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Kedves Vásárlónk!

Polgári Erika vagyok, a NaturComfort cég-
csoport alapítója, tulajdonosa. Jó érzéssel tölt 
el, hogy katalógusunk kézben tartásával létre-
jön Önnel egy képzeletbeli találkozás. Bízom 
benne, hogy rendelésével nem csak termékeink 
jótékony hatásával lesz megelégedve, hanem 
kollégáim felkészültsége, segítőkészsége bizto-
sítja arról, hogy az Ön elégedettsége minden-
nél fontosabb számunkra.

Csapatunk célja, hogy olyan minőségi, fő-
ként természetes összetevőkből álló - elsősor-
ban magyar - gyógyhatású készítményekkel segítsen az embereken, melyek mellékhatások 
nélkül, az emberi szervezettel összhangban fejtik ki áldásos hatásukat.

Büszkék vagyunk arra, hogy termékeinkkel segíteni tudunk a túlterheltségből eredő, ko-
pásos-meszesedéses ízületi bántalmaktól szenvedőknek fájdalommentes és aktív életet élni!

Azt szeretnénk, ha ezek a munkában megfáradt, nehezebben mozgó embertársaink újra 
képesek lennének ellátni maguk körül a háztartási teendőket, az aktív dolgozók tovább tud-
nák végezni kényelmesen a munkájukat, a nagymamák könnyen fel tudnák emelni unokáju-
kat, és a kiskertet se hanyagolják el a fájdalmas végtagok miatt.

Mivel Vásárlóink között számtalan idős, beteg ember található, akik sokszor még a kapuig 
is nehezen tudnak eljutni, fontos, hogy a kiválasztott terméket, vagy termékeket saját szál-
lítói hálózattal illetve futárszolgálattal házhoz is szállítjuk!

Ezért dolgozunk mindannyian! A NaturComfort cégcsoport értékesítői-viszonteladói 
2011 óta töretlenül ugyanazzal az értékrenddel minden nap ezen fáradoznak.  

Természetesen Önökhöz legközelebb viszonteladóim vannak. Nagy figyelmet fordítunk 
felkészítésükkor, hogy ne csak terméket akarjanak eladni, hanem érezzék át, hogy a telefon-
vonal másik végén lévő embertársuk mire vágyik: komfortosabb, fájdalommentesebb élet, 
új erőre kapó nagypapa, kinek az unokája bármikor ölébe ugorhat, a fitt nagymama, aki 
sürög-forog a konyhában, az újból nekiinduló sportoló, akinek izmai a megterhelés ellenére 
is állják a próbát. A kiegyensúlyozott, kipihent dolgozó, akinek a mindennapi munkától - 
akár álló, akár ülő - háta-lába-dereka nem roppan meg!

Hosszú évek kemény, de izgalmas és örömteli munkája van ebben! Sok hasonló tevékeny-
séggel foglalkozó cég van már a piacon. Vannak, akik ugyanúgy adnak a minőségre, szintén 
csak első osztályú alapanyagokból előállított termékeket forgalmaznak! 

Mi örülünk a versenytársaknak! Nagyon sokat tanulunk ebből, kreatívvá tesz - mit kell 
tennünk, hogy mi még jobbak legyünk? Ezáltal fejlődünk folyamatosan. Van kihívás!

Azt azonban szomorúan hallom viszonteladóimtól, hogy vannak olyanok is, akik azzal ad-
ják termékeiket egyes esetekben, hogy a cégnevünkre hivatkoznak, hol a NaturComfort tár-
scégének esetleg viszonteladójának hirdetik magukat! Jöttek vásárlói reklamációk, hogy nem 
azt kapták, amit rendeltek, és kiderült, hogy nem is a mi értékesítőnkkel beszéltek, nem a mi 
termékünket kapták, pedig bizton állították, hogy a NaturComfort termékeire hivatkoztak a 
telefon másik végén, vagy olyat is állítotottak olykor, hogy a cégünk megszűnt.

Nagyon fontos, hogy Önök is meggyőződjenek arról, 
hogy a mi termékeinket értékesítő viszonteladóval 
beszélnek telefonon vagy a csomag átvételekor figyel-

jék, hogy feladóként a NaturComfort termékek logója 
szerepeljen. Amennyiben  a csomag átvételekor veszi 
észre, hogy nem a NaturComfort termékeit kapja kézhez,  

Önnek 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás 
nélkül elállni a vásárlástól!

Köszönöm, hogy minket választott! Biztosítom Önt, hogy jó döntést 
hozott, amikor a NaturComfort cégcsoport termkeinek Vásárlója lett!

Ha kérdése van, illetve rendelést szeretne leadni, hívjon minket bizalommal, vagy küldjön 
levelet a naturcomfort.kerdesek@gmail.com email címünkre. Postai úton kézbesített levél-
re is szívesen válaszolunk. Levélcím: 4432 Nyíregyháza, Westsik V. u. 110. Telefon: 42/726-
706; 20/508-9690.

A nyíregyházi Hotel Pagonyban tartotta 9. születésnapját a NaturComfort 
cégcsoport, ahol a hagyományokhoz híven értékelve lettek az elmúlt év legjobb 
eredményei. Ez alapján a cégcsoport legeredményesebb értékesítője Szalmáné 
Ibolya lett, aki a nyíregyházi iroda csapatát erősíti. 

Ibolya már több mint 6 éve dolgozik a NaturComfort cégcsoportnál. Nem 
egy harsány személyiség a hétköznapokban, nem szeret szerepelni, nem szeret 
a középpontban lenni. 

De aki ennyire szereti a munkáját, és olyan nagy lelkiismerettel végzi, an-
nál előbb utóbb a nagy eredmények nem maradnak el, és az egész kollektíva Őt fogja ünnepelni! Bár ezt 
is szerénységgel viselte.

Elmondása szerint sikeressége abban rejlik, hogy alapból szeret segíteni az embereknek, és ha ez még 
találkozik a munkájával is, ez maga az álom munkahely. Tudja, itt megtalálta a helyét, nagyon szereti a 
munkáját, a közvetlen kapcsolatot a vásárlókkal. Sok vásárlóval már olyan közvetlen viszony alakult ki, 
hogy Őt keresik személyesen telefonon, mert Tőle akarnak rendelni. Szakmai felkészültsége, maximális 
termékismerete megkönnyíti a helyzetét, könnyebben tud ajánlani terméket a Vásárlónak pár mondatos 
beszélgetés után is. Sokan már panaszokkal hívják fel, és Ő szívesen segít tanácsokkal. 

Szeretettel: Polgári Erika - alapító, tulajdonos

Szalmáné Ibolya -  
NaturComfort cégcsoport legjobb értékesítője 2019-ben 



Magyar Családi Balzsam

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító krémbalzsam
Eredeti Magyar Termék!

Vásárlóink tapasztalatai alapján, erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsil-
lapító hatása miatt elsősorban a következő problémákra ajánljuk:

• Tökéletes a fáradt, sérült és visszeres hajszálerek, reumatikus problémák 
okozta fájdalom csökkentésére.

• Elmulasztja az éjjeli vádligörcsöket és csökkenti a visszerek tüneteit.
• Megerőltetett ízületek, izomláz, fejfájás esetén azonnali csillapító hatást 

nyújt.
• Alkalmazható még a vérkeringés 
segítésére, hűtésre, masszázsra.
Főbb összetevők: vadgesztenye, 
árnika, aloe vera, menta, kámfor, 
rozmaring.

Kitüntetve: Magyar Termék 
Nagydíj, 2017,  

Érték és Minőség Nagydíj, 
2018.

Úgy gondolom, hogy semmi nem történik ok nélkül. Én mindig azt mondtam, hogy ennyi pénzt 
nem adok ki egy krémért, balzsamért. Elestem és tyúktojás nagyságú duzzanat lett a lábamon. 
Annyira fájt, bottal járkáltam itthon. Én nagyon rosszul tűröm a fájdalmat! Amikor felhívott az 
Önök munkatársa azt mondtam, jó legyen! Veszek egyet, kipróbálom.

Vettem egy Magyar Családi Balzsamot. Naponta háromszor kentem be ezt az egybefüggő duz-
zanatot. Ez egy csodabalzsam! A fájdalom megszűnt, a duzzanat eltűnt. Orvos engem nem látott!

Ezt a krémet és Önöket is aranyba kellene önteni!
Gazsó Vincéné, Szarvas

Magyar Családi Balzsam 
250 ml

Magyar Családi Balzsam  
Extra Hűsítéssel

Eredeti Magyar Termék!
Vásárlóink tapasztalatai alapján a magasabb mennyiségben szereplő kám-
for, menta illetve a pluszban hozzáadott eukaliptusz miatt elsősorban a kö-
vetkező problémákra ajánljuk:

• Tökéletes a fáradt, sérült és visszeres lábak védelmére, elpattant haj-
szálerek, reumatikus problémák okozta fájdalom csökkentésére.

• Sportsérülések esetén.
• Megerőltetett ízületek, 

izomláz, fejfájás esetén 
azonnali csillapító hatást 
nyújt.

A fő fejlesztés a Magyar Családi 
Balzsamhoz képest az, hogy a 
gyulladáscsökkentő-fájdalom-
csillapító gyógynövényes össze-
tevők gél alapra kerültek, illetve 
a mentol és a kámfor tartalmat 
megnöveltük a balzsamban, így 
gyorsabb felszívódást és erő-
sebb hűsítő hatást tudunk el-
érni.

Főbb összetevők: vadgesztenye, 
rozmaring, aloe vera, kámfor, men-
ta, eukaliptusz

A Magyar Családi Balzsam Extra Hűsítőt használom, mert ez egy csoda. Amint bekenem vele a de-
rekam, a vállam, egyből szűnik a fájdalom. El sem tudom képzelni, hogy ne legyen otthon belőle.

Lankovics Lászlóné, Szigethalom

Magyar Családi Balzsam 
extra hűsítéssel 

250 ml



Magyar Családi Kal-Mag kapszula Magyar Családi Balzsam 
melegítő hatássalÉtrendkiegészítő kapszula D-vitaminnal és cinkkel

A csontok, fogak, ízületek erősítésére, az immunrendszer védelmére 
a megfázásos megbetegedések ellen, a megfelelő vércukorszint be-
állítására, fáradtság ellen

Családi Kal-Mag
kapszula
60 db/doboz

Magyar Családi Dinamix tabletta
Ízületbarát tabletta, saját fejlesztés alapján

Ízületi panaszokra, görcsoldásra, fájdalomcsillapításra, porcko-
pásra, csontok erősítésére.

Tudta-e, hogy a kurkuma, a gyömbér nem csupán fű-
szernövények, hanem gyulladáscsökkentő gyógynövények 
is? Hallotta-e, hogy a lucerna erősíti a csontokat, fogakat? 
Tudta-e, hogy az MSM regenerálja a sérült szöveteket? Ter-
mékünk tartalmaz még pl. kondroitint, mely a porcok rugal-
masságát segíti elő.

Használati utasítás: Nagy fájdalom esetén napi 2X2 tab-
letta  szedése ajánlott. Normál napi adag: napi 3*1 tabletta.

A Dinamix Tablettát elkezdtem szedni, napi 2x2 tablettát és néhány 
napon belül a fájdalmam teljesen megszűnt (vállízületem, csípőízü-
letem fájt). A mozgásom mostanra sokkal könnyebb, lazább. 
Az a véleményem, hogy egy előrehaladott, kopásos betegnél több hétre van szükség ehhez (akár 
több dobozzal is be kell szedni). Egyébként már műteni akartak. Véleményem szerint ez a tabletta 
rendkívül jól működik. 

Dr. Szabó Tamás, a Honvéd Kórház Sebész Főorvosa

A Magyar Családi Kal-Mag kapszula D-vitaminnal és Cinkkel tablettát haszná-
lom, az elsők között voltam, akik rendelték. Szinte folyamatos éjjeli izomgörcse-
im volt, amin sokat segített a tabletta, és szinte teljesen megszűntette a pana-
szaimat.                                                                                                            Szűcs Gézáné, Pécel

Vásárlóink visszajelzése alapján megalkottuk a Magyar Családi Balzsam melegítős 
változatát! Többszörösen kitüntetett Magyar Családi Balzsamunk legújabb tovább-
fejlesztése! MINDEN gyógynövényes összetevő, ami a Magyar Családi Balzsamban 
benne van, megtalálható ebben az új Balzsamban, mindössze az a különbség, hogy 
ez az új Balzsam melegítő összetevőket is is tartalmaz (Elsősorban capsaicint). 

Fontos tudni, hogy a melegítő hatást ott kezdjük el érezni, ahol vérbőség alakul ki, 
mert gyulladás van. Ezen felül, ami-
kor valamilyen mozgás hatására jön 
létre a vérbőség, akkor ott is bein-
dul a melegítő hatás. Egyenletesen, 
kíméletesen és hosszan (akár több 
órán át is) melegít a balzsam. 

Amennyiben nem érződik a me-
legítő hatás, akkor is dolgoznak a 
gyógynövények és kifejtik a jótékony 
hatásukat, csak maga a melegítős ér-
zés nem érezhető. Ilyenkor érdemes 
masszírozni a felületet vagy kicsit 
megmozgatni és elkezd dolgozni a 
melegítő hatás is. 

Elsősorban bekeményedett, „be-
kötött” izmok lazítására, becsípődé-
sekre ajánljuk.

Használati utasítás: kezelje a fájó 
területet napi 2-3-szori alkalommal, s 
egyszerre kb. egy borsószemnyi mennyiséget vigyen fel.

Amikor kipróbáltam a Magyar Családi Balzsam melegítős változatát, majdhogynem táncra per-
dültem örömömben. Én inkább a melegítős Balzsamokat szeretem nem a hűsítőseket, viszont ezek 
sokszor csípnek. Ez a Balzsam nem csíp, hanem (a fájós részeken) kellemesen, egyenletesen me-
legít.

Bányász Szilvia Nyírtelek



Laskagomba plusz kapszula
90 db/doboz

Magyar Laskagomba Plusz kapszula Magyar Gomba Bomba kapszula
Természetes multivitamin, ami aktivizálja a szervezet immun-

védelmét! B, D, C és K-vitamint, alapvető zsírsavakat, krómot, re-
zet, vasast, jódot, nátriumot, szelént és cinket tartalmaz.

Ajánljuk: Energetizálásra, fáradékonyságra, érelmeszesedés 
lassítására, kórosan magas vérnyomás és  szívkoszorúér-prob-
lémák mérséklésére, baktériumok, gombák, vírusok elleni véde-
lemre, gyulladásokra, többféle rákos megbetegedés előfordulá-
si gyakoriságának csökkentésére, öregedés lassítására.

Használati utasítás: 3 x 1 kapszula étkezés előtt 1-3 hónapon 
át.

Magas vérnyomásos beteg vagyok, ezen kívül allergia, asztma, pitvari fibriláció miatt pacemakert 
használok, folyamatos véralvadásgátlót szedek. A Laskagomba-kapszulával csökkent a koleszte-
rinszintem és a vérnyomásom is. Jobb lett a közérzetem. Rendszeres fogyasztása (három hónap) 
óta javult a cukorszintem 1 egészet, a húgysavszint majdnem 100-at, a vérsüllyedésem közel 10-et, 
negatív lett a vizelet eredményem, az összkoleszterin-szintem több, mint 1 egésszel lett kevesebb. 
Kontrollvizsgálaton igazolt eredményjavulás alapján csökkenteni kellett a vérnyomáscsökkentő 
tablettát és fájdalomcsillapítót is csak elvétve kell bevennem. (Tóth Balázs, Nyíregyháza)

Magyar Süngomba Plusz  kapszula

A Süngomba Plusz kapszula alapvetően az idegek „acélosabbá téte-
lére”, idegbántalmakra, menopauza során felmerülő hangulati zavarra, 
illetve gyomorbántalmak (gyomorfekély, reflux, gyomornyálkahártya 
gyulladás) elleni védelemre ajánlott. Ajánljuk továbbá idegrendszeri 
problémákra, szellemi frissesség visszanyerésére (például feledékeny-
ség, szenilitás, demencia esetén), emésztőrendszeri problémákra, 
menopauzára, daganatok esetén, kemoterápia által okozott idegbán-
talmak, emésztési zavarok kezelésére.

A készítmény a porított Süngombán túl hozzáadott B1 és B12 vita-
mint tartalmaz. Rendkívül kedvező ásványianyag-összetétel jellemzi: 
magas kálium- és foszfortartalom, valamint alacsony nátrium- és kal-
ciumérték jellemző rá. Süngomba plusz kapszula

90 db/doboz

Korábban nagyon feledékeny voltam, és nem nagyon tudtam visszaemlékezni dolgokra.
Mióta szedem a Süngombát sokkal jobban érzem magam és könnyebben emlékszem mindenre. 

Váradi Ibolya, Budapest

Legújabb, prémium kategóriás, saját fejlesztésű termékünk, amely rendkívül erőtel-
jes módon védi a szervezetünket a rengeteg vírus, bacilus, kórokozó ellen! 

Összetevői:

Shiitake: Immunerősítő. Szívvédő. Rendkívül jó vírusölő, gombaölő, rákellenes és 
vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Segít a magas 
koleszterinszint csökkentésében, immunstabilizáló hatása 
előnyösen hat a szervezetre. 

Ördögszekér: Koleszterincsökkentő. Tumor-megelőző. 
Gátolhatja a ráksejtek növekedését és szétszóródását a 
szervezetben. Csökkenti a koleszterin- és vércukorszintet. 
Segít a csontritkulás kialakulásának megelőzésében.  

Süngomba: Idegvédő, emésztési rendszert javító. A nye-
lőcsőtől a végbélig az egész emésztőrendszerre hatása 
van, reflux, tehát magas gyomorsav, emésztési problémák, 
puffadás, gyomorfekély, vastagbél problémák kezelésére 
javallott. Idegrendszerre: idegsejt-védő hatású. Javítja a 
koncentrációt, segít a feledékenység, alvászavar, depresz-
szió megelőzésében, vagy javításában.

Laskagomba: Természetes multivitamin. B, C, D, K vi-
taminokat, valamint alapvető zsírsavakat, krómot, rezet, 
vasat, jódot, nátriumot, szelént, cinket tartalmaz, ez tu-
lajdonképpen egy probiotikummá teszi, felerősíti a szervezetet. Rostanyagának kö-
szönhetően kitakarítja a vastagbelet, megtisztítja a lerakódott salakanyagoktól a bél-
rendszert. Bőrbetegségeknél, ekcémánál jó eredménnyel fogyasztható. Szabályozza 
a cukor, a vérnyomás értékét. 

A gombák egymás hatását erősítik és kiegészítik. Tehát ez a termék a szervezetben 
egyszerre több területen tud segítséget adni, legyen szó megelőzésről, vagy már ki-
alakult betegségek kezeléséről. Fontos, hogy a szakemberek szerint a gombák rosta-
nyagát is fogyasztanunk kell, ezért kiváló megoldás a szárításos technológia, amit mi 
is alkalmazunk.

Sajnos tüdődaganatot állapítottak meg 3 éve. Kezelésként kiírták a kemoterápiát, viszont nagyon 
rosszul voltam tőle, 3 kezelést tudtam felvenni.
Igyekeztem életmódot váltani, egészségesebben élni. Fiam is igyekezett olyan gyógymódokat 
megkeresni, ami segíthet nekem. A gyógygombákat választottam, és úgy gondolom jól tettem.
A shiitake gombát fogyasztottam hónapokig, mivel azt javasolták elsőként a tüdőre. Majd áttér-
tem gombakeverékre, hogy a szervezetemben több helyen „dolgozhasson” a gomba. 
Már jó ideje fogyasztom rendszeresen. Jól érzem magam, nem érzem magam betegnek.

Kovács István 71, éves Budapest



A Svájci Gyógynövényes Elixírt a gyógynövények hatásait kiváló-
an ismerő szerzetesek alkották meg a Középkorban, katonák gyó-
gyítására. Több, mint 500 éves tapasztalat, kutatómunka, tudás, 
kiváló alapanyagok jellemzik a terméket. Ez a 75 gyógynövényből 
álló Elixír most végre elérhető Magyarországon is! 

Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerész Kamara Örökös Tisz-
teletbeli Elnöke: „Az eredeti recept felhasználásával gyártott Svájci 
Elixír évszázados felhasználási módjai és a közelmúlt tapasztalatai 
megerősítették az eredeti ajánlásokat, illetve újabb alkalmazási le-
hetőségekre hívták fel a figyelmet. A szakértők és felhasználók által 
tapasztalt pozitív változások, s a magam vizsgálódásai alapján is úgy 
érzem, hogy ezt az ősi gyógynövényes elixírt egy igen gazdaságos, a 
maga nemében egyedülálló házi patika szernek tekinthetjük”. 

A következő panaszokra ajánlott: 
Bőrproblémák: lassan gyógyuló sebek, felfekvés, rosacea, pikkely-

sömör, ekcéma, orbánc, akne, égés és forrázás, seborrheás bőr-
gyulladás, diszhidrózis, bőrirritációk.

Izomfájások: izomfájdalmak, lábda-
gadás.

Egyéb fájások: aranyér, bütykök, szemölcsök okozta fáj-
dalmak.

Szájban lévő problémák: sebek, fogfájás, afta, fogíny ki-
dörzsölődése, torokfájás.

Utazásoknál: napégés, csípések, horzsolások, ütődések, 
zúzódások, ficamok, fagyás, vágások.

Fejbőr problémái: hajhullás, korpásodás, fejbőr viszke-
tegsége.

Higiénia: esti arcmosdatás, ráncok megelőzése; illetve 
szájvíznek is kiváló. 

Használati utasítás: a kezelni kívánt testrészt naponta 
3-szor- 4-szer is befújni. Ha az arcot kezeljük, vigyázzunk, 
ne menjen a szembe a permet. A kezelt panasztól függ, mikor lesz kézzelfogható 
javulás, pl. egy darázscsípés esetén egy-két percen belül hat az Elixír, viszont pl. egy 
komolyabb bőrgyulladás esetén több napra is szükség lehet az első eredményekig. 
Nyílt sebnél óvatosan alkalmazzuk, csípni fog, ne kössük be a sebet. Fele-fele arány-
ban lehet higítani tiszta vízzel, amennyiben érzékeny területre használjuk.

Svájci Gyógynövényes Elixír

„A bőr doktora”

Svájci 
Gyógynövényes
Elixír 100 ml

Svájci Gyógynövényes
Elixír 200 ml

Mikroezüst Oldat
Immunerősítő, bőrápoló oldat

Hogy miért fontos szervezetünk számára az ezüst? A baktériumok, vírusok 
természetes úton való távoltartására. 

Ajánlott: Gyulladások esetén ízületi gyulladásnál (a külsőleg alkalmazott 
Magyar Családi Balzsammal kombinálva), torokgyulladásra, tüdőgyulladás-
ra, vércukorszint csökkentésére, allergia, asztma, szénanátha tüneteinek ke-
zelésére. Gombás fertőzésekre, korpásodásra és a fejbőr viszketésére.

Énnekem sok bajom van. Pikkelysömörös a fejem, a könyököm, a térdem. Akármit 
csináltam eddig a bőrbajjal, semmi nem használt. A katalógusban találtam a Mik-
roezüst oldatot, kenem külsőleg is, iszom is, elmulasztja a pikkelysömört. Tolókocsit 
is használok, ha felkelek belőle, sokat támaszkodok, és ez bántja a bőrömet, de 
az ezüstoldat segít rajta. És a fejemet is kezelem vele, este bedörzsölöm és reggel 
kifésülöm a korpát a hajamból, az ezüstoldat kihozza. Belsőleg baktériumölésre 
fogyasztom, a gyomromat védem vele.              Gulyás Istvánné, Zalaszentgrót

250 ml

Mikroréz Oldat
Immunerősítő, bőrápoló oldat

Mára már sajnos kiment a divatból a réz használata (rézkilincs, rézmozsár, réz-
pénz).  Pedig a réz segíti elő a kalcium, C-vitamin, D-vitamin, vas, foszfor beépü-
lését a szervezetbe, a réz segít karbantartani a szív és az erek épségét (mivel 
elősegíti a kollagén-termelődést).

Javallott: belsőleg: csontritkulásra, vérszegénységre, fáradékonyság, ingerlé-
kenység kezelésére, vérnyomás szabályozására, a szív egészségének megőrzé-
sére, a zavartalan vérkeringés biztosítására. Külsőleg: visszérre, ráncok kezelé-
sére, a bőr rugalmasságának megőrzésére.

Három hét Mikroréz Oldat használat után a visszereim visszahúzódtak, volt egy csú-
nya gombás fertőzésem is, ami igen fokozatosan kezdett elmúlni, és az ingadozó vér-
nyomásom mostanra már stabilizálódott. Ajánlom minden beteg sorstársamnak.                                                                                                
Kiss Edit Karcag

250 ml

Használati utasítás és tárolás mindkét oldat esetében: 

A napi adag 3x2 kávéskanál (80 kg-os testsúlytól már 4x2 kávéskanál). Öblögessen, illetve garga-
lizáljon 1-5 percet étkezés után fél órával, majd nyelje le. Gyógyszerszedés esetén tartson 30 perc 
szünetet a gyógyszer és az Oldat bevétele között. Ne igyon az üvegbe! Lehetőleg porcelánkanalat 
használjon. Csecsemőknek, várandós anyáknak nem ajánlott. Kisgyermek elől el kell zárni. Az Ol-
datok eredetileg íztelenek, amennyiben fémes-kesernyés ízt érez, szervezetének nagyobb dózisban 
van szüksége az adott oldatra. Mellékhatásuk nincs, de fémre való érzékenység, fémallergia esetén 
fogyasztásuk tilos! 15 oC feletti hőmérsékleten, elektromos eszközöktől távol, árnyas helyen tar-
tandók.



Gyógyteáink csakis gyógyfüvekből állnak, sem tealevelet, sem mesterséges színezéket, sem pedig illatanya-
got nem tartalmaznak. Filteres teáink aromazáró csomagolásban kerülnek forgalomba (vagyis a gyógyha-
tásukat hosszan megőrzik!). Lényeges, hogy a jó hatás természetesen csak a szervezetben felhalmozódó 
méreganyagok eltávolításával együtt érhető el, ezért tartalmaznak teáink csalánlevelet (legalább 20%-
ban), ami kiváló vértisztító hatású.

Gyomor és bélrendszer problémáira, máj és 
epe működésének problémáira, testsúlyprob-
lémákra, méregtelenítésre.

A teakeverék kúraszerű alkalmazásával test-
súly-csökkenés is elérhető, amennyiben a túl-
súly méreganyagok felhalmozódásának, illetve  
az emésztőrendszer nem megfelelő működésé-
nek az eredménye.

Karcsú Boszy Teakeverék

1 doboz 
(20 filter)

1 doboz (20 filter)

Táncpróba Teakeverék
Egy olyan ízületi bajokra kiválóan alkalmas teát kínálunk 
Önnek, mely népszerű termékünk, a Magyar Családi Bal-

zsam egyedülálló hatását belülről erősíti meg!

Porcokat erősítő hatású gyógynövényeket 
tartalmaz. Köszvényre, az ízületek nedvesség-
tartalmának szabályozására, reumatikus fájdal-
makra, ízületi fájdalmakra.

Használati utasítás mindkét tea esetében: A legjobb gyógyító hatás eléréséhez legalább 3 nagy 
csészényi mennyiséget (3-szor 2 decilitert) kell fogyasztani naponta, 3 hónapon át! Egy csésze tea 
elkészítéséhez egy filter használatos. 2-3 percig áztassuk a filtert a forró vízben, és aztán ízesítés 
nélkül fogyasszuk, tetszés szerint étkezés előtt vagy után.

A filteres Táncpróba és Karcsú Boszy teák kizárólagos  forgalmazója a NaturComfort Kft.

A Magyar Családi Balzsamot és a Táncpróba teakeveréket használom reumára és köszvényre. Any-
nyira reumás volt a lábam, hogy a boltba se tudtam menni kenyeret vásárolni, mindig a szom-
szédokat kértem meg, hogy vásároljanak nekem. Amióta használom a balzsamot a teával, azóta 
teljesen megszűntek a fájdalmaim, és egyedül el tudok mennyi a boltba, ami egy nagyon nagy 
segítség számomra.                                                                                                                   Lukács Jolánka, Brassó

Egy ismerősöm érdeklődött a NaturComfort termékeiről. Idősek otthonában dolgozik (Németor-
szágban), ám a testsúlya miatt nem tudja rendesen elvégezni a munkáját. Úgy döntött, kipróbálja 
a Karcsú Boszy teát, és rögtön sok dobozzal megrendelt.
A közelmúltban telefonált, hogy nagyon bevált a tea: eddig semmi sem használt, ettől pedig 4 kg-
ot lefogyott. Ha jön  haza, újra bevásárol.                                                        Vintzek Zoltánné - Dombóvár

Magyar Liposomal C Eszencia
Liposzomális C-Vitamin

Ez a készítmény olyan kimagasló eredménnyel szívódik fel, amilyet a liposzómás 
C-vitaminok megjelenése előtt csak az infúzióban adagolt C-vitamin esetében tud-
tak elérni. A hagyományos C-vitaminnak csak a 20%-a hasznosul, a maradék 80% a 
vizelettel sajnos távozik. A Liposomal C Eszencia viszont 95%-ban hasznosul, hiszen 
a vékonybélből tökéletesen felszívódik, innen a vérkeringésbe kerül, és oldott ható-

anyagtartalma közvetlenül a sejtekhez jut.

Termékünket a következő problémák kezelésére 
ajánljuk:

Fáradékonyságra, kollagéntermelődést elősegí-
tő hatása miatt csonterősítésre és az egészséges 
bőr megőrzésére, asztma és allergia esetén, fogí-
nyvérzésre, immunerősítésre, a koleszterin- és vér-
cukorszint csökkentésére, dohányzás okozta káros 
hatások ellensúlyozására. A C-vitamin csökkenti a 
daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Használati utasítás: Adagolása naponta 2×5 ml 
(ez 2000 mg-nak                                           felel meg).

Gyermekeknél fele adagot kell számolni. Megfá-
zás esetén, illetve dohányosok esetében napi 4-10 
000 mg is bevihető, megfázás és dohányzás mérté-
kétől függően.

Használat előtt legalább 3 órán át hűtőben hűt-
sük le a készítményt!

Magyar Liposomal
 C Eszencia
500 ml

Vesedaganattal küzdöttem. Úgy döntöttem, kipróbálom ezt a fajta C-vitamint. Két hét használat 
után észrevettem, hogy a vizeletem más színű lett, elmentem orvoshoz, amit vizsgálat követett 
és a doki csodálkozva vette észre, hogy a daganat összezsugorodott. Annyira hálás voltam a te-
lefonosnak, hogy szerettem volna megismerni, és nagy örömömre meg is látogatott, pedig 110 
kilométerre lakom. Tervezem, hogy viszonzom a látogatását.                                          Nitu Juci, Románia



Magyar Limuvit Eszencia 
Liposzómális multivitamin

A Limuvit Eszenciába sűrített elesűrített tizenhat féle hatóanyag tartalmazza az 
összes B-vitamint („B komplex”), A, C, D, E és K vitaminokat, valamint a látást erősítő 
plusz anyagokat. A Limuvit Eszencia a liposzómális technológiának köszönhetően 
kimagasló hatékonysággal szívódik fel, olyan mértékben, amit ezelőtt csak infúziós, 
vagy intravénás injekciós módszerekkel lehetett 
elérni. 

Népszerű termékünket vásárlóink visszajelzése 
alapján elsősorban a következő problémák keze-
lésére ajánljuk: 

• gyomorfekély, stressz, rosszkedv, 

• gyulladások, szív- és érrendszeri panaszok, 

• immunerősítés, általános gyengeség, 

• fáradékonyság, látás meggyengülése.

Használati utasítás: Adagolása naponta 1×5 ml, 
a csomagban található mérőpohár alkalmazásá-
val. Nagyobb gyengeség, betegség esetén egy 
héten keresztül napi 10 ml eszenciát javaslunk.

Használat előtt legalább 3 órán át hűtőben hűt-

Magyar Limuvit
Eszencia

300 ml

Azt tapasztaltam, hogy ez a multivitamin sokat javított a közérzetemen. Érrendszeri problémám 
van, és nehezen találtam olyan vitamint, ami nem tablettás. Ez nem terheli a gyomrot (a tablettá-
sat azért kellett abbahagyni), és még az íze is jó.                             Sági Vilmosné, Székesfehérvár

Magyar Családi Körömvirág Kenőcs

Ez nem egy egyszerű Körömvi-
rág-kenőcs! Az összetevők közt továb-
bi bőrtápláló, ápoló, sőt, gombaölő 
hatású gyógynövényes kivonatokat 
találhatunk! 

Elsősorban a következő problémákra 
ajánljuk: égések, varak ápolása, bőr 
nyugtatása, száraz bőr kezelése, szőr-
telenítés utáni ápolás.

Magyar Családi 
Körömvirág Kenőcs 
100 ml

Négy hónapja császármetszéssel megszületett a kisfiam. A seb elég csúnya volt és fájt. Nővérem 
tanácsára elkezdtem kenegetni a Magyar Családi Körömvirág-kenőccsel reggel és este. Néhány 
nap után azt vettem észre, hogy a seb szépen gyógyul, a korábbi vörös gyulladás szépen vissza-
húzódott, és megszűnt a gennyezés is.                                                          Takács Mónika, Nyíregyháza

Magyar Családi Életerő Olaj
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és fertőtlenítő olaj

Fülgyulladásra, szájüreg és lábfej ápolásához, a kellemetlen 
szagok megszüntetéséhez. Párologtatóba cseppentve kelle-
mes illatot kölcsönöz a lakásban. Ízületi fájdalmakra, fejfájás-
ra, idegbántalmakra (Főként a Magyar Családi Balzsammal 
kombinálva!). Inhalálásra, reumára. Hígítva fogínygyulladás-
ra (öblögetéssel)

Használati utasítás: Cseppentsen 2-4 cseppet a fájó test-
részre és alaposan masszírozza be. Kombinálhatja a Magyar 
Családi Balzsammal is! Érzékeny testrészeknél vegye figye-
lembe, hogy az olaj csíphet! Párologtatóba, fürdővízbe szin-
tén 2-4 cseppet tegyünk.

Magyar 
Családi
Életerő 
Olaj
20 ml

A Magyar Családi Életerő Olajat légúttisztításra és inhalálásra használtam még a munkahelyen 
is, és nagyon meg voltam vele elégedve.                                        Bernáth Sándorné (Ilona), Harsány



Magyar Családi Sarokpuhító
A Magyar Családi Sarokpuhító kiválóan alkalmas 

arra, hogy a bőrkeményedéseket visszapuhítsa és 
a repedezett sarkokat egészségessé varázsolja.

Az összetevők közül kiemelkedő a tejsav, mely 
enyhe hámlasztó hatású, illetve hidratál, s ezekkel 
hozzájárul a bőrkeményedések puhításához, vala-
mint a krém illatát kölcsönző teafaolaj, amely fun-
gicid hatása miatt a gombásodás és a kellemetlen 
lábszag megelőzésében segít.

Sok NaturComfortos terméket kipróbáltunk már. Vásároltunk a Magyar Családi Sarokpuhítóból is 
egy tégellyel, teljesen meg vagyok vele elégedve, sokkal jobb így a sarkamnak. A pedikűrösöm azt 
mondta, nincs is nagyon mit leszedni.
A munkatársaik pedig pontosak, remek a kiszolgálás. Csak jót tudok mondani. Köszönök mindent!

Bata Istvánné, Balotaszállás

Magyar Családi Kézkrém
A Magyar Családi Kézkrém gondosan megváloga-

tott összetevői remekül együttműködnek, fokozzák 
egymás hatását. Például a D-panthenol és a kék-
kamilla együtt csillapítják a gyulladást. Emellett az 
összetevőknek mélyhidratáló hatása is van.

Vegyszeres, vizes, olajos munkálatok előtt javasol-
juk használni, mivel védőréteget képez a bőrön, emi-
att nem is szívódik fel teljesen. 

Főbb összetevők: avokádóólaj, kókuszolaj, kék-
kamilla, shea vaj.

A Kézkrém kiváló. Először ódzkodtam tőle, de aztán megta-
pasztaltam, hogy nagyon sokáig tartja a puhaságot, s mivel 
sokat mosogatok, és nem szoktam gumikesztyűt használni 
(kényelmetlen nekem), ezért nagyon hasznos számomra a termékük. Nagyon szeretem! Mosoga-
tás előtt bekenem vele a kezem, és óvja, megvédi a bőrömet.           Nagy Józsefné, Békésszentandrás

Régóta tervbe volt már Cégünknél 
egy testápoló megalkotása, ám olyan 
termékkel szerettük volna meglepni 
kedves Vásárlóinkat, ami több, sokkal 
több egy egyszerű testápolónál. 

Ahhoz, hogy igazán komfortosan 
érezze magát az, aki a Magyar Rel-
ax Balzsamot használja, nyugtató, 
ellazító hatású gyógynövényes ösz-
szetevőket sűrítettünk új fejlesztésű 
termékünkbe a bőrápoló összetevő-
kön túl. 

Ezen összetevők legmarkánsabb 
képviselője a levendula, mely évez-
redek óta ismert és használt - a ma 
divatos kifejezéssel élve- aromaterá-
piás célokra. 

Magyar Relax Balzsam

A Relax Balzsam egy remek testápoló. Gyorsan felszívódik, és már egy-két napi használat után tel-
jesen kivirulok tőle. A bőröm selymesebb, egészségesebb, és ad a balzsam egy „alap-illatot” nekem. 
Nagyon harmonikusak így a napjaim. A balzsam egy lágy, visszafogott, viszont mégis karakteres 
illatú ápolást ad. Szuper készítmény, nagyon szeretem.

Némethné Benyusz Eszter Tiszavasvári

Magyar Relax Balzsam 250 ml

A Magyar Relax Balzsam üdévé, fiatalossá, bársonyossá teszi bőrét, miközben ide-
geit is nyugtatja, és illatával harmonikussá varázsolja mindennapjait! 

Főbb összetevők:  kókusz, argánolaj,  shea-vaj,  édeskömény,  mandula, levendula-
olaj.



Nehéz láb-érzés? Visszeres panaszok? A Mentás 
lábkenőcs vadgesztenyével vadgesztenye- , men-
ta-, valamint szőlőmagolaj-tartalma KIFEJEZETTEN a 
megterhelt lábak ápolására szolgál.  Főbb hatóanya-
gok: menta, vadgesztenye, ördögcsáklya, kámfor, 
szőlőmag-olaj, aloe vera, törpefenyőolaj.

Tóth Pálné, Nyíregyháza: „Hosszú évek óta ízületi 
fájdalmakkal küszködtem, és nagyfokú bokasüly-
lyedésem is van. Emiatt a hosszan tartó állás fájdal-
makkal jár. A kenőcs rendkívül jól ápolja a bőrt, kellemesen felszívódik, bátran lehet 
zoknit és cipőt húzni, miután bekentem vele a lábam. A kenőcs segít a panaszaim 
kezelésében, és nagyon jól tágítja az ereket is”. 

Használatáról: nagyobb – tartósabb fájdalom esetén nyugodtan alkalmazzuk a 
lábkenőcsöt akár napi 2-3 alkalommal is.

A Mentás-gesztenyés lábkenőcs vadgesztenyével me-
legítő hatású „párja” célzottan deréktájon szívódik fel a 
leghatékonyabban. Csak vérbőség esetén melegít, ma-
gyarán, amennyiben gyulladt, megerőltetett az adott 
terület, vagy mozgatva-tornáztatva van, esetleg dunsz-
tolva-betekerve. 

Főbb összetevők: a tisztító, görcsoldó feketediólevél-ki-
vonat, a vörösszőlőlevél-kivonat, mely az érrendszer ál-
lapotán segít, a borsmenta és az erdeifenyő-olaj pedig 
fájdalomcsillapító-gyulladás-csökkentő. Elsősorban be-
keményedett izmok, becsípődések kezelésére ajánlott.

Használati utasítás: kezelje a fájó területet napi 2-3-szori alkalommal, s egyszerre 
kb. egy borsószemnyi mennyiséget vigyen fel.

Magyar Derékmelegítő krém  vörösszőlővel

Mentás-gesztenyés Lábkenőcs vadgesztenyével

Derékmelegítő krém 
vörösszőlővel 200 ml

Saját magam is megtapasztaltam, hogy nem azonnal éreztem a melegítést, hanem később indult 
be. Ekkor egy kb. 20-30 perc eltelte után a krém szépen, egyenletesen, nem túl erősen és nem is túl 
gyengén melegítette a fájó területet, több órán keresztül. A gyógynövények is megtették a magu-
két: másnap a lábamnak semmi baja nem volt, pedig eléggé megerőltettem. Ez nekem, mint aktív 
sportolónak, egy főnyeremény.                                                                                (Fedor Arnold, Nyíregyháza)

A nagymamámtól kaptam először a Mentás-gesztenyés Lábkenőcsöt visszérre. Nagyon szépen visz-
szahúzódott, amióta használom és nincs „nehéz láb” érzésem.   Zsoldos Anita - Hódmezővásárhely

Mentás-gesztenyés lábkenőcs 
vadgesztenyével, 200 ml

Magyar Prosztavita Eszencia

Liposzómális táplálék-kiegészítő, prosztata-problémákra, inkonti-
nenciára.

A termék a liposzómális technológiának köszönhetően kimagasló 
hatékonysággal szívódik fel, olyan mértékben, amit ezelőtt csak in-
fúziós, vagy intravénás injekciós módszerekkel lehetett elérni.

Enyhítheti  a vizeletürítés nehézségeit, csökkenti a vizeletürítés 
gyakoriságát, a vizelési kényszert, a vizeletcsöpögést és inkonti-
nenciát (hölgyek esetében is!). Jótékony hatású a prosztata eredetű 
szexuális zavarokra. Különleges összetevőket tartalmaz, mint pl. a 
fűrészpálma, tökmagolaj, mezei zsurló, ginzenggyökér. 

A Pros Ta-ta teakeverék fő hatóanyaga a szabalpálma termésének 
kivonata. A másik fontos hatóanyag a csalánkivonat, mely feloldja az 
anyagcseréből származó salakanyagokat. Teája élénkítő hatású, sok vi-
tamint és ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz. A gyökeréből készült tea 
megakadályozza a prosztata rendellenes növekedését, növeli a vizelet 
mennyiségét, felére csökkenti a vizelési ingert. Vércukorszintet csökken-
tő tulajdonsága is van. 

Használati utasítás: a legjobb gyógyító hatás eléréséhez legalább 3 
nagy csészényi mennyiséget (3-szor 2 decilitert) kell fogyasztani napon-
ta, 3 hónapon át! Egy csésze tea elkészítéséhez egy filter használatos. 
2-3 percig áztassuk a filtert a forró vízben, és aztán ízesítés nélkül fogy-

asszuk, tetszés szerint étkezés előtt vagy után.        

Liposzómális táplálék-kiegészítő, 
prosztata-problémákra, inkontinenciára

Vizelettartási problémával küzdöttem, és már egy hét után éreztem, hogy enyhültek a tünetek 
nem kell annyit wc-re járni jobb lett a közérzetem is, nagyon pozitív hatással volt a Prosztavita 
Eszencia és a hozzá adott Pros-Ta-Ta tea a problémájámra.                                   Pitti Andrea, Szentes

Pros Ta-ta teakeverék



Nemrég ünnepelte 9. születésnapját a 
NaturComfort Kft. Telemarketinges vál-
lalkozásként már 9 éve képez, foglalkoztat 
telefonos tanácsadókat. Egy nagyon nehéz 
munkáról beszélünk, főként nálunk, ahol 
nemcsak értékesítésről szól a mindennapi 
munkavégzés.  Többször hangsúlyoztuk, 
hogy a cégvezetés elvárása szerint a telefo-
nos értékesítők felkészítésekor 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy átérezzék: a telefonvonal 
másik végén lévő embertár-
sunk vágyait vegyék elsősor-
ban figyelembe!

Nem mindenkinek sikerül 
ezt a képességet elsajátítani. 
De nem is mindenki maradhat 
telefonos értékesítő a Natur-
Comfortnál!

Évente kétszer tart a cég 
nagyszabású összejövetelt, feb-
ruárban, amikor megünnepel-
jük a cég fennállását, valamint 
szeptemberben. Ezen értekez-
letek a hivatalos programok 
mellett nagyon jók a tapaszta-
latcserére is. Nagyon sok tele-
fonos munkatásunk osztja meg 
ilyenkor az általa kapott vevői 
visszajelzéseket. A pozitívak-
nak nagyon örülünk és köszön-
jük, az elmarasztalóakból pedig 
tanulunk, és orvosoljuk.

Örömmel hallottuk, hogy 
Vásárlóinknál kedvezően 
fogadták katalógusunk bő-
vítményét, melyben megmu-
tatjuk a cég többféle arcát is. 
Akár társadalmi szerepvállalá-
sainkról, reklámkampányaink 
hátteréről vagy kollégáink be-
mutatásáról van szó. 

Most engedjék meg, hogy néhány kép-
pel bemutassunk Önöknek Tanácsadó-
inkat, Egészség tanácsadóinkat, Kiváló 
Tanácsadóinkat és Arany fokozatú ta-
nácsadóinkat.

Ne feledjék! Ők azok, akiknek minden-
napi munkájuk a Törődés!

Mindennapi munkájuk a Törődés!

Tanácsadóink

Egészség tanácsadóink

Kiváló tanácsadóink

Arany fokozatú tanácsadóink

Nagyon sokat hangsúlyozzuk, hogy 
büszkék vagyunk arra, hogy termékeink-
kel segíteni tudunk a túlterheltségből eredő, 
kopásos-meszesedéses ízületi bántalmaktól 
szenvedőknek fájdalommentes, aktív életet élni! 

Első hallásra mindenkinek az 
idősebb korosztály jut eszébe.

Most hadd mutassuk be Önöknek azt 
a réteget, akiknek, teljesen más okból 
ajánljuk termékeinket. Nekik elsősorban 
a nagy megterhelés előtti-utáni felkészí-
tés-utókezelés során nyújt nagy segít-
séget a Magyar Családi termékcsalád:

A Hübner Nyíregyháza BS  NBI/B-s 
kosárlabda csapat játékosai rend-
szeresen használják a Na-
turcomfort termékeit.

A kosárlabdában a legy-
gyakoribb sportsérülés a 
bokaficam, a szalagok, az 
idegek és a porcok sérülései.

Évek óta csak a Naturcom-
fort termékeit használjuk a 
mérkőzések előtt a bemelegítés-
kor izomlazításra, vagy kisebb 
sérülések esetén fájdalomcsil-
lapításra.  Úgy gondolom na-
gyon jó választás volt, nekünk 

beváltak ezek a kenőcsök, kedvencünk a 
Magyar Családi Balzsam - mondta Mészá-
ros Miklós a kosárlabda csapat masszőre.

Büszkék vagyunka arra, hogy ezek a 
sportolók, akik a mindennapi edzés so-
rán nagy terhelésnek vannak kitéve, akik 
hétről hétre a bajnokság alatt extra sport-
teljesítményt nyújtnak - megjegyzendő: 
sikeresen -, minket választottak egészsé-
gük védelmében, izmaik, ízületeik ru-
galmasságának, frissességének megőrzé-
sében, túlterheltség utáni regenerálásra. 

A Fittség minden életkorban fon-
tos! Ebben segít Termékcsaládunk!

Aktív sportolóknál már bizonyított!

Termékeink a  Magyar Természetgyógyászok 
Szövetségének  ajánlásával kerülnek forgalomba, mert a minőséggel 

és az Önök bizalmával  kiérdemeltük ezt a garanciát.



Ön melyik 
c s o p o r t b a 
tartozik? A 
tudatos, fe-
gyelmezett , 
következetes 
vásárlókhoz, 
aki nem csak 
tudatosan tö-
rekszik arra, 
hogy a fizikai 
p r o b l é m á -
it lehetőleg 
minőségi ter-

mékekkel kezelje, hanem arra is figyel, hogy 
a megvásárolt termékeket rendszeresen és a 
megadott módon használja, fogyassza,  vagy 
a kissé szétszórt, fegyelmezetlen, feledékeny 
vevők köréhez, akik ugyan igyekeznek meg-
vásárolni a legjobb termékeket a jobb közér-
zet eléréséhez, de aztán vagy fel sem bontják 
egyáltalán vagy  csak ötletszerűen fogyaszt-
ják, kenik a készítményt?

Egy olyan dologra szeretném felhívni a 
figyelmüket, amit rendszeresen tapaszta-
lunk vevőink szokásai közt.

Legfőbb termékünk a  Magyar Családi 
Balzsam, amit fájós lábra, hátra, derékra 
ajánlunk első sorban, mégis elő fordul, hogy 
amikor egy-egy új vásárlót felhívunk a szállí-
tás után 1-2 hónappal, hogy érdeklődjünk a 
termék használatával kapcsolatban, kiderül, 
hogy el se kezdte használni, pedig már azóta 
sokkal komfortosabb lehetne az élete.

Szállítói visszajelzések alapján tudjuk, hogy 
egyeseknél sorozatban vannak a különfé-
le balzsamok a polcon, ami nem a tudatos 
vásárlás eredménye, sokkal inkább bizony-
talanságot, elveszettséget jelez a kínálat bő-
ségében.

Szeretnék néhány tanácsot adni azon 
vásárlóknak, akik ugyan szeretnének 
egészségesebben élni, de a tudatosabb 
választáshoz, a következetes használat-
hoz szívesen veszik a segítséget néhány 
gyakorlati tanáccsal:

1. Amennyiben Ön nehezen kezdi el egy új 
készítmény kipróbálását, tegye olyan helyre, 
ahol biztosan a szeme előtt van. Kollégá-
ink gyakran ajánlják figyelmükbe az éjjeli 
szekrényt, mert lefekvéskor és ébredés után 
rögtön kéznél van a balzsam és a hálóruhába 
bújás előtt, után könnyebb bemasszírozni a 
krémet mintha napközben kellene levetkőzni 
egy derék kenéshez.

2. Az is hasznos lehet, ha a mosdó mellé 
van téve, vagy olyan helyre, ahol gyakran tar-
tózkodik, pl. konyhai asztalnál, kanapén. Ha 
ez sem elég látványos, fel lehet írni a hűtőre 
emlékeztetőt, vagy csak nézzen rá az aján-
dékba küldött hűtőmágnesre és eszébe 
kell, hogy jusson a használat fontossága.

3. Amennyiben Ön egy gyűjtögető vevő, 
vegye leltárba a hasonló problémára vásárolt 
termékeit, nézze át a lejárati időket, és ne saj-
nálja kidobni a régi készítményeket. Mérje 
fel, hogy a felhalmozott mennyiség kb. hány 
hónapra lenne elegendő és ha túl sokra, ak-
kor ajándékozzon el 1-2 dobozzal a kevés-
bé szimpatikusak közül, vagy amennyiben 
meg tudja ítélni az összetétel alapján, melyik 
lehet a leghatékonyabb közülük, azt tartsa 
meg maga számára.

4. Ha tanácstalan, nyugodtan hívja a té-
gelyen lévő telefonszámot, hogy újbóli 
segítséget kapjon, amennyiben már nem is 
emlékszik, mire is vásárolta az adott termé-
ket. Minden professzionális cégnek vannak 
talpra esett ügyfeles kollégái, akikre lehet 
támaszkodni.

5. A hasonló profilú cégeknél sokan kí-
nálnak magas minőségű készítményeket, de 
vannak silány minőségűek is. Ahogy monda-
ni szokták, a „puding próbája, az evés”, ezért  
ahhoz, hogy megtudja, Önnek melyik bal-
zsam használ a legjobban, napokig, de akár 
hetekig is rendszeresen ugyanazt a balzsam-
ot kell használnia. Ha nem használja rendsze-
resen, akkor nem tudja meg, hogy tényleg 
használ-e. A mi készítményeinkben olyan 
agy dózisban vannak a speciállis gyulladás-
csökkentő gyógynövények,  hogy a tartós 

Kedves Vásárlónk! használat mellett megszüntetheti a gyulla-
dás okát is nagyon sok testi probléma esetén. 
Ugyanakkor azért fontos, hogy ne váltogassa 
a különféle krémeket napi szinten, mert nem 
fogja tudni, melyikkel érte el, hogy a beda-
gadt lábai, fáradt izmai megpihentek, vagy a  
fájdalmai enyhültek. 

6. Amikor megtapasztalta, hogy melyik kré-
met, mikor vagy milyen problémára használja 
jótékony hatása miatt, akkor legyen bátorsága 
letenni mellettük a voksát, és/vagy ne engedje 
újabb készítményre rábeszélni magát, vagy ha 
szeret újdonságokkal próbálkozni, akkor egy-
szerre csak egy újjal próbálkozzon. Akár jobb-
nak, akár kevésbé hatékonyabbnak bizonyul 
az új választás,  merjen megválni a rosszab-
biktól. Ne tartsa meg csak azért, mert pénzbe 
került, ne kenje magára hasztalanul, mert vál-
totta be maradéktalanul  a hozzá fűzött remé-
nyeket!

A tudatos, egészséges életre való törek-
vés vegyes tapasztalatokkal, csalódásokkal 

és sikerekkel is jár. Aki nem próbálkozik a kü-
lönféle lehetőségekkel, az lehet, hogy nem 
csalódik, de nem is fogja soha megtalálni 
számára a lehető legjobb megoldást!

Örülök, hogy vásárlók tízezrei  a Natur-
Comfort termékei közt találták meg a leg-
jobbat, de ha más cég termékei hozták meg 
Önnek a kívánt hatást, engem az is ugyan-
olyan boldoggá tesz, mert a lényeg, hogy 
mindannyiunk életminnősége javuljon, 
a napi tevékenységeinket komfortosabban 
tudjuk végezni és a mozgásszervi nehézsé-
gek ne korlátozzanak a szabadságunkban.

Büszkék vagyunk arra, hogy terméke-
inkkel segíteni tudunk a túlterheltségből 
eredő, kopásos-meszesedéses ízületi bán-
talmaktól szenvedőknek fájdalommentes 
és aktív életet élni!

Szeretettel:
Polgári Erika

a NaturComfort
cégcsoport tulajdonosa

1. Legalább napi fél óra séta a friss levegőn! - Ezt nem szeretnénk külön magyarázni, 
inkább kedvenc idézetünket fűzzük ide: „A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki 
sétál, nem akar eljutni sehová, mert ha célzattal és úti céllal ered útnak, már nem sétál, 
csak közlekedik. ... Egy ember, aki lassan elvegyül a tájjal, része lesz egy erdőnek vagy 
mezőnek, ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök valóságnak, 
az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben. A séta a teljes 
magány. Egy szobában könyvek és tárgyak vannak körülötted, melyek életed feladataira és 
kötelességeire figyelmeztetnek, a munkára vagy a hivatásra. Aki sétál, megszabadult mun-
kájától, egyedül van a világgal, lelkét és testét átadja az ősi elemeknek.”                                                      

(Márai Sándor)
2. Bőséges és változatos táplálkozás, minél több zöldséggel, gyümölccsel. Itt nem azt 

értjük, hogy tele kell enni magunkat, inkább azt, hogy kóstoljunk meg új ízeket, élvezzük az 
ízeket, és nagyon figyeljünk oda, hogy ez egészséges, tápláló és vitamindús legyen! 

3. Éneklés, zenehallgatás, különböző mozgások, ami önállóan is végezhető. Guggolás, fek-
vőtámasz, tánc. Mozogni jó, zenére mozogni még jobb, ha pedig tánc lesz a vége - miért ne? 
Javítja a vérkeringés 

4. Tavaszi munka a kertben, virágültetés balkonládába. A legjobb kikapcsolódás, úgy, 
hogy ezt észre sem veszed. Csak szívod magadba a friss levegőt, a frissen ásott föld illatát és 
közben alkotsz.

5. Beszélgetés a ismerősökkel, családtagokkal. (Jelen körülmények között szigorúan te-
lefonon, skypon!) Nem pletyka! Csak kellemes kapcsolatápolás!

6. Kabaré-, vígjáték nézés, vicchallgatás. Bármi, ami megnevettet! Hisz nevetni jó!
7. Kendven könyvek újraolvasása. Elmerülni az olvasásban, kikapcsolni a külvilágot.
8. Régi fotók nézegetése. Nosztalgiázni, emlékezni... jót tesz néha visszatekinteni a múltba.
9. Alvás, pihentető alvás 7-9 órán keresztül kényelmes ágyban. 

A mi ajánlatunk erre az időszakra a testi-lelki egészség eléréséhez:



Rendeljen most: 
06 42 726 706, 06 20 508 9690

A  termékek használatáról lásd még a termékek címkéjén feltüntetett információkat!

A gyógynövényes alapanyagok árainak változásai miatt katalógusunk árak feltüntetése 
nélkül készült. Aktuális árainkról, akciós ajánlatainkról érdeklődjön ügyfélszolgálatun-

kon a  06 42 726 706, 06 20 508 9690 telefonszámokon, vagy kapcsolattartójánál!

A katalógus tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásához, 
utánközléséhez a NaturComfort Kft. engedélye szükséges.

A betegségek hátterében a legtöbb esetben pszichoszomatikus hatások 
állnak, melyek lehetnek családi problémák, munkahelyi nehézségek, be-
tegségek, anyagi gondok, kapcsolati nehézségek. 

Ezek mind terhelik szervezetünket, különböző testi-lelki panaszokat 
produkálnak.

Azonban számtalan módon tudunk segíteni ezeken az állapotokon! 
Ilyen egy jó kis séta a tavaszi napsütésben, közös program a barátnőkkel, 
férfiaknak egy jó kis beszélgetés a szomszéddal, nagyszülőknek az uno-
kákkal való időtöltés, egy jó zene hallgatása, énekelgetés...

Mi magunk a NaturComfortnál szinte mindegyiket alkalmazzuk - ki-ki 
a korosztályának megfelelően. 

Nemrégiben egy kedves olvasónk ajándékozott nekünk egy könyvet, 
amiben különleges lelki csemegéket találhatunk, ami a legrosszabb han-
gulatában is megmelengeti az ember szívét, némely írása mosolyt csal 
az arcunkra.

Ezt a kiadványt szeretnénk figyelmükbe ajánlani:
A szeretet hangja című könyben érdekes íráso-

kat olvashatnak szeretetről, párkapcsoltról, gyerek-
nevelésről, betegségről, gyógyításról, irgalomról 
és megbocsátásról… A kiadvány bolti ára 2800 
forint.

A mi különleges ajánlatunk: rendeljen ügy-
félszolgálatunkon termékeinkből legalább 
5000 forintért és a könyvet megkapta 2070 
forintért!


