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Kedves Vásárlónk!

Már 10 éve küldetésünk a törődés, hogy komfortosabbá tegyük az Ön 
életét tanácsadással, minőségi gyógynövényes termékekkel!

Mit jelent ez pontosan, miben nyilvánul meg, hogyan válik élő, eleven 
cselekvéssé ez a jelmondat?

10 éve annak, hogy első saját termékünk a Magyar Családi Balzsam 
piacra került. Sikere abban rejlik, hogy olyan magas dózisban tartal-
mazza a természetes gyógynövényes hatóanyagokat, hogy azok még 
sikeresebben tudják kifejteni hatásukat. Ennek köszönhetően gyakran 
tapasztaljuk, hogy sokan ajánlják családtagjaiknak, ismerőseiknek.

Egy termékkel kapcsolatban - legyen az a saját termékünk, vagy akár 
más cégek termékei - alap elvárás, hogy az a lehető legmagasabb szín-
vonalon teljesítse a vásárlás célját. A Vevő azt kapja a terméktől, amit 
elvárt, maximálisan elégedett legyen vele.

Az elmúlt 10 évben munkatársaimmal arra törekedtünk, hogy a Na-
turComfort értékesítési stratégiája ne csupán az eladásra épüljön. Vásárlóink, elsősorban az idő-
sebb emberek érezzék a gondoskodásunkat, a magányosan élők az életviteli tanácsadás mellett 
lelki segítséget is kapjanak. Alapos ismertetés után legyen bátorságuk kipróbálni a készítménye-
inket, hogy aztán élvezhessék a gyógynövények áldásos hatását, a komfortosabb életvitelt.

Igaz, csodát mi sem tudunk tenni, de ha segítünk közelebb vinni vágyaihoz, miszerint el tudja 
végezni mindennapi teendőjét, önellátóbb lesz, nem kiszolgáltatottan éli mindennapjait, az 
egy nagy lépés a cél felé: komfortosabbá tettük az Ön életét.

A mai napig több, mint 161 000-en vették meg a balzsamot, és éves szinten több, mint 20.000-en 
vásárolnak újra.

Működési értékeinkből nem adunk alább, továbbra is célünk a kimagasló minőség megtar-
tása.

Hálás vagyok a sok pozitív visszajelzésért, amit Önöktől kapok. A rengeteg köszönőlevélért, 
a barátságért, amelyeket telefonos kollégáimmal kötöttek. A sok ajánlásért, mellyel jó hírünket 
viszik az országhatárokon túl is.

Ígérem, hogy a következő 10 év ugyanolyan színvonalú lesz termékkínálatban, mint kiszol-
gálásban. 

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával!                                                                         Polgári Erika

Polgári Erika  
a NaturComfort  

cégcsoport alapítója, 
tulajdonosa

Feszes bőr 50 felett Nappali arckrém

Nincs is csodálatosabb dolog annál, mint reggelente kipi-
henten ébredni és találkozni mosolygós, kisimult arcunkkal. 

Az éjszakai arckrém gazdagabb összetevőjű nappali párjánál, 
és mélyen táplálja arcbőrt alvás közben, így az puhább és meg-
felelően hidratált lesz. Az éjszakai arckrémben lassabb felszívó-
dású anyagok találhatóak, így az sűrűbb és több hatóanyagot 
tartalmaz, mert jóval több idő áll rendelkezésre a megfelelő 
mértékű felszívódáshoz, mint a nappali krém esetében.

Összetevők alapján ajánljuk minden korosztálynak:
- a természetes összetevők miatt nem kell félni, hogy 

kiütéseket, vagy egyéb allergiás reakciót válthat ki 
a krémünk,

- a nedvességet megkötő anyagok biztosítják, hogy 
bőre hidratált lesz, nem „húzódik”,

- gazdaságos és praktikus a használata,
- rendszeres használattal szép, feszes bőrrel megál-

dott arc fog reggel visszamosolyogni a tükörből,
- teljes mértékű arcápolással gondoskodhat arca 

szépségéről,  egészségéről.
Főbb összetevők:  kókuszolaj, mandulaolaj, uborka, kamillaolaj, levendulaolaj, citromolaj, 

aloe vera, geránium-olaj, Shea-vaj, E-vitamin, urea, panthenol.

A nappali arckrémet a bőr rugalmasságáért és a ránctalan arc eléré-
séért fejlesztettük ki. Kifejezetten ügyeltünk rá a nappali arckrémnél, 
hogy kellemes illata legyen, és minél könnyebben felszívódjon.

A természetes összetevők miatt nem kell félned attól, hogy ki-
ütéseket, vagy egyéb allergiás reakciót válthat ki a krémünk. A 
krémet úgy alkottuk meg, hogy gazdaságos és praktikus legyen 
a használata. Ha majd egy szép, feszes bőrrel megáldott arc fog 
reggel visszamosolyogni rád a tükörből, te is belátod, hogy ez a 
krém jó választás volt.

Főbb összetevők: olívaolaj, mandulaolaj, kókuszolaj, hialuronsav, 
uborka, napraforgóolaj, kamillaolaj, levendulaolaj, argánolaj.

50 ml

11.900 Ft

50 ml

7.990 Ft

„Magára sokat adó, igényes nőként, a kozmetikai ipar területén szerzett tapasztalattal a hátam 
mögött, a legjobbra vágyom és törekszem. Az új termékfejlesztéseket mindig magamon próbálom 
ki, ahogy a Feszes Bőr 50 Felett arckrémeket is régóta használom. Szívem-lelkem örül, hogy ez a 
prémium minőségű, természetes krém tényleg  csodákra képes, tényleg letagadhatok 10 évet a 
koromból.”                                                                                    Polgári Erika  - a NaturComfort Kft. ügyvezetője

MEGÚJULT!Feszes bőr 50 felett Éjszakai arckrém

„Gyors felszívódású, nem ragadós. Kellemes viselet egész nap!”
Takács Györgyné - Tiszanagyfalu

Ha kérdése van, illetve rendelést szeretne leadni, hívjon minket bizalommal,  
vagy küldjön levelet a naturcomfort.kerdesek@gmail.com email címünkre. 

Postai úton kézbesített levélre is szívesen válaszolunk.  
Levélcím: 4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 110. 

Telefon: 42/726-706; 20/508-9690.
www.naturcomfort.hu



90 db/doboz 
11.900 Ft

Magyar Laskagomba Plusz kapszula
Természetes multivitamin, ami aktivizálja a szervezet 

immunvédelmét!

B, D, C és K-vitaminokat, alapvető zsírsavakat, krómot, 
rezet, vasat, jódot, nátriumot, szelént és cinket tartalmaz. 

Ajánljuk: 
- energetizálásra, fáradékonyságra, 
- érelmeszesedés lassítására, 
- kórosan magas vérnyomás és szívkoszorúér prob-

lémák mérséklésére, 
- baktériumok, gombák, vírusok elleni védelemre, 
- gyulladásokra, 
- többféle rákos megbetegedés előfordulási gya-

koriságának csökkentésére, 
- öregedés lassítására.

Főbb összetevők: laskagomba por.

„Vese funkcióm  alulműködött volt, 47 majd 49 -es volt az értéke. Napi 3 szem Laskagomba Pluszt 
vettem be, két hónapon keresztül, és az értékeim 60-ra emelkedtek, és ezt a hatást a Laskagomba 
Plusz kapszula érte el.”                                                                                                                  Farkas Ferencné - Üllő

Magyar Süngomba Plusz kapszula
Alapvetően az idegek „acélosabbá tételére” javasolt. Rendkívül 

kedvező ásványianyag-összetétel jellemzi, magas kálium- és fosz-
fortartalom, valamint alacsony nátrium- és kalciumérték jellemző rá.

Ajánljuk:
- idegbántalmakra, menopauzás hangulati zavarra,
- gyomorbántalmak elleni védelemre,
- idegrendszeri problémákra, 
- szellemi frissesség visszanyerésére,
- emésztőrendszeri problémákra,  reflux kezelésére,
- immunrendszer védelmére,
- daganatok esetén, kemoterápia által okozott ideg-

bántalmak, emésztési zavarok kezelésére.

Főbb összetevők: porított süngomba, B1 és B12 vitamin.
90 db/doboz
14.900 Ft

„Sajnos problémák miatt egyre többször előfordult, hogy nagyon rosszul aludtam, reggel fárad-
tan ébredtem. ... Pont jókor jött a hívás, amikor ismertették a terméket... A gondok megvannak 
ma is, viszont már látom a kiutat, és úgy érzem kiegyensúlyozottabb is vagyok.”

Zombori Lajosné - Kiskunfélegyháza

Magyar Gomba Bomba kapszula

90 db/doboz
19.900 Ft

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

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 rostanyagát is fogyasztanunk kell, 
ezért kiváló megoldás a szárításos technológia, amit mi is alkalmazunk.

Magyar alapanyagokból, magyar termelőtől származó 
készítményünk folyamatosan ellenőrzött minősége ga-
rancia a javulásra, gyógyulásra. 

Összetevők alapján ajánljuk:
- immunerősítésre, 
- szív és érrendszer védelmére,
- koleszterinszint és vércukorszint csökkentésére,
- gátolhatja a ráksejtek növekedését, szétszóró-

dását,
- reflux, puffadás, gyomorfekély, vastagbél prob-

lémáinak kezelésére,
- idegsejt védő hatású,
- csontritkulás kialakulásának megelőzésére,
- idegek védelmére,
- emésztőrendszer javítására, 
- emésztési problémákra,
- az idegrendszer stabilabb működésére, 
- a lerakódott salakanyag megtisztítására,
- bőrbetegségek kezelésére.

Összetevői: shiitake gombapor,   ördögszekér 
gombapor, süngomba gombapor, laskagomba 
gombapor.

„Sajnos tüdődaganatot állapítottak meg három éve. Kezelésként kiírták a kemoterápiát, viszont 
nagyon rosszul voltam tőle, három 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



Bemutatjuk az Árnikát

Árnikát tartalmazó termékeink:

Magyar Családi Balzsam
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító krémbalzsam

Eredeti Magyar Termék!

Vásárlóink tapasztalatai alapján, erős gyulladáscsökkentő és 
fájdalomcsillapító hatása miatt elsősorban a következő prob-
lémákra ajánljuk:

- csökkentheti a fáradt, sérült és visszeres hajszálerek, reu-
matikus problémák okozta fájdalmait,

- elmulaszthatja az éjjeli vádligörcsöket és csökkentheti a 
visszerek tüneteit,

- megerőltetett ízületek, izomláz, fejfájás esetén azonnali 
csillapító hatást nyújthat,

- alkalmazható még a vérkeringés segítésére, hűtésre, masz-
százsra.

Főbb összetevők: vadgesztenye, árnika, aloe vera, menta, kám-
for, rozmaring.

250 ml

6.495 Ft

Magyar Családi Balzsam  
Extra Hűsítéssel

Vásárlóink tapasztalatai alapján a következő problémákra 
ajánljuk:

- csökkentheti a fáradt, sérült és visszeres lábak problémáit, elpat-
tant hajszálerek, reumatikus problémák okozta fájdalmakat,

- sportsérülések esetén,
- megerőltetett ízületek, izomláz, fejfájás esetén azonnali csil-

lapító hatást nyújthat.

A mentol és a kámfor tartalmát megnöveltük a balzsamban, így 
gyorsabb felszívódást és erősebb hűsítő hatást tudunk elérni.

Főbb összetevők: vadgesztenye, rozmaring, aloe vera, kámfor, 
menta, eukaliptusz.

 250 ml      7.450 Ft

„A térdemet meg kellett műteni, ettől igen érzékeny. Fájdalom esetén bekenem a Magyar Családi 
Balzsam Extra Hűsítő változatával, és megszűnik a fájdalom.”

Gérecz Gábor - Salgótarján

„Mindkét lábam visszeres volt. A Magyar Családi Balzsamot kezdtem el használni évekkel ez-
előtt. Azóta naponta háromszor kenem a lábaimat MINDEN NAP. A visszereim teljesen elmúltak. 
Semmi pénzért sem mondanék le erről a kiváló termékről!”                            Kovács Gézáné - Kapuvár

A hegyi árnika vagy egyszerűen csak árnika 
a fészkesvirágzatúak rendjébe és az őszirózsafé-
lék családjába tartozó faj.

Felhasználása

Fűszer- és gyógynövény. Az árnikából már 
a XVI. században előállítottak olyan kivonatokat, 
amelyeket egyaránt használtak külsőleg és 
belsőleg különféle betegségek kezelésére.

Orvosilag azelőtt leginkább mint izgató-
szert használták, főleg lázas bántalmak miatt 
kimerült embereknél. Gyakran háziszerként 
használták zúzott, enyhén gyógyuló, vagy 
üszkös sebek borogatására, leginkább a belő-
le készült tea vagy tinktúra alakjában.

A hegyi réteknek dísze, és népgyógyászati 
növény, ezért néhol kertben is tartják. Virága és 
a gyökere erős és kellemetlen fűszerszagú, ke-
serű-csípős ízű. Régebben idegbetegség el-
len hathatós izgatószernek használták, sőt 
külsőleg köszvény, törés, bénulás, általában 
minden mechanikai ok következtében tá-
madt baj (lelki megrázkódtatás stb.) ellen, 
de belsőleg ma már nem használatos. Régeb-
ben sok betegség ellen 
nagyra becsült orvos-
ság volt, ezekre a hatá-
sokra azonban semmi-
lyen bizonyíték nincsen.

Gyógyászat

Adagolás: az érintett 
területet napi 2–4 alka-
lommal kell bekenni a 
félszilárd készítménnyel 

(krémmel) vagy a vízzel ötszörös térfogatúra 
hígított tinktúrával. Szemmel, nyálkahártyákkal, 
sérült bőrrel, mellbimbóval való érintkezést ke-
rülni kell. Nem szabad rá kötést helyezni.

Javallat: a népgyógyászatban zúzódások, 
rándulások és helyi izomfájdalom csillapítá-
sára használják, használata kizárólag a régóta 
fennálló hagyományokon alapszik. Ha a tü-
netek romlanak, vagy 3–4 nap után sem javul-
nak, orvoshoz kell fordulni.

Ellenjavallat: fészkesvirágzatúakkal szembe-
ni allergia. Túlérzékenységi vagy allergiás tünetek 
fellépése esetén abba kell hagyni a használatát. 
Adása 12 éven aluli gyermekeknek nem javasolt.

Kölcsönhatás más gyógyszerekkel: nem 
ismert.

Hatása a termékenységre, terhességre 
és tejelválasztásra: nincsenek biztonságos-
sággal kapcsolatos adatok, ezért terhesség és 
szoptatás idején adagolása nem javallott.

Hatása gépkocsivezetésre és veszélyes 
üzem kezelésére: nem végeztek tanulmányo-
kat.

Mellékhatások: Különösen al-
lergiás hatások. Sérült bőrön (pl. sé-
rülések, lábszárfekély stb.) való tar-
tós alkalmazás esetén viszonylag 
gyakran fellép hólyagképződéssel 
kísért ödémás bőrgyulladás, ezen 
kívül ekcéma.

Túladagolás: egyetlen túlada-
golásos eset sem ismert.



Magyar Családi Balzsam
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító krémbalzsam

Eredeti Magyar Termék!
A két legsikeresebb balzsamunk, egyben legkelendőbb termékeink 

tubusos, 50 ml-es változatát 2 éve hoztuk forgalomba. 
Bár rendszeres használóknak önállóan megvásárolni nem igazán 

gazdaságos a 250 ml-es kiszereléssel összehasonlítva, de ajándékként 
nagyon sok vevőnek szereztünk már vele örömöt. 

Visszajelzések alapján tudjuk, hogy van, aki azért szereti, mert csak 
bedobja a táskájába, és napközben is tudja használni, főleg egy jö-
vök-megyek-ügyintézek napon. 

Van, aki pedig ajándékozásra szánja ezt a  pihe-puha, könnyű kisze-
relésű terméket.

50 ml
2.390 Ft

Magyar Családi Balzsam  
Extra Hűsítéssel

50 ml
2.590 Ft

„A Magyar Családi Balzsam Extra Hűsítőt használom a derekamra. Nekem ez jobban bevált, mint 
a Magyar Családi Balzsam, erősebbnek érzem, egyből lehűsíti a problémás részt. Ez nagy segítség 
nekem, mert tavasztól őszig sok a kinti munka.”                                                                    Kiss János - Pákozd 

„Gerincsérv problémámra a Magyar Családi Balzsamot használom, azóta a fájdalmaim mini-
málisra csökkentek, és a mozgás is sokkal könnyebb. A kerti munka ma már nem jelent problémát.”                          

Fekete Imréné - Gyál

Magyar Családi Balzsam 
melegítő hatással

A „bekötött” izmok lazítására, becsípődés kezelésére 
ajánljuk!

A melegítő hatást ott kezdhetjük el érezni, ahol vérbőség 
alakul ki, mert gyulladás van. Ezen felül, amikor valamilyen 
mozgás hatására jön létre a vérbőség, akkor ott is beindul-
hat a melegítő hatás. Egyenletesen, kíméletesen és hosz-
szan (akár több órán át is) melegíthet a balzsam. 

Ha nem érzi a melegítő hatást, érdemes masszírozni a felü-
letet vagy kicsit megmozgatni és elkezd dolgozni a melegítő 
hatás is!

Főbb összetevők: capsaicin, vadgesztenye kivonat, árnika, men-
ta, körömvirág, rozmaring, aloe vera, kámfor, shea-va, olívaolaj, 
avokádóolaj, kókuszolaj.

„Kipróbáltam a Magyar Családi Balzsam melegítős változatát. Én inkább a melegítős Balzsamokat 
szeretem nem a hűsítőseket, viszont ezek sokszor csípnek. Ez a Balzsam nem csíp, hanem (a fájós 
részeken) kellemesen, egyenletesen melegít.”                                                                  Bányász Szilvia - Nyírtelek

250 ml
9.990 Ft

Régóta tervben volt már Cégünknél egy testápoló meg-
alkotása, ám olyan termékkel szerettük volna meglepni 
kedves Vásárlóinkat, ami több, sokkal több egy egyszerű 
testápolónál. 

Nyugtató, ellazító hatású gyógynövényes összetevőket 
sűrítettünk új fejlesztésű termékünkbe a bőrápoló összete-
vőkön túl. Legmarkánsabban a levendula van jelen. 

Üdévé, fiatalossá, bársonyossá teszi bőrét, miközben idegeit 
is nyugtatja, és illatával harmonikussá varázsolja mindennap-
jait! 

Főbb összetevők:  kókusz, argánolaj,  shea-vaj,  édeskö-
mény,  mandula, levendulaolaj.

Magyar Relax Balzsam
bőrápolásra

„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

250 ml 
9.990 Ft

Tubusos termékeink összetétele teljesen megegyezik a 250 
ml-es kiszerelésű „nagy testvérével”!

Vásárlói tapasztalatok alapján ugyanazokra  a problémákra 
ajánljuk, mint a „nagy testvért”, pluszban talán még annyival 
kiegészítenénk:

- azoknak, akik napközben, illetve útközben is szeretnék 
alkalmazni gyulladáscsökkentésre, fájdalomcsillapításra, a fá-
radt, sérült ízületek pihentetésére, frissítésére,

- azoknak, akik gondoskodást, törődést szeretnének ajándé-
kozni szeretteiknek, barátaiknak, ismerőseiknek.



Magyar Családi Kal-Mag kapszula
Étrendkiegészítő kapszula D-vitaminnal és cinkkel

Komplex készítményünk széleskörű védelmet nyújthat a be-
tegségek ellen és erősíti az immunrendszert.

Összetevők hatásai alapján ajánljuk:
- a csontok, fogak, ízületek erősítésére,  
- az immunrendszer védelmére, 
- a megfázásos megbetegedések ellen, 
- a megfelelő vércukorszint beállítására, 
- fáradtság ellen.

Főbb összetevők: kalcium,  magnézium, cink, D-vi-
tamin.

60 db/doboz
2.990 Ft

Magyar Dinamix tabletta
Ízületbarát tabletta, saját fejlesztés alapján

A kurkuma, a gyömbér nem csupán fűszernövények, ha-
nem gyulladáscsökkentő gyógynövények is. A lucerna erősíti 
a csontokat, fogakat. Termékünk tartalmaz még pl. kondroi-
tint, mely a porcok rugalmasságát segíti elő.

Összetevők hatásai alapján ajánljuk:
- ízületi panaszokra, 
- görcsoldásra, 
- fájdalomcsillapításra, 
- porckopásra, 
- csontok erősítésére.

Főbb összetevők: glükozamin-szulfát, tömjénfa-gyanta kivo-
nat, amerikai tőzegáfonya kivonat, kurkuma és gyömbér gyökér 
por, lucernalevél por, MSM.

„Állandóan zsibbadt a karom, emiatt éjszaka is többször felébredtem. Mióta használtam a Magyar 
Dinamix tablettát, éjszaka nem érzem a kellemetlen tüneteket, nem fáj, tudok aludni.”

Zsédely Mihályné - Bodahely

„A Magyar Kal-Mag kapszula szedése óta sokkal jobb a közérzetem, nem fájnak a csontjaim sem. 
Nagyon örülök, mert a mindennapos fájdalom már elviselhetetlen volt.”                                                                     

Bella Lajos - Budapest

120 szem/doboz
12.900 Ft

Vásárlóink mondták - terméktapasztalatok

Férjemnek gerincproblémái voltak, orvosa 
több mindent kiírt neki, de semmi nem hasz-
nált. Elkezdte használni a Svájci Elixírt, na-
ponta kétszer fújja a fájdalmas területet, és na-
gyon jó neki, meg van elégedve vele.

Lászlóné Németh Mária - Mór

Vese funkcióm  alulműködött, volt 47-es, majd 49-
es értéke. Felszedtem 2x3 doboz Laska Gomba 
kapszulát, és az értékem 60-ra emelkedett. Ezt a 
hatást az Laska Gomba kapszula érte él.

Farkas Ferencné - Üllő

Már a második üveg Limuvit Eszenciát ren-
delem, mert mióta iszom, jobb a közérzetem, 
jobb az állóképességem, nagyobb erővel és 
kedvvel tudom a munkámat végezni.

Doma Józsefné - Tata

Zsibbadt a karom. Mióta használom az Dina-
mix tablettát, nagyon jól érzem magam, tudok 
aludni éjszaka, nem érzem a kellemetlen tüne-
teket, nem fáj semmim.

Zsédely Mihályné - Bodahely

Repülőzés után - talán a nyomáskülönbség mi-
att - nem hallottam sokáig az egyik fülemre. 
Vizsgálták a fülészeten, de nem találták meg 
az okát, hogy miért nem hallok. Semmilyen 
problémát nem találtak nálam. Nem is tudom, 
hogy jutott eszembe, hogy a Svájci Elixírt a 
fülembe fújtam. Eszembe sem jutott volna, de 
pár ilyen alkalom után, mit adj isten, csodával 
határos módon újra hallani kezdtem arra a fü-
lemre. Aztán szerencsétlenségemre rossz lett 
az ínyem, sebes lett a szám,  valószínű, hogy 
a műfogsor miatt. Gondoltam egyet, és este, 
amikor kivettem a műfogsort, befújtam, és láss 
csodát, kis idő elteltével rendbe jött az ínyem 
is. Majd, hogy ne unatkozzak,  kijött az arco-
mon is egy barna folt, valami kiálló csúfság. 
Elhatároztam, hogy azt is eltüntetem rögvest 

az Elixírrel, és kitartóan fújkálni kezdtem. 
Nem teltt bele sok idő, és kisebb és laposabb 
lett, pedig rosszindulatú kinövésnek mondták 
a bőrgyógyászaton. Szóval ez az én kis törté-
netem a Svájci Elixírről.

Márkus Zsuzsanna - 69 éves

Munkája során napi szinten fertőtlenítőt használ. 
A keze repedezett, kiszáradt volt. Nagyon sokfé-
le kézkrémet kipróbált. Amikor ajánlották neki 
a Magyar Családi Kézkrémet, megvásárolta. 
Amit csinált a kezével az „maga a csoda”. A kéz-
fején a bőr kisimult, megfiatalodott. Napi szinten 
2-3 alkalommal használja. Ennek már 2 éve. 

Rada Imre - Budapest

Nagyon sokszor begyulladt a fülem, és nagyon 
száraz volt a fejbőröm. A Svácji Elixírrel na-
gyon meg vagyok elégedve, mert pillanatok 
alatt megszűntek a problémáim.

Ábrahámné Horvát Katalin - Zalaegerszeg

Azelőtt a térdem nagyon fájt. Sok gyógyszer-
tári porcerősítőt, krémet használtam, semmi 
nem segített. A Dinamix tabletta viszont igen. 
A harmadik dobozzal szedem napi 3x1-gyet, és 
nem fáj a térdem, megszűnt a fájdalom teljesen.

Kiss Istvánné - Kaposvár

Gyomorrákom volt, orvosom javaslatára kezd-
tem használni a Süngomba kapszulát és a 
Laska Gomba kapszulát. Nem szedek mást 
ezeken kívül, jól érzi magam. Most rendeltem 
GombaBomba kapszulát is.

Butora Károlyné - Kecskemét

A Svájci Elixírt fejbőrre használom, ponto-
sabban hajhullásra, és a hajhullás miatt visz-
kető fejbőrömre. Ez elmulasztotta, nem hullik 
úgy a hajam, minden fejmosás után vizesen 
befújom, és úgy hagyom megszáradni a hajam.

Demjánné Soczó Mária

Kedves Vásárlóink! Nekünk nagyon fontos az Önök véleménye! Segíti munkánkat, hogy még színvo-
nalasabbá tegyük a tanácsadást, kiszolgálást, a termékfejlesztést. A katalógus oldalain természete-
sen Önöknek is segít a termékválasztásban. Íme néhány friss tapasztalat:



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! 

Az alábbi panaszok kezelésére ajánlott: 
- lassan gyógyuló sebek, felfekvés, ro-

sacea, 
- pikkelysömör, ekcéma, orbánc, akne, 
- égés és forrázás, seborrheás bőrgyul-

ladás, 
- diszhidrózis, bőrirritációk,
- izomfájdalmak, lábdagadás,
- aranyér, bütykök, szemölcsök okozta 

fájdalmak,
- napégés, csípések, horzsolások, 
- ütődések, zúzódások, ficamok, fagyás, 

vágások,
- hajhullás, korpásodás, fejbőr viszke-

tegsége,
- esti arcmosdatás, ráncok megelőzése, 
- illetve szájvíznek is kiváló. 

Svájci Gyógynövényes Elixír
„A bőr doktora”

100 ml
13.900 Ft

200 ml
22.800 Ft

Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerész Kamara örökös tiszteletbeli elnöke: „Az 
eredeti recept felhasználásával gyártott Svájci Elixír évszázados felhasználási mód-
jai és a közelmúlt tapasztalatai megerősítették az eredeti ajánlásokat, illetve újabb 
alkalmazási lehetőségekre hívták fel a figyelmet. A szakértők és felhasználók által ta-
pasztalt pozitív változások, s a magam vizsgálódásai alapján is úgy érzem, hogy ezt 
az ősi gyógynövényes elixírt egy igen gazdaságos, a maga nemében egyedülálló házi 
patikaszernek tekinthetjük”. 

„Nagyon sokszor begyulladt a fülem és nagyon száraz volt a fejbőröm. Nagyon meg vagyok elégedve 
a termékkel, mert pillanatok alatt megszűntek a problémáim.”

Ábrahámné Horvát Katalin - Zalaegerszeg

Mikroezüst Oldat
Immunerősítő, bőrápoló oldat

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

Ajánlott: 
- belsőleg: gyulladások esetén (ízületi gyulladásnál a külsőleg 

alkalmazott Magyar Családi Balzsammal kombinálva); to-
rokgyulladásra, tüdőgyulladásra; vércukorszint csökkentésé-
re; allergia, asztma, szénanátha tüneteinek kezelésére, 

- külsőleg: gombás fertőzésekre; korpásodásra és a fejbőr visz-
ketésére.

A Mikroezüst Oldat hivatalos elnevezése szájvíz, így kaphatta meg a szükséges engedélyeket. 
Viszont minden itt leírt hatást kutatási adatok, Vásárlói tapasztalatok támasztanak alá.

„A Magyar Családi Balzsamot és a Mikroezüst Oldatot használom az ízületi gyulladásra, illetve az 
erős lábfájdalmaimra. Nagyon erős fájdalmaim voltak, járni se tudtam tőle. De amióta a Magyar 
Családi Balzsamot használom a Mikroezüst Oldattal, teljesen megszűntek a tünetek. Azóta válto-
zott az életem, tudom élvezni a nyugdíjaskort fájdalom nélkül. ”                    Kisgyörgy Imre - Hargita

Mikroréz Oldat
Immunerősítő, bőrápoló oldat

A réz segíti elő a kalcium, C-vitamin, D-vitamin, vas, foszfor beépülését a 
szervezetbe, a réz segít karbantartani a szív és az erek épségét.

Javallott: 
- belsőleg: csontritkulásra, vérszegénységre; fáradékonyság, ingerlé-

kenység kezelésére; vérnyomás szabályozására, a szív egészségének 
megőrzésére, a zavartalan vérkeringés biztosítására, 

- külsőleg: visszérre, ráncok kezelésére, a bőr rugalmasságának megőrzésére.

A Mikroréz Oldat hivatalos elnevezése arcápoló, így kaphatta meg a szükséges engedélye-
ket. Viszont minden itt leírt hatást kutatási adatok, Vásárlói tapasztalatok támasztanak alá.

„Három hét Mikroréz Oldat használat után a visszereim visszahúzódtak, volt egy csúnya gombás 
fertőzésem is, ami igen fokozatosan kezdett elmúlni, és az ingadozó vérnyomásom mostanra már 
stabilizálódott. Ajánlom minden beteg sorstársamnak.” 

Kiss Edit - Karcag

Használati utasítás és tárolás mindkét oldat esetében: 

A napi adag 3x2 kávéskanál (80 kg-os testsúlytól már 4x2 kávéskanál). Öblögessen, illetve gargalizál-
jon 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 Oldatok 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 tartandók.

250 ml
4.970 Ft

250 ml
4.970 Ft

!



Magyar Liposomal C Eszencia
Liposzomális C-Vitamin

A Liposomal C Eszencia 95%-ban hasznosul, és oldott hatóanyagtar-
talma közvetlenül a sejtekhez jut. A liposzómális technológiának kö-
szönhetően kimagasló hatékonysággal szívódik fel, olyan mértékben, 
amit ezelőtt csak infúziós, vagy intravénás injekciós módszerekkel lehe-
tett elérni.

Vásárlóink visszajelzése alapján a következőkre ajánljuk:
- fáradékonyság, 
- csonterősítés,  
- az egészséges bőr megőrzése, 
- asztma és allergia esetén, 
- fogínyvérzés, 
- immunerősítés,  
- a koleszterin- és vércukorszint csökkentése,
-  dohányzás okozta káros hatások ellensúlyozása. 

Csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

500 ml  
14.900 Ft

„A 10 éves gyerekem minden ősszel és télen beteg volt, könnyen megfázott. Mióta rendszeresen 
használja a C vitamint, csak egyszer volt megfázva  a télen. Most mindenki szedi, hogy ezt a vírust 
ne kapjuk el.”                                                                                                                                      Kis Gyönygvér - Ákos

Magyar Limuvit Eszencia 
Liposzómális multivitamin

A Limuvit Eszenciába sűrített tizenhat féle hatóanyag tar-
talmazza az összes B-vitamint („B komplex”), A, C, D, E és K 
vitaminokat, valamint a látást erősítő plusz anyagokat.

Vásárlóink visszajelzése alapján ezekre ajánljuk: 
- gyomorfekély, 
- stressz, 
- rosszkedv, 
- gyulladások, 
- szív- és érrendszeri panaszok, 
- immunerősítés, fáradékonyság, 
- általános gyengeség, látás meggyengülése.

300 ml
18.900 Ft

„Már a második üveggel rendelem, mert mióta iszom, jobb a közérzetem, jobb az állóképességem, 
nagyobb erővel és kedvvel tudom a munkámat végezni.”                            

 Doma Józsefné  - Tata

Cégünk 2011-es megalapítása óta abban 
a szellemiségben alkotjuk meg termékeinket, 
mely a természetesség, kiváló minőség, a Vá-
sárlókra irányuló extra figyelem fogalmaival 
írható le. Az, hogy termékeink hatóanyagai 
gyógynövényes kivonatok legyenek, ennek 
a szellemiségnek felel meg, ezzel Vásárlóink 
gyógyulását, komfortos életvitelét kívánjuk 
a lehető legkíméletesebb, legegészségesebb 
módon elősegíteni. 

A népgyógyászat legszebb, több ezer 
éves hagyományait a legmodernebb gyár-
tási technológiákkal ötvöző szolgáltatá-
sunk, termékkörünk Vásárlóink 
tízezreinek a tetszését vívta és vív-
ja ki folyamatosan. A rendszeresen 
érkező, hálával teli visszajelzések 
megerősítenek bennünket abban, 
hogy helyes utat választottunk 
akkor, amikor Cégünk filozófiáját, 
küldetéstudatát megalkottuk: 
Küldetésünk segíteni a túlter-
heltségből eredő, kopásos-meszesedéses 
ízületi bántalmaktól szenvedőknek fájda-
lommentes és aktív életet élni!

A vásárlói visszajelzéseken túl a következő 
ajánlásokat, díjakat sikerült elnyernünk az utób-
bi években:

A Magyar Természetgyógyászok Szövet-
ségének ajánlását, melyet a Magyar Családi 
Balzsam nyert el első körben, 2014-ben, s 
mostanra pedig minden egyes termékünk 
birtokolja ezt a kitüntető ajánlást. 

A Magyar Természetgyógyászok Szövet-
sége kb. 5000 orvost, orvos-természet-
gyógyászt, illetve természetgyógyászt 
tömörítő, hazai és nemzetközi szinten is 
elismert szervezet, mely itthon és külföl-
dön is élen jár abban, hogy az igazán komoly, 
alternatív gyógyászattal (pl. akupunktúra, 
gyógynövényes gyógyítás, különféle masszá-
zsok, homeopátia) foglalkozó szakembereket 
képviselje. 

A szövetség ajánlását olyan termékek 
kapják meg, amelyeket komoly teszteknek 
vetettek alá, és megfelelnek azoknak az el-

várásoknak, amelyeket a Magyar Természet-
gyógyászok Szövetsége támaszt feléjük.

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsé-
gének ajánlását a Naturcomfort Kft. Magyar 
Családi Balzsamja azért érdemelte ki, mert 

- magyar készítmény
- gyógynövényes hatóanyagokból készült
- kiemelkedő számú értékesítés, vásárlói ta-

pasztalat és elégedettség van a termék 
mögött 

- Cégünk küldetéstudata és etikus piaci je-
lenléte megfelel a Szövetség követelmé-

nyeinek.
A Magyar Termék Nagydíj 

(melynek jogutódja az Érték és 
Minőség Nagydíj), melyet a Ma-
gyar Családi Balzsam nyert el 
2017-ben, illetve 2018-ban. 

A Magyar Termék Nagydíj Ma-
gyarország legrégebbi és legte-
kintélyesebb önkéntes tanúsítási 

rendszere.
A minőség ügye iránt elkötele-

zett termékek, szolgáltatások és 
gazdasági szervezetek elismeré-
se, díjazása. Védjegy, mely az eu-

rópai regionális tanúsító védjegyek sorába 
tartozik. Lényeges pályázati elemei: 
a termék, szolgáltatás ellenőrzése, 
melyet a Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóságon kívül egy globális 
tanúsító intézet, a TÜV Rheinland is 
biztosít. 

Biztosítja a fogyasztót arról, hogy ellenőr-
zött minőségű, magyar vállalkozások által 
gyártott és forgalmazott terméket vásárol, 
vagy hazai szolgáltatást vesz igénybe.

Bízunk abban, hogy Vásárlóink magas 
színvonalú kiszolgálásával, Vásárlóink 
visszajelzéseinek segítségével termékeink 
további kitüntetéseket szereznek, melyek-
ből számunkra a Vásárlói elégedettség a 
legfontosabb, és szívünkhöz a legközelebb 
álló. 

Díjaink



10 év örömteli munka - 
Ismerje meg munkatársainkat!

Már 7 éve dolgozom a NaturComfort Kft-nél. Pontosan január 13-
án 7 éve. Igaz, a 13-as szám a szerencse számom. Nagyon szeretem a 
munkám, nekem találták ki. Szeretek a Vásárlókkal beszélgetni, és jó 
hogy tudok nekik segíteni. Nagyon sok olyan vevőm van, akik a bi-
zalmukba fogadtak, és mindent megbeszélnek velem. Ezért sem en-
gedtem soha a konkurencia csábításának, hiszen elkötelezett vagyok  
nem csak a munkahelyem, hanem a termékeink iránt is. 

Az irodánk igazából egy kis család, már többet vagyok együtt nyolc órában, mint a saját családom-
mal. Mindenben segítünk egymásnak, még „osztálykirándulásokra” is együtt járunk.

A vevőkkel is szinte baráti kapcsolat alakult ki. Megbíznak bennem, sokszor kérnek tanácsot problé-
máikra. Például egy kedves Vevőmnek nagyon-nagyon bevált a Gomba bomba, minden terméket sze-
retnek, mindent használnának. Egy másik Vásárlóm a Svájci Elixírt használja különböző problémáira, 
és nem csak ő, de még a rokonsága is dícséri. 

Egy nagyon régi budapesti Vevőm évek óta az arckrémünket használja, semmiért nem cserélné le, 
nagyon jó a bőrének. Tavaly ajánlottam neki a Laskagomba plusz tablettánkat. Elmondta, hogy amióta 
szedi, jobb a közérzete, nincsenek anyagcsere problémái.

Szigeti Józsi bácsi mióta szedi az ízületi tablettát, nincsenek mozgásproblémái. Már a felesége és a 
lánya is szedi. Sőt a lánya az arckrémeinket is szereti. 

Takácsné Katikával több éve tartom a kapcsolatot. Először 
csak a balzsamot használta súlyos gerincproblémájára. Sokat 
beszélgettünk. Ajánlottam a termékeinket, és az évek múlásával 
minden termékünket használja: Sváji Elixírt, gombákat, Dina-
mix tablettát, arckrémet és más termékeinket.

Erős gerincproblémája van, de már egész jól van.  Szinte 
minden hónapban vásárol, több tízezer forintos tételeket. Csak 
tőlem vásárol, hiába hívogatják. Van egy húga, Anika, akinek 

odaadta a telefonszámomat, hogy majd én őt is meggyógyítom már első vásárlás után. Meg 
volt elégedve, a Svájci Elixírt, vitaminokat, gombás termékeket és a balzsamot ajánlottam az 
elmondott problémáira. Egy hónap után felhívott, és megköszönte. Minden használt neki, és 
újra vásárolt. Sok más ragaszkodó vevőt tudnék leírni, aki csak tőlem vásárol.

Sikerem kulcsa, hogy nem vagyok rámenős, nem csapok be senkit, nem vezetem félre az 
embereket csak azért, hogy eladjak. Ezért szeretnek tőlem vásárolni.

Jécsák Józsefné Erika 
- Nyíregyházi iroda

Reni több, mint 6 éve szilárd tagja a cégcsoportnak. Ez idő alatt édesanyává 
vált, és boldogan jött vissza dolgozni, hisz családja mellett nagyon fontos a 
munkája is, amit különösen szeret.

Most tőle kértünk interjút-véleményt a munkájáról:
„Azért szeretem a munkám, mert nagyon szeretek beszélgetni, érdekelnek az 

emberek, az emberi sorsok, szeretem az időseket, szeretek velük beszélgetni, ta-
lán kicsit visszaidézik a hallottak a nagyszüleimet, akik már nincsenek. Próbálok mindenben 
segíteni nekik.

A munkám nagy részét a termékekkel kapcsolatos információátadás teszi ki, akár összetevők-
ről, akár használattal kapcsolatos információkról legyen szó.

Egy-egy beérkező hívásnál a kérdéseken túl többször élettörténetekkel is találkozom.
Van, hogy én hívok fel Vásárlókat információgyűjtés, vásárlói szokások megismerése miatt. 

Legutóbb TV-nézési szokásaikat mértem fel reklámjainkkal kapcsolatban. Külön öröm, hogy 
szívesen válaszoltak, gratuláltak a termékek minőségével, megjelenésével kapcsolatban. Megkö-
szönték a Vevőközpontúságunkat.

Nagyon szeretem ezt a munkát. Egy nagyon jó csapattal dolgozom. Kollégáimtól minden in-
formációt gyorsan megkapok a különböző területekről, hogy a Vevő kérdésére tudjak válaszolni. 
A munkán kívül is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Sokszor szervezünk közös programokat, 
pl. szalonnasütést, kirándulást. Szeretünk együtt lenni.”

Ha hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy időnként, ha megszólal Önöknél a telefon, és a Natur-
Comforttól vásárlói visszajelzéseket, véleményeket kérünk, a kedves hanghoz már az arcot is 
tudni fogják párosítani.

Spekkerné Kazár Renáta - 
A NaturComfort Ügyfélszolgálat „hangja”

Néhány biztos tipp, amire figyelni kell... 
Szomorúan hallom viszonteladóimtól, hogy vannak olyanok, akik azzal 

adják termékeiket egyes esetekben, hogy a cégnevünkre hivatkoznak, hol a 
NaturComfort társcégének esetleg viszonteladójának hirdetik magukat! 

Jöttek vásárlói reklamációk, hogy nem azt kapták, amit rendeltek, és ki-
derült, 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 állítottak olykor, hogy a cégünk megszűnt, vagy éppen „csak” 
elhallgatják pontosan honnan telefonálnak, azt sugallva, hogy tőlünk keresik Önt.

1. Nagyon fontos, hogy Önök is meggyőződjenek arról, hogy a NaturComfort tanácsadójá-
val beszélnek telefonon. Kérdezze meg a telefonos nevét, telefonszámát. Ha kétsége van, 
hívja ügyfélszolgálatunkat.

2.  Csomag átvételekor figyeljék, hogy feladóként a NaturComfort termékek logója szerepeljen. 
3. Amennyiben  a csomag átvételekor veszi észre, hogy nem a NaturComfort termékeit kapja kéz-

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

Hogyan lehet biztos, hogy azt a 
 terméket kapja, amire vágyott?

Fodor Pálné - Kisvárdai iroda



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

Gyomor- és bélrendszer problé-
máira, máj és epe működésének 
problémáira, testsúlyproblémákra, 
méregtelenítésre.

A teakeverék kúraszerű alkalma-
zásával testsúly-csökkenés is elér-
hető, amennyiben a túlsúly méreg-
anyagok felhalmozódásának, illetve  
az emésztőrendszer nem megfelelő 
működésének az eredménye.

1 doboz  (20 filter)
2.550 Ft

1 doboz (20 filter) 
2.550 Ft

Egy olyan ízületi bajokra kiválóan alkalmas teát kí-
nálunk Önnek, mely népszerű termékünk, a Magyar 

Családi Balzsam 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 Magyar Családi Balzsamot és a Táncpróba teakeveréket használom reumára és köszvényre. 
Annyira 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 menni a boltba, ami egy nagyon nagy se-
gítség számomra.”                                                                                                                   Lukács Jolánk - Brassó

„Egy ismerősöm érdeklődött a NaturComfort termékeiről. Idősek otthonában dolgozik (Németországban), 
ám a testsúlya miatt nem tudja rendesen elvégezni a munkáját. ... A közelmúltban telefonált, hogy nagyon 
bevált a tea, ettől 4 kg-ot lefogyott. Ha jön  haza, újra bevásárol.”                         Vintzek Zoltánné - Dombóvár

Karcsú Boszy Teakeverék

!
Táncpróba Teakeverék

!

Magyar Családi Körömvirág-kenőcs
Ez nem egy egyszerű Körömvirág-ke-

nőcs! Az összetevők közt további bőr-
tápláló, ápoló, sőt, gombaölő hatású 
gyógynövényes kivonatokat találha-
tunk! 

Elsősorban a következő problémákra 
ajánljuk: 
- égések, varok ápolása, 
- bőr nyugtatása, száraz bőr kezelése, 
- szőrtelenítés utáni ápolás.

Összetevők: körömvirág, napraforgó 
olaj, kókuszolaj, mandulaolaj

100 ml
2.450 Ft

„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.”                                            Tóthné Takács Mónika - Nyíregyháza

Magyar Családi Életerő Olaj
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és fertőtlenítő olaj
Ez az Olaj igazi életesszencia, 4 remek illóolaj egyedi kombinációja, rend-
kívül nagy koncentrációban! 
Vásárlói tapasztalatok és az összetevők alapján alkalmazható:
- fülgyulladásra,
- szájüreg és lábfej ápolásához, a kellemetlen szagok megszüntetéséhez,
- ízületi fájdalmakra, fejfájásra, idegbántalmakra (főként a Magyar 

Családi Balzsammal kombinálva),
- inhalálásra,
- reumatikus problémákra, 
- hígítva fogínygyulladásra (öblögetéssel),
- párologtatóba cseppentve kellemes illatot áraszt.

Összetevők:  borsmenta, citrus, eukaliptusz, citromfű.
Használati utasítás: cseppentsen 2-4 cseppet a fájó testrészre és alapo-

san masszírozza be! Kombinálhatja a Magyar Családi Balzsammal is. Érzé-
keny testrészeknél vegye figyelembe, hogy az olaj csíphet! Párologtató-
ba, fürdővízbe szintén 2-4 cseppet tegyünk.

20 ml
4.550 Ft

„A Magyar Családi Életerő Olajat légúttisztításra és inhalálásra használtam még a munkahelyen 
is, és nagyon meg voltam vele elégedve.”                                        

Bernáth Sándorné (Ilona) - Harsány



A Magyar Családi Sarokpuhító kiválóan al-
kalmas arra, hogy a bőrkeményedéseket visz-
szapuhítsa és a repedezett sarkakat egészsé-
gessé varázsolja.

Összetevők hatásai:
- hámlasztó hatású, hidratál,
- hozzájárul a bőrkeményedés puhításához,
- a gombásodás megelőzése,
- a kellemetlen lábszag megelőzése.

Összetevők: tejsav,  teafaolaj, napraforgóo-
laj, kókuszolaj.

 „Mióta a Magyar Családi Sarokpuhítóval ápolom a lábam, a sarkamon a repedések megszűntek, 
nem kell pedikűrbe járnom.”                                                                                   Rácz Zsoltné - Tóthszentmá-

Szeles időben, vegyszeres, vizes, olajos mun-
kálatok előtt javasoljuk használni, mivel védő-
réteget képez a bőrön, emiatt nem is szívódik 
fel teljesen.

Összetevők hatásai:
- csillapítják a bőrfelszíni gyulladást,
- mélyhidratáló hatású.

 Főbb összetevők:  avokádóólaj, kókuszolaj,  
kékkamilla, shea vaj.

„A kézkrém kiváló. Először ódzkodtam tőle, de aztán megtapasztaltam, hogy nagyon sokáig tartja 
a puhaságot, s mivel sokat mosogatok, és nem szoktam gumikesztyűt használni (kényelmetlen ne-
kem), ezért nagyon hasznos számomra a termékük. Nagyon szeretem! Mosogatás előtt bekenem 
vele a kezem, és óvja, megvédi a bőrömet.”           

Nagy Józsefné - Békésszentandrás

250 ml 
3.390 Ft

 250 ml 

3.390 Ft

Magyar Családi Sarokpuhító

Magyar Családi Kézkrém

Nehézláb érzés? Visszeres panaszok? A 
Mentás lábkenőcs vadgesztenyével 
vadgesztenye- , menta-, valamint sző-
lőmagolaj-tartalma kifejezetten a meg-
terhelt lábak ápolására szolgál.  

Javallott:
- nehéz láb érzés,
- visszeres panaszok,
- megterhelt lábak ápolására.

Főbb hatóanyagok: menta, vadgesz-
tenye, ördögcsáklya, kámfor, szőlő-
mag-olaj, aloe vera, törpefenyőolaj.

A Mentás lábkenőcs vadgesztenyével melegí-
tő hatású „párja” célzottan deréktájon szívódik fel 
a leghatékonyabban. Csak vérbőség esetén me-
legít, magyarán, amennyiben gyulladt, megeről-
tetett az adott terület, vagy mozgatva-tornáztat-
va van, esetleg dunsztolva-betekerve. 

Ajánlott:
- bekeményedett izmok, becsípődések kezelé-
sére.200 ml

7.990 Ft

„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 Lábkenőcs vadgesztenyével

Magyar Derékmelegítő krém  vörösszőlővel

200 ml 
6.990 Ft

Főbb összetevők:  feketediólevél-kivonat, vörösszőlőlevél-kivonat, borsmenta, erdei-
fenyő-olaj.



Nagyon fitt a mama!
Hiába szeretnénk megállítani az időt, nem lehet. Jönnek a kis rigolyák, itt fáj, ott ha-

sogat, stb. Minden kornak megvan a maga szépsége,  és a korosodó korszaknak is van 
oka az aktivitásra!

Az aktivitás alappillére a folyamatos alkalmazkodás képessége, új szerepek vállalása, 
az idősödés révén elvesztett készségek, képességek pótlása, a pozitív önértékelés.

Sosem késő lelassítani, talán kicsikét még vissza is fordítani a korral járó elhasználó-
dást. Persze tisztában vagyunk vele, hogy egy porckopás nem fog teljesen helyre jönni 
orvosi beavatkozás nélkül, csupán csak a fittségtől, aktivitástól. De ezeken kívül annyi 
mindent nyerünk, ha teszünk róla, hogy fittek legyünk!

A fittséget érteni kell szellemileg és testileg! Mind a kettő nagyon fontos ehhez az 
életérzéshez! 

Boldogság, elégedettség

Az idősebb generáció egészségének is jót tesz, 
ha dolguk van az unokáik körül. Egy kutatás sze-
rint azok a nagyszülők, akik egy ésszerű határig 
kiveszik a részüket a gyereknevelésből – például 
időnként vigyáznak az unokákra – tovább élnek. 
A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy amíg úgy 
érzik, feladatuk van, a saját egészségükre is jobban 
odafigyelnek.

Legyenek azok fizikai vagy szellemi 
típusúak – elősegíthetik azt, hogy akár 
80 éves kor fölött is olyan memóriával 
és figyelemmel rendelkezzenek, mint 
20-30 évvel fiatalabb társaik vagy akár 
unokáik. Az agyi területek egészsége 
fenntartható élénk fizikai feladatok és 
kimerítő szellemi erőfeszítések révén.

A testi és mentális fittség megtartása az időskorban komoly és fárasztó munkával jár, 
ám pozitív hatásai elég okot adnak arra, hogy erőfeszítést tegyenek érte.

A pozitív gondolkodás, a mindenkiben 
meglátni a szépet és a jót módszer nagy-
ban hozzájárul, hogy elkerüljük a stresszt. 
A stressz távoltartásával pedig lassíthatjuk 
az öregedést, és az ezzel járó elhasználó-
dási folyamatokat!

A rendszeres mozgás nem csak a mindenna-
pok terhének cipelésében segít, hanem számos 
betegség megelőzésében is élen jár. Oldja a szo-
rongás, a stressz,  depresszió tüneteit, emellett 
a szellemi funkciókat (pl. memória) is javítja. 
A rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott 
táplálkozás az élet kiteljesítésében és annak po-
zitív, aktív, egészséges megélésében játszik sze-
repet. 

Élvezzük az ételek széles repertoárját. Ügyeljünk 
a változatosságra. Legalább háromszor étkez-
zünk naponta. Fogyasszunk gyümölcsöt, zöldsé-
get bőségesen. Fogyasszunk gabonaféléket, teljes 
kiőrlésű kenyeret, tésztaféléket is. Ne hagyjuk ki 
a kalciumdús ételek fogyasztását sem.

Figyeljünk oda az étkezésre!

Célkitűzések, életcélok felállítása
Legyen szó akár új ismeretek megszerzéséről, 

felújítás tervezésééig mindenről, csak mindig le-
begjen a szemünk előtt! Szükségünk van életcél-
ra, foglalatosságra, amely leköti gondolatainkat, 
kezeinket. Ezek különböző aktív foglalkozások 
lehetnek, az egészségi állapottól, erőnléttől és 
szükségletektől függően.

Erős családi kapcsolatok!

Sokszínű feladatok

Aktív társasági  
kapcsolatok

Az már eddig is tudott volt, hogy a 
közösségi létezés hiánya, az elszigete-
lődés, illetve elszigeteltség jelentősen 
növeli az időskori elbutulás kockázatát. 

A társasági élet hatékonyan előzi meg 
az időskori elbutulást.

Mozgás - sport

De milyen módszerek vannak a fittség eléréséhez?



Nem csak a levegőbe beszélünk!
A NaturComfort Kft. rendszeresen társadalmi szerepválla-
lásokat teljesít a Vásárlók teljes körű kiszolgálása mellett. 
Lendületünk nem hagyott alább, íme beszámolónk:

A nyíregyházi 
kosárlabda 
csapatnak 
évek óta 
támogatói 
vagyunk.

Több mint 
1500 felnőtt 
és  utánpót-
lás sportoló 

kapott 
ajándék 

terméket.

A Nyírerdő Zrt.-
nek önkéntesként 

segítettünk sok-sok 
facsemete  

elültetésében.

Közel 7500 ajándéktermék került kiosztásra nyugdíjasok, nyugdíj-
szervezetek között. Akik ajándék termékeket kaptak:
• Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége, Budapest
• Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület, Győr
• Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, Veszprém
• Városi Szövetség Őszidő Nyugdíjas Klub, Százhalombatta
• Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Nagykanizsa
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-

vetsége, Nyíregyháza, Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy 
Megyei Szövetsége, Kaposvár

A debreceni Nordic Walking klu-
bot is megleptük  karácsonyra.

» A helyi Állatbarát Alapítványt rendszeresen támogatjuk. Segítjük munkájukat mind 
ajándékokkal, mind pedig aképpen, hogy a bentlakó kutyusokat sétáltatni visszük.

» #etesdafrontvonalat - Szabolcsi Angyalok# Facebook-os szervezeten keresztül:  Nagy-
kállói Kórház dolgozóit

» A Vöröskereszt Anyaotthon dolgozóit

» Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesületének Szajoli Csoportját

» Alkalmazott Oktatástan 1 millió forint - az olvasás,a megértés,és  a minőségi okta-
tás javítása céljából, a felnövekvő generáció segítése miatt

www.naturcomfort.hu


