

a fájdalommentes hétköznapok eléréséhez!

Az ízületek épen tartá-
sa miatt nagyon fontos, 
hogy odafigyeljünk a ké-
nyelmes, párnázott láb-
beli viselésére. Az egész-
ségünk érdekében a jól, 
szakszerűen kialakított ci-
pő vagy szandál viselése 
sokat jelent.

Kevés víz fogyasztása 
mel lett lelassul a szerve-
zet méregtelenítő képes-
sége, a vesékben pangás 
jön létre, ami számos köz-
vetlen és közvetett tünet 
kiváltó oka. Az ízületek 
kopásának egyik legjobb 
el lenszere a megfelelő 
mennyiségű vízfogyasz-
tás.

Az ülő munkának hosz-
szú távon rengeteg ká-
ros hatása lehet, egy kis 
odafigyeléssel azonban 
megelőzhetjük a prob-
lémákat. A jó testtartás 
védi az ízületeket a nya-
kunktól egészen a tér-
dünkig. Munka közben 
minél többször álljunk 
fel, nyújtózkodjunk kicsit, 
és próbáljunk egyenes 
háttal ülni.

 

8 + 1 tipp
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GYÓGYTEÁK

ZENEHALLGATÁS

MASSZÁZS

NE DOHÁNYOZZ!

AROMATERÁPIA

VEZETÉS KÖZBEN

4.

7.

6.

+ 1

5.

8.

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

Az ízületi gyulladások eny-
hítését segítő gyógynövé-
nyeket fogyasszuk teák for-
májában! A csalánlevél, és 
az aranyvesszőfű például a 
leghatásosabb természetes 
gyógyhatású csodaszerek 
között vannak. (Tipp: Pró-
báld ki Táncpróba teánkat!)

Reumás ízületi gyulladás-
ban szenvedőket gyakran 
kínozzák alvászavarok, vi-
szont a kimerültség tovább 
súlyosbíthatja a bajt. Egy 
felmérésből az derült ki, 
hogy az elalvás előtti 45 
perces nyugtató zenehall-
gatás elősegíti a jobb al-
vást, illetve csökkenti a fáj-
dalmat és a depressziót.

A megfelelő masszázs moz-
gékonyságfokozó és gyulla-
dáscsökkentő, így jótékony 
hatású lehet az ízületi be-
tegségek minden típusára, 
azonban ehhez egy gyógy-
masszőr szakértelme elen-
gedhetetlen. 

Le a dohányzással! A ciga-
rettázástól összeszűkülnek 
a verőerek, romlik a vér-
keringés, ez pedig megnö-
veli a hátfájás kockázatát, 
továbbá lassítja az ízületi 
problémák gyógyulását.

Hosszabb vezetés közben 
óránként ajánlott szünetet 
tartani, kiszállni az autóból 
és sétálni, nyújtózni leg-
alább 5 percet. A hátunk 
rendkívül hálás lesz érte!

Ajánlott legalább két na-
ponta egy melegvizes, 
ízületeknek is jóleső, aro-
materápiás fürdőt venni, 
mely ellazítja az izmokat, 
megszünteti a feszültséget. 
A Magyar Családi Életerő 
olajból 2-3 cseppet csep-
pentve a fürdővízbe, garan-
tált az ellazulás.
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Kedves Vásárlóink!
Öröm úgy dolgozni, hogy tudjuk, munkánk nem hiábavaló!  

Érdemes tartani magunkat az eredetiséghez és a természetességhez!  
Ezt igazolja 133.000 hűséges Törzsvásárlónk,  

és a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége. 

És itt az újabb rangos elismerés:

A NATURCOMFORT KFT.  
által gyártatott és forgalmazott 

MAGYAR CSALÁDI BALZSAM 
a MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 

pályázat elismerésében részesült!   
Az ezzel járó díjat az Országházban, a Magyar Gazdaság Ünnepén,   

2017. szeptember 5-én 
Polgári Erika, cégünk tulajdonosa és alapítója vette át!

Rangos elismerés 
a Magyar Családi Balzsamnak!



...Küldetésünk a TÖRŐDÉS!
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Ne feledje: Amennyiben az ízületi gyulladás kezdetleges állapotban van: törekedjen a 
prevencióra és kímélje ízületeit. Ha az ízületi gyulladás már előrehaladott állapotban 
van és megnehezíti hétköznapjait, akkor fontos, hogy törekedjen az ízületi kisfüzetben 
leírtakra. 

Mozogjon kíméletesen! 
Ütemezze be napirendjébe a sportot és tegye rendszeressé azt.

Ne terhelje ízületeit! 
 Ne emeljen nehezet, ne végezzen ugráló, gyors mozgást.

Éljen stresszmentesen!  
Vállalja fel konfliktusait és oldja meg őket, hogy ne nyomasszák.

Használjon gyógynövényes készítményeket!  
Isten patikája a természetben van: megelőzésre  

és fájdalomcsillapításra is hatékonyak  
a gyógynövényes krémek, balzsamok.

Köszönjük a figyelmét!

Szakértőink:
Dr. Vass László: ortopéd szakorvos és sportorvos
Szilágyi István: Mediball szakértő
Dr. Molnár Csaba: diagnosztikai szakorvos, természetgyógyász
Polgári Erika: A NaturComfort Kft. cégtulajdonosa

www.naturcomfort.hu


