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Hatvanhoz közel a negyveneseket is inspirálja 
Ismerje meg a NaturComfort és a Magyar Családi termékcsalád alapítóját

Hat éve dolgozom a NaturComfort marketing osztályán. Negyvenes éveim második 
felében járok. Egyensúlyozok a munkahely, a háztartás, a család - egy egyetemistával, 
egy kamasszal, egy sokat dolgozó férjjel -, és az idős - de még kicsit aktív - édesanyám 
között. Életem azon szakaszában járok, amikor mindig mindenkinek rám van szüksé-
ge. Sokszor vagyok fáradt, kimerült. 

A cégnél sok a feladatom, szorosak a határidők. Mégis a munkahelyemen,  sőt 
a marketing egyeztetéseken kapom a legtöbb iránymutatást arra, hogyan ke-

zeljem helyesen az időmet és az élethelyzeteimet.

 A közvetlen felettesem Polgári Erika, a NaturComfort alapítója, ügyve-
zetője, ő a marketingosztály vezetője. 

Hogy milyen Erika a mindennapokban? 
Határozott a szabályok lefektetésében és betartásában. Tele van energiá-

val! Sugárzik belőle a pozitivitás, nem ismer lehetetlent, megoldásokban gondol-
kodik. 

El lehet akadni a munkában, ki lehet fogyni az ötletekből, csak jeleznünk kell, 
és kapjuk az ihletet, a tanácsokat a megoldásra. Kreatív, döntéseivel sokszor hagyatkozik az első 
megérzésére, hogy valami megfogta-e vagy sem. Marketing- vagy akár a termékfejlesztős mun-
kákban a módszere, hogy beleéli magát Vásárlóink helyzetébe: hasznos lenne ez számukra, örül-
nének neki, segíti a mindennapjaikat? Például a vevőknek küldött ajándékok ötletelésénél sokszor 
kérdezi, hogy Anyukád ehhez mit szólna Szilvi? Édesanya 84 évesen is fontosnak érzi magát, hiszen 
valakit érdekel a véleménye, kíváncsi a tapasztalataira. Így nem is csoda, hogyha megy a Natur-
Comfort reklám a tv-ben, anyukám már örömmel kiált: itt van Erika!

Ezen adottságait nem sajnálja senkitől. Többünket - gyakorló anyukákat és háziasszonyokat 
- gyakran ellát tanácsokkal. Mivel egyszerűsíthetjük le a mindennapjainkat, hogyan vigyázzunk 
egészségünkre. Sokszor kezdeményez közös programokat, nordic walking edzéseket, mert tudja, 
hogy ezek nemcsak a testünknek, hanem a lelkünknek is jót tesznek. 

Azt, hogy a sok munka ellenére mégsem a munkahelyemen fáradok el, 
nagyban befolyásolja a személye. Ő decemberben 60, én július végén  48. 
Fittségben, energiában van köztünk különbség, de az ő javára. 

Szerencsés vagyok, mert a célom - hogy hol akarok tartani tíz év 
múlva érzelmileg, testileg, szellemileg - itt van a szemem előtt! Nem 
kell kutatnom, hogy mi a titok mert azt is szívesen megosztja Velem, 
Velünk! 

Legutóbbi vásárlói levelében így fogalmazta meg: „Mindig lehet 
tenni a boldogságunkért. ... Mindent megélni az adott napon, kihozni 
magunkból a legjobbat! Sohasem késő elkezdeni testünk és lelkünk élet-

stílusunkhoz igazítható fitté alakítását. A kis dolgok is sokat jelentenek. Az 
egészséges emberi test és lélek folyománya a jó életminőség, és a betegségek 
kialakulásának veszélye a minimálisra csökken.” - 

Például ez az egyik titok, szerintem.

Szentjóbi Szilvi
marketing osztály



A Magyar Családi Balzsam nagy dózisú gyógynövényes össze-
tevőihez képest háromszor annyi gyulladáscsökkentő, fájda-
lomcsillapító hatású gyógynövény kivonatot tartalmaz. A  
sokszoros mennyiségű gyógynövényes hatóanyagok kima-
gasló hatásfokkal nyújtanak megoldást ízületeinek, legfá-
jóbb testrészeinek, duzzanatainak, sérüléseinek kezelésére.

Összetevői alapján ajánljuk:
- gyulladáscsökkentésre, 
- fájdalomcsillapításra, 
- visszerek kezelésére, 
- ízületi fájdalmakra,
- izomlázra, izomgörcsökre; 
- sportsérülések, duzzanatok, zúzódások, ütődések, ficam 

okozta fájdalmak, húzódás kezelésére.
Főbb összetevők: árnika, körömvirág, menta, vadgesztenye, rozmaring, vörössző-

lőlevél kivonat, fekete nadálytő kivonat, E-vitamin

Magyar Családi Balzsam Eszencia
Prémium kategóriás balzsam

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

Kezdetektől arra törekedtünk, hogy a Natur-
Comfort értékesítési stratégiája ne csupán az 
eladásra épüljön. Vásárlóink - elsősorban 
az idősebb emberek – érezzék a gon-
doskodásunkat, a magányosan élők 
lelki segítséget is kapjanak. Alapos 
ismertetés után legyen bátorságuk 
kipróbálni a készítményeinket, hogy 
aztán élvezhessék a gyógynövények ál-
dásos hatását. Igaz, csodát mi sem tudunk 
tenni, de ha el tudja végezni mindennapi teen-
dőjét, önellátóbb lesz, az egy nagy lépés a cél 
felé: komfortosabbá tettük az Ön életét. 

Az, hogy annak idején első saját termékünk, 
a Magyar Családi Balzsam Érték és Minő-
ség Nagydíjas lett, jelzi, hogy törekvésünk jó 
irányba tart. A mai világra jellemző árudöm-

pingben kellenek a jó iránytűk, és ez a díj is jel-
zi azt, hogy jól választ, aki bennünket választ.

Az eltelt 10 évet szerettük volna megkoro-
názni egy különleges termékkel, s ez a Magyar 
Családi Balzsam Eszencia megalkotásával 

sikerült is. Örömünk azzal lett teljes, hogy 
ez a termékünk is megkapta az Érték és 

Minőség Nagydíjat, 2021-ben - tehát a 
megszületésének az évében már olyan 
sikeressé vált, hogy nyertes lehetett. 

A következő 10 évben is célunk a ki-
magasló minőség megtartása termék-kí-

nálatban, kiszolgálásban. Reméljük, továbbra 
is rengeteg pozitív visszajelzést kapunk majd 
Önöktől, mert ez az az elismerés, ami még fon-
tosabb számunkra, mint a különböző hivatalos 
díjazások!

11.900 Ft
50 ml

Tripla mennyiségű 
gyulladáscsökkentő 
és fájdalomcsillapító 

hatóanyag!

Kedves Érdeklődő!

Nemrég óta használom a Magyar Családi Balzsam Eszenciát. Az ujjaim ízületesek, állandóan gyul-
ladásban vannak. Az eszencia nagyon jó az ujjaimnak, 10-15 perc után megszűnik a fájdalom.

Cseperkáló Istvánné - Tököl



A Balzsam olyan gyógynövényes összetevőkből áll, me-
lyeknek hatása gyulladáscsökkentő és fájdalomcsilla-
pító.
Vásárlóink tapasztalatai alapján, elsősorban a következő 
problémákra ajánljuk:

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

- elmulaszthatja az éjjeli vádligörcsöket és csökkentheti 
a visszerek tüneteit,

- megerőltetett ízületek, izomláz, fejfájás esetén azon-
nali csillapító hatást nyújthat,

- alkalmazható még a vérkeringés segítésére, hűtésre, 
masszázsra.

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

A Balzsam olyan gyógynövényes összetevőkből áll, melyek hatása 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító.

Vásárlóink tapasztalatai alapján, elsősorban a következő problémákra ajánl-
juk:

- csökkentheti a fáradt, sérült és visszeres lábak problé-
máit, elpattant hajszálerek, reumatikus problémák okoz-
ta fájdalmakat,
- sportsérülésekre, izomlázra, megerőltetett ízületekre, 
- fejfájás esetén azonnali csillapító hatást nyújthat.
Megnövelt mentol és a kámfor tartalma miatt erősebb 
hűsítő hatású, gyorsabb felszívódású.

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

„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

2.590 Ft 
50 ml

2.390 Ft
50 ml

Magyar Családi Balzsam  
Extra Hűsítéssel

Lábra, hátra, derékra!
Magyar Családi Balzsam

6.495 Ft   
250 ml

 7.450 Ft  250 ml
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Megalkotása óta több,  
mint 700 000 eladott darab  

a kezdetek óta  
változatlan összetételben!

Jégzselé, tele  
gyógynövényekkel 
- a fájdalom lefagy 

és eltűnik!



3.480 Ft
50 ml

A „bekötött” izmok lazítására, becsípődés kezelésére ajánljuk!
A melegítő hatást azokon a felületeken kezdjük el érezni, ahol vérbőség 

alakul ki. A vérbőség kialakulhat gyulladás hatására is. Amikor valamilyen 
mozgás hatására, például sportolás során jön létre a 
vérbőség, akkor is érezhető a melegítő hatás. Egyen-
letesen, kíméletesen és hosszan (akár több órán át is) 
melegíthet a balzsam. 

Ha nem érzi a melegítő hatást, érdemes masszírozni 
a bekent felületet, vagy kicsit átmozgatni a testrészt, 
hogy a balzsam intenzívebben fejtse ki hatását. 

Főbb összetevők: capsaicin, vadgesztenye kivonat, ár-
nika, menta, körömvirág, rozmaring, aloe vera, kámfor, 
shea-vaj, 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

9.990 Ft
250 ml

Olyan terméket fejlesztettünk ki kedves Vásárlóink számára, 
ami több, sokkal több egy egyszerű testápolónál. 

Nyugtató, ellazító hatású gyógynövényes összetevőket sűrí-
tettünk különleges testápoló balzsamunkba. Számos bőrápoló 
összetevő mellett, markánsan érvényesül a levendula nyugtató, 
relaxáló hatása.

Üdévé, fiatalossá, bársonyossá teszi bőrét, miközben idegeit 
is nyugtatja, és illatával harmonikussá varázsolja mindennapjait!

Az összetevők mélyen bőrtápláló hatásúak, fiatalossá teszik 
bőrét és egyben bőrfiatalító, lifting hatásúak. 

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

„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

9.990 Ft 
250 ml 

Magyar Családi Balzsam 
melegítő hatással

Magyar Relax Balzsam
bőrápolásra

3.480 Ft
50 ml

A Magyar Családi 
Balzsam minden  

előnyével és  
Capsaicinnel a  

melegítő hatásért!

Aromaterápiás, 
bőrfiatalító 

testápoló



A Magyar Flexigén ananász-málna ízű kollagén ital vitaminokkal 
és ásványi anyagokkal, különleges és egyedi összetevő-kombináci-
óval erősíti a szervezetet. Kiváló ízület-ápoló és bőrápoló, ránctala-
nító hatású. Megfelelő mennyiségű kollagén adagot biztosít, olyan 
egyéb anyagokkal megtámogatva, amelyek segítik, hatékonyabbá 
teszik a kollagén beépülését. Mindezt liposzómás formában, mely 
a könnyű, hatékonyabb felszívódást segíti. 

A Flexigén D3-vitamin tartalma a kalcium és a foszfor szintjét sza-
bályozza a vérben, a kalcium hasznosításában, az erős cson¬tozat 
kialakításában jelentős szerepet játszik. A hialuronsav sok vizet ké-
pes megkötni, ezáltal javítja a bőr szerkezetét, növeli a hidratáltsá-
gát, biztosítja ízületei rugalmasságát, flexibilitását. 

A Flexigén főbb összetevői: kollagén, D3 vitamin, hialuronsav, cink, 
szelén, mangán, pantoténsav, E-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, L-li-
zin és L-prolin.

Az összetevők együttes hatása alapján ajánljuk:
- az ízületek rugalmasságának helyreállításához, a sérült 
ízületek ápolásához, 
- az egészséges ízületek, csontsejtek, ín-sejtek, porc-sejtek (ösz-

szefoglaló néven fibrolastok) állapotához szükséges anyagok termelődésének, 
képződésnek serkentéséhez, 

- sérült, vagy súlyosan gyulladt ízület, porc által okozott fájdalmak enyhítésére, 
- a bőr rugalmasságának növeléséhez, haj és köröm ápolásához, az erek állapo-

tának karbantartásához 
Mitől egyedi a Flexigén kollagén ital? 

- a C-vitamin, L-lizin és L-prolin hármas kombinációja segíti kötőszöveti sejtek 
képződését, mely a kollagén hatékony beépülését támogatja

- a vitaminokat, ásványi anyagokat liposzómás formában tartalmazza, ezért ezen 
anyagok hasznosulása akár 94% feletti.

- A Flexigénben lévő polifenolok és az MSM védik az ízületeket a gyulladástól, és 
a kötőszöveteket a leépüléstől.

Ajánlott napi adag: felnőtteknek 16 ml / nap. A 480 ml-es termék 1 hónapra elegendő 
mennyiséget tartalmaz.

Ízületápoló, bőr-, haj-, körömápoló hatás

„A kollagén két hétig tartó, napi fogyasztását követően fájdalmaim a térdemben és a vállamban 
megszűntek. Mellette semmi mást nem használtam. Összesen másfél hónapja szedem. Eddig az 
ízületekre nagyon jó hatással volt, nem voltak fájdalmaim. Biztos, hogy három hónap után teljes 
egészében fog hatni az egész szervezetre, a bőrre is. Nagyon örülök neki, hogy használhattam.”

Molnár Tiborné - Nyíregyháza 

480 ml

15.990 Ft

KOLLAGÉN ITAL VITAMINOKKAL, ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL

ÚJ!
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A kollagént nem elég csupán bevinni a szervezetbe, be is kell épí-
teni, hogy stabilan ott maradjon, ahol kell. A Flxigén ezt tudja. A 

kollagénen túl számos gyógyító, építő összetevő segíti Önt a gyó-
gyulásban! 

MAGYAR FLEXIGÉN 



Tudja-e, hogy milyen fontos a kollagén a szervezetben? 
Tudta, hogy van egy „ragasztó”, amely együtt tartja a testet? Nélküle a bőr száraz és vékony 

lenne, a körmök törékenyek lennének, az izmok nem tudnának növekedni, és a csontok is 
rendkívül sérülékenyek lennének? Ez a kollagén (collagen). A „kólla” (ragasztó) görög szóból 
és a francia „gène” (valamit termel) szavak összetételéből származik, ami így azt jelenti, hogy 
a kollagén „ragasztó-termelő” fehérje. A szervezetben minden szövet formálásához és gyó-
gyításához szükség van rá. Ez az oka annak, hogy ez a leggyakoribb fehérjénk, a szervezet-
ben lévő összes fehérje 30%-át adja. Egy fontos szerkezetben koncentrálódik: az extracel-
luláris mátrixban (más néven ECM). Ez az a réteg, amely támogatja a sejteket a test minden 
egyes szövetében. Úgy kell elképzelni, hogy az ECM olyan, mint egy háló, amely az összes 
sejtet együtt tartja, és támogatja a funkcióikat. 

Meghökkentő, de igaz tény: 
A kollagén termelődése a szervezetben 20-25 éves kor 

körül már lelassul, majd 50-60 éves kor körül szinte teljesen 
megáll. Ezért szükséges pótolni a szervezet számára vagy 
serkenteni kell a képződését. Ugyanis többek között ez védi 
az ízületeket a kopástól. Olyannyira szüksége van a szerve-
zetnek a kollagénre, mint az autó motorjának az olajozásra.

A kollagén a szervezetben a leggyakrabban elő-
forduló fehérje 

A kollagén számos szövethez, köztük a bőrhöz, az izmok-
hoz, a csontokhoz, az inakhoz, az agyhoz és a szívhez ad 
formát, erőt, segíti épségét. 

A kollagén egy zselés anyag, mely alapvető fontosságú 
szervezetünk számára: 

- az inak 80%-át, a porcok 60%-át, a csontok 30%- át kollagén alkotja 
- az erek fala is kollagénből áll 
- növeli a bőr rugalmasságát, csökkenti a ráncokat 

Komolyabb ízületi panaszok kezelésében nagyon fontos szerepe van a kollagénnek. 
A kollagén felelős az ízületek működéséért is, ezért épségének megőrzése feltétlenül 

szükséges, minden korosztály számára. 
A kollagén hidrolizált formában való bevitele azért kedvező, mert fokozott felszívódást 

eredményez. Ez azt jelenti, hogy előre feldolgozott formában van, ezért nem terhelik le az 
emésztőrendszert, nagyobb hatásfokkal hasznosul a szervezetben. A NaturComfort Ma-
gyar Flexigén is hidrolizált kollagént tartalmaz. 

A kollagén bevitele serkenti a szövetek regenerálódását, ezáltal csökkenti és megakadályozza az 
ízületi fájdalmat. Ezen túl megakadályozza a csontsűrűség csökkenését, stimulálja a csontképző 
sejteket, javítja a kalcium felszívódását, a bőr öregedése ellen küzd, javítja a bőr rugalmasságát. 

A kollagént nem elég csupán bevinni a szervezetbe, be is kell épí-
teni, hogy stabilan ott maradjon, ahol kell. A Flxigén ezt tudja. A 

kollagénen túl számos gyógyító, építő összetevő segíti Önt a gyó-
gyulásban! 

7

TUDTA, HOGY MILYEN FONTOS A KOLLAGÉN  
A SZERVEZETBEN?



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. Rendkí-

vül kedvező ásványianyag-összetétel jellemzi, magas kálium- és 
foszfortartalom, valamint alacsony nátrium- és kalciumérték jel-
lemző 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 idegbántalmak, 

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 fáradtan 
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
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Létezik-e  
természetes  

multivitamin?  
Igen!

Magyar termelőtől, 
Magyarországon, zárt 

rendszerben termesztett 
süngombából -  

immunrendszere a legjobb 
minőséget kapja! 



Magyar Gomba Bomba kapszula

90 db/doboz
19.900 Ft

A NaturComfort saját fejlesztésű, négy különböző gyógygombát 
tartalmazó készítménye prémium kategóriás, saját fejlesztésű termé-
künk.

Rendkívül erőteljes módon védi a szervezetünket, erősíti immunrend-
szerünket.  

Összetevők alapján ajánljuk:
- immunerősítésre, szív és érrendszer védelmére,
- koleszterinszint és vércukorszint csökkentésére,
- gátolhatja a ráksejtek növekedését, szétszóródását,
- emésztőrendszer javítására, emésztési problémákra, a lerakódott 

salakanyag megtisztítására, reflux, puffadás, gyomorfekély, vas-
tagbél problémáinak kezelésére,

- idegsejt védő hatású, az idegrendszer stabilabb működésére,
- csontritkulás kialakulásának megelőzésére, bőrbetegségek keze-

lésére.
Összetevői: shiitake gombapor, ördögszekér gombapor, süngomba 

gombapor, laskagomba gombapor.

Egy éve szedem a Gomba Bomba kapszulát, és azóta a közérzetem jobb lett, elmúlt a feszültségem, 
valamint minden laborleletemnek kedvezőbb lett az eredménye.

Hajtó Józsefné - 69 éves - Sopron

Magyar Bomba Forma kapszula
A Bomba Forma kapszula egy egyedi összetevőjű „Életmód” kapszula, mely 

a szervezet több területére is jótékony hatással van, bomba formába hoz. 
Összetevőinek legfontosabb hatásai:

- szívre, érrendszerre, vérkeringésre gyakorolt jótékony hatás
- méregtelenítő hatású
- egyensúlyba hozza az emésztést, anyagcsere-folyamatokat,
- energiával tölt fel, vitalizál, fokozza az ellenállóképességet
- védi és erősíti az immunrendszert, antioxidáns mechanizmusokat tá-

mogat, 
- segít az elhízás megelőzésében, a kívánt testsúly megtartásában, zsírle-

bontás folyamatát támogatja
- megszünteti a kimerültséget, stresszoldó, idegrendszert harmonizáló ha-

tású
Főbb összetevők: D-vitamin, Cink, K1-vitamin, B6 vitamin, folsav (B9), B12 

vitaminok, szőlőmag-kivonat, garcinia cambogia (csíkos berry), kóladió, 
ginzeng, maca gyökér.

„62 éves vagyok, és egy hónapja szedem a BombaForma kapszulást. Azóta jobb a közérzetem, job-
ban tudok tőle aludni. Egyébként minden terméküket nagyon szeretem.”

Halmy Gyuláné  (62 éves) - Litér

60 db kapszula/tégely
19.900 Ft

Négy, egyenként is 
szupererős  

gyógygomba  
keveréke.

„Életmód kapszula”, 
vitalizáló,  

méregtelenítő, 
testsúly szabályozó 

hatással



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, 
hanem gyulladáscsökkentő gyógynövények is. A lucerna 
erősíti a csontokat, fogakat. Termékünk tartalmaz még pl. 
kondroitint, 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 gyö-
kér 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
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Lehetséges-e  
hiányzó, vagy rossz 
szerkezetű porcokat 

visszaépíteni,  
megújítani? Igen!

Igazi „mini-patika”- 
csontok, fogak, idegek 

védelme, vírusölés, 
izomgörcsök oldása, 
nyugodt alvás - egy 

kapszulában!



Feszes bőr 50 felett Nappali arckrém

Az éjszakai arckrém gazdagabb összetevőjű nappali párjánál, és mélyen 
táplálja az arcbőrt alvás közben, így az puhább és megfelelően hidratált 
lesz. Az éjszakai arckrémben lassabb felszívódású anyagok található-
ak, így az sűrűbb és több hatóanyagot tartalmaz, mert jóval több idő 
áll rendelkezésre a megfelelő mértékű felszívódáshoz, mint a nappali 
krém esetében. A kitozan és a hialuronsav mellett még 11 értékes és 
természetes növényi összetevő garantálja a bőr megfelelő ápolását. 

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

ket, vagy egyéb allergiás reakciót válthat ki a krémünk, 
- a nedvességet megkötő anyagok biztosítják, hogy bőre hidra-

tált lesz, nem „húzódik”.
Főbb összetevők: igazgyöngy-őrlemény, kókuszolaj, mandulao-

laj, uborka, kamillaolaj.

Továbbfejlesztett nappali arckrémünk, új összetevőinek 
köszönhetően még hatékonyabb módon biztosítja a bőr ru-
galmasságát és a feszes, ránctalan arcbőrt.  Úgy alakítottuk ki 
termékünket, hogy minden bőrtípusra alkalmazható legyen 
és minél több természetes összetevőt tartalmazzon. Gyorsan 
felszívódó összetevők garantálják, hogy nem kell attól félni, 
hogy túl zsíros és krémes marad az arcbőr napközben. 

Új, értékes és különleges összetevők gazdagítják krémünket: 
- az aloe-vera gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló hatású, 
- a panthenol vízmegkötésben segít, 
- A shea-vaj gazdag zsírsav-tartalma mellett sok A, E és F vitamint 

tartalmaz, hidratáló, és serkenti a bőr öngyógyító képességét. 
- kenderolaj összetevője igazoltan gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató képességekkel 

bír, így segíti az aknés, gyulladt bőr kezelését, valamint a túlzott faggyútermelés nor-
malizálását.
További összetevők: uborka, napraforgóolaj, kókuszolaj, mandulaolaj, olívaolaj, kamilla ki-

vonat, Chitosan Glycolate, levendula kivonat.

50 ml

11.900 Ft

50 ml

9.990 Ft

Feszes bőr 50 felett Éjszakai arckrém

Amióta a Feszes bőr 50 felett Nappali krémet használom, bársonyos az arcőbröm, és megnyugtat 
a levendulás illat. Sokkal szebb a bőröm, és azt szeretem bennek, hogy pillanatok alatt felszívódik. 

Anacsi Tiborné - 61 éves

Amióta rendszeresen használom a Feszes Bőr 50 feletti arckrémeket, azóta hiába van vegyes bőr-
típusom, az egész arcbőröm bársonyos és nem húzódik.                                 Bazsó Sándorné - 74 éves
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Finom, diszkrét illat, 
erőteljes, ám  

gyengéden óvó 
hatás.

Összetevői, hatása 
alapján a  

legnagyobb márkák 
közt a helye.



Az aloe vera

Aloe vera-t tartalmazó termékeink:

Az aloe vera jótékony hatásait 
már az ókorban is ismerték. Kivo-

n a t a i t széleskörűen használják a kozme-
tikai iparban és az alternatív gyógyászat-
ban is.

Mire alkalmazható az aloe vera?

Sérülések és égések
Mivel sebgyógyító hatása van, remek vá-

lasztásnak az égési sérülések, horzsolások, 
illetve napégés kezelésére. Műtéti sebek 
ápolásához is javalott, de akár csonttörések, 
és sportsérülések esetén is bátran alkalmaz-
hatjuk kiegészítő kezelésként.

Bőrbetegségek-bőrproblémák
Javasolják nemi herpesz, pikkelysömör, 

bőrkiütés esetén. Bizonyíték még nincs arra, 
hogy enyhítené az akné, a pelenkakiütés, az 
övsömör és csalánkiütés kellemetlenségeit

Száj- és torokpanaszok
Szájgyulladás, fogfájás és ínygyulladás 

esetén is sikeresen alkalmazható. Zsályával 
együtt egy makacs torokgyulladás ellen is 
hatásos lehet.

Bél- és gyomorpanaszok
Gyomor- és bélpanaszok ellen is használ-

hatjuk. Hiszen emésztést segítő anyagokat 

tartalmaz. Kitisztítja a beleket, a testünk sav-
talanítja.

Cukorbetegség és magas koleszterin
Kutatások utalnak arra, hogy a cukorbete-

gek, és a magas koleszterinszinttel rendelke-
zők állapotán is javíthat. 

Száraz bőr, ráncok kezelésére
Sok olyan hatóanyagot tartalmaz, amely 

nyugtatja, táplálja a bőrünket, így száraz 
bőr esetén használjuk ki az aloe vera  jótékony 
hatását. Ezek az összetevők a sérült bőrsejtek 
gyógyulását is támogatják. Ennek köszönhe-
tően enyhülnek a ráncok.

Immunrendszer
Az aloe vera erősíti az immunrendszerünket. 

Antibiotikus és antivirális hatásának köszön-
hetően támogatja az immunvédelmünket 
az olyan fertőzésekkel szemben, melyeket kü-
lönféle baktériumok vagy vírusok okoztak. A 
candida gomba ellen is hatásos az aloe vera.

Természetgyógyászat
A természetgyógyászatban az aloe verát a 

depresszió, a migrén, a reuma, különféle szív-
betegségek, a köhögés, a fejfájás, a fagyások, a 
rovarcsípések és a vesepanaszok keze-
lésére is használják.



A Svájci Elixír első használata után másfél 
órával megszűnt a viszketés, a negyedik órá-
ban a hólyagosodás is elmúlt. Először drágá-
nak tartottam, most már azt mondom, min-
den cseppje kincs. Azért vettem meg, mert a 
munkahelyemen kötelező a kézfertőtlenítő 
használata, amire bizonyára allergiás vagyok.

H. Katalin - 39 éves - Nyíregyháza

Amióta rendszeresen használom a Feszes 
Bőr 50 feletti arckrémeket, azóta hiába van 
vegyes bőrtípusom, az egész arcbőröm bárso-
nyos és nem húzódik.

Bazsó Sándorné - 74 éves - 

62 éves vagyok, és egy hónapja szedem a Ma-
gyar BombaForma kapszulát. Azóta jobb a 
közérzetem, jobban tudok tőle aludni. Egyéb-
ként minden terméküket nagyon szeretem.

Halmy Gyuláné - 62 éves - Litér

A Flexigént rendeltem meg körülbelül három 
hete, a férjemmel ketten fogyasztjuk. Már ér-
zem, hogy az ízületeim könnyen mozognak. 
Hívtam a telefonos tanácsadómat a pótrendelés 
miatt!

Seres Ferencné - Csólyospálos

Mezőgazdasági vállalkozó vagyok, és na-
gyon sokat ülök a traktorban, és a bőröm  a 
naptól keményedik, száraz tapintású. Amióta 
használom a Feszer Bőr 50 felett Nappali 
krémet, azóta sokkal puhább a bőröm. És 
nem vízhiányos!

Koleszár János - 55 éves

Három üveggel rendeltem a Flexigénből, 1 
üveggel már meg is ittam. Érzem, hogy na-
gyon jó, mert már nem fájnak az ujjaim, és a 
közérzetem is jobb lett.

Zeneiné Bódi Mária - 75 éves - Szeged

A férjem napi szinten a Magyar Családi 
Balzsam melegítős változatát használja 
derék-, váll- és térdfájdalmai miatt. Nem ki-
mondottan ízületi problémái voltak, inkább a 
munkája során terheli meg. Ha reggel bekeni, 
délutánig a fájdalom nem jelentkezik. Meg 
van vele elégedve, fájdalmai nincsennek. 
Rendszeresen használja.
Tóthné Éberfi Éva - Berhida-Peremartongyártelep

Korábban volt egy csuklótörésem. Ezért mi-
kor fúj a szél vagy frontváltozás idején, nagy 
fájdalmaim vannak. Amióta a Magyar Csa-
ládi Balzsam Eszenciát kaptam és haszná-
lom, a fájdalmaim pár perc alatt elmúlnak. 

Molnár Sándorné - Kisvárda 

Időskor előrehaladtával együttjáró ízületi 
problémáim nagyon kellemetlenek voltak. 
Fájt a karom, és alig tudtam felemelni. Be-
kentem az érzékeny területet egy borsónyi 
Magyar Családi Balzsam Eszenciával, és 
pár perc alatt megszüntette a fájdalmat és fel 
tudtam emelni a karom.

Fodor Pálné - 69 éves - Kisvárda

Évekkel ezelőtt vásároltam a Magyar Csalá-
di Balzsam EXTRA változatot. Nagyon meg 
vagyok vele elégedve, és nagyon örültem, 
amikor hívott Tanácsadójuk. Azóta többször 
rendeltem, hiszen a lábfájásom és a visszeres 
tüneteim enyhültek.

Ádány Zoltánné - Derecske

Fájt mindkét oldalam és a derekamban is gya-
kori volt a szúró fájdalom. Egyszer kentem 
be a Magyar Családi Balzsam Eszenciával 
és megszűnt a fájdalom is és a kellemetlen 
szúró érzés is.

Varga Gergelyné - 59 éves - Kisvárda 

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:

Vásárlóink mondták - terméktapasztalatok



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
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A „bőr doktora” - 
több száz éves  

sikerrecept!



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 íz-
telenek, amennyiben fémes-kesernyés ízt érez, szervezetének nagyobb dózisban van szüksége az adott ol-
datra. 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

!
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650 féle vírust képes  
elpusztítani.  

Antibiotikus hatású,  
viszont sohasem  

gyöngíti le a szervezetet.

Az „ifjúság forrása”, 
sok-sok kedvező 

élettani hatással!



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 bél-
rendszer 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 

kínálunk Önnek, mely népszerű termékünk, a 
Magyar Családi Balzsam egyedülálló hatását 
belülről erősíti meg!

Porcokat erősítő hatású gyógynövényeket 
tartalmaz. Köszvényre, az ízületek nedves-
ségtartalmának szabályozására, reumatikus 
fájdalmakra, 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

!
Táncpróba Teakeverék

!
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Karcsú Boszy Teakeverék

Méregtelenítés,  
kúraszerűen  

alkalmazva fogyás  
- csak és kizárólag 

gyógynövényekkel!

Köszvény ellen 
teával?  

A Táncpróbát  
érdemes  

kipróbálnia!



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, mandulaolaj100 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

Kicsi a bors,  
de erős!

Ez nem egy szimp-
la Körömvirág-ke-
nőcs! Bőrtáplálás, 

gombaölés,  
gyengéd ápolás!

Magyar Családi Körömvirág-kenőcs



Magyar Liposomal C Eszencia
Liposzomális C-Vitamin

A Liposomal C Eszencia 95%-ban hasznosul, és oldott ható-
anyagtartalma közvetlenül a sejtekhez jut. A liposzómális tech-
nológiának köszönhetően kimagasló hatékonysággal szívódik fel, 
olyan mértékben, amit ezelőtt csak infúziós, vagy intravénás injek-
ciós módszerekkel lehetett 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
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Folyékony  
C-vitamin -  

a legkiválóbb 
 alapanyagokból.

MTA által  
ellenőrzött  
minőségű 
 folyékony  

multivitamin!



Önnek okozott már fejtörést,  
mi lehet a különbség közöttük? 

A C vitamint mindenki ismeri. Minden-
honan azt halljuk mennyire fontos az immu-
rendszerünk, szervezetünk működéséhez. 
Az azonban még nem mindenkinek világos, 
hogy mi is az a liposzóma, mit is jelent, hogy 
liposzómális C-vitamin. 

Szükésgünk a C-vitaminra, mert:
• az immunrendszer normál működését se-

gíti,
• védi a sejtek oxidatív stresszel szemben
• hozzájárul 

- a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez,
- az idegrendszer normál működéséhez,
- a normál pszichológiai funkció fenntartá-

sához
- a normál energiatermelő anyagcsere-fo-

lyamatokhoz
- a megfelelő kollagén képződéshez és ezen 

keresztül a bőr, a fogak és fogíny, a csonto-
zat és porcok, valamint az erek normál ál-
lapotának, működésének fenntartásához

- a vas fokozott felszívódásához
• kutatások bizonyították szerepét a rák meg-

előzésében és a gyógyulás támogatásában.
Mit kell tudnunk a  

liposzómás C-vitaminról?
Mi is az a liposzóma: A liposzómák folya-

dékkal töltött gömböcskék, melyeket kívülről 
foszfolipid kettős réteg határol. A foszfolipidek 
alkotják az emberi szervezet sejtmembránjait 
is, és nélkülözhetetlenek sejtjeink egészséges 
működésében. A liposzómák a természetben 
nem ismeretlenek: az anyatejben például 
ilyen liposzómák szállítják a tápanyagokat, 

hogy a 
b a b á k 
szer ve-
zete a 
l e h e t ő 
l e g -
j o b b an 
t u d j a 

azokat hasznosítani. A liposzómális göm-
böcskék hatékonyan tölthetők meg fontos ha-
tóanyagokkal (például C-vitaminnal), mert a 
külső foszfolipid réteg megvédi a tartalmat, és 
képes azt a szervezeten belül oda (azokhoz a 
sejtekhez) szállítani, ahol arra szükség van. 
A technológiát ma már számos esetben alkal-
mazzák. Terápiás értékét azóta is számtalan 
tudományos vizsgálat bizonyította.

A liposzómás C-vitamin lényege, hogy 
szinte 100%-ban hasznosul a szervezetben. 

A C-vitaminnak a hasznosulásához el kell 
jutnia az emésztőrendszerbe, és a vérkerin-
gésbe jutva a sejtekhez. Kutatók rájöttek, 
hogyan hasznosulhat hatékonyan a szerveze-
tünkben a vitamin. Ez a formula a liposzómás 
vitamin . 
A lipo-
szómás C 
–vitamin 
gyártása 
során al-
kalmazott 
technológia segítségével olyan apró gömbök 
(liposzómák) jönnek létre, amelyek memb-
ránja (külső burka) igen hasonló az élő sejte-
kéhez, ezért a liposzómákban lévő C-vitamin 
könnyen bejut a sejtek belsejébe, szelektíven 
célba juttatva a bennük lévő hatóanyagokat. 
A liposzóma csomagok növelik a hatóanya-
gok stabilitását is. A hagyományos szájon át 
szedett C-vitamin jelentős része hasznosu-
lás nélkül távozik a szervezetből. Ez azt jelen-
ti, hogy 1000 mg-nál akár a C-vitamin 80%-a 
azaz, 800 mg kiürül anélkül, hogy a szervezet 
hasznosítani tudná.                                    

http://vitaminspecialista.hu/
Reméljük, ezzel az ismertetővel meggyőztük 

Önöket, hogy miért érdemes a liposzómális 
termékeket vásárolni.  Válasszák is bármely 
gyártó által készített vitamint, a liposzomális 
folyadékokkal nagyobb eredményt érnek el ha-
tékonyságuk kifejtésében.

Próbálják ki a NaturComfort termékeit is!
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Melyik C-vitamint válasszam?



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 - Tóthszentmáton

Szeles időben, vegyszeres, vizes, olajos 
munkálatok előtt javasoljuk használni, mi-
vel védőréteget 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
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Puha, sima sarok, 
illatos, gombáktól 

mentes lábfej- mindez 
egy terméknek  
köszönhetően!!

Védőréteg a bőrön, 
bőrfelszíni  

gyulladások 
ápolása és puha 

tapintás!



Visszeres panaszok? A Mentás lábkenőcs vadgesztenyével 
vadgesztenye- , menta-, valamint szőlőmagolaj-tartalma kifejezet-
ten a megterhelt 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 melegítő 
hatású „párja” célzottan deréktájon szívódik fel a 

leghatékonyabban. Csak vérbőség esetén 
melegít, magyarán, amennyiben gyulladt, 
megerőltetett az adott terület, vagy moz-
gatva-tornáztatva van, esetleg dunsztol-
va-betekerve. 

Ajánlott:
- bekeményedett izmok, becsípődések ke-
zelésére.
Főbb összetevők:  feketediólevél-kivonat, 

vörösszőlőlevél-kivonat, borsmenta, erdeifenyő-olaj.
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

Nehézláb érzés? 
Vadgesztenye - a 

„láb doktora”. 

Célzottan  
derékfájásra  

fejlesztettük ki, és 
csak ott melegít, 

ahol baj van.



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 túl-
terheltségből eredő, ko-
pásos-meszesedéses ízületi 
bántalmaktól szenvedőknek fáj-
dalommentes és aktív életet élni!

A vásárlói visszajelzéseken túl a kö-
vetkező ajánlásokat, díjakat sikerült elnyernünk 
az utóbbi 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 köve-
telményeinek.

Az Érték és Minőség Nagydíj 
(melynek jogelődje a Magyar Ter-
mék Nagydíj), melyet a Ma gyar 
Családi Balzsam nyert el 2017-
ben, illetve 2018-ban, valamint a 
Magyar Családi Balzsam Eszen-
cia 2021-ben.

Ez a nagydíj  Ma gyarország leg-
régebbi és legte kintélyesebb önkén-
tes tanúsítási rendszere.

A minőség ügye iránt elkötelezett 
termékek, szolgáltatások és gazda-
sági szervezetek elismerése, díja-

zása. Védjegy, mely az európai regionális 
tanúsító védjegyek sorába tartozik. Lénye-
ges pályázati elemei: a termék, szolgáltatás 
ellenőrzése, melyet a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi 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



A NaturComfort Kft. februárban ünnepelte indulásának 
10. születésnapját.

Azóta vártuk a napot, hogy ezt méltóképpen megün-
nepelhessük. Augusztus 19-én a Korona Hotel felújított 
rendezvénytermében  került megrendezésre  az esemény. 
Az ünnepségen részt vett Jászai Menyhért, Nyíregyháza 
alpolgármestere, valamint több NaturComfort termé-
ket gyártó partner is elfogadta a meghívást.

Az összejövetelt a tulajdonos, alapító  Polgári Eri-
ka  nyitotta meg. A programban voltak visszaemléke-
zések az elmúlt 10 év történéseiből, díjazták a leghűsé-
gesebb, legkitartóbb dolgozókat, a 
legjobb teljesítményt nyújtó munka-
társakat. Az ünnepi vacsorát tombola, 
és a 4 for Dance fergeteges műsora kö-
vette. Az eseményt  záró  ünnepi torta 
után egy kis salsa tánc tanulás segített 
a kalóriákat leadni.

Azonban a NaturComfort életében 
az augusztusi ünnepi pillanatok nem 
értek véget.

Polgári Erikát  Nyíregyháza  Me-
gye Jogú Város közgyűlése    Inczédy 
György Életmű-díj kitüntetésben 
részesítette. A díjat - 
melyet az kap, aki  „ki-
emelkedő szakmai tevé-
kenységével jelentősen 
hozzájárul Nyíregyháza 
hírnevének öregbítésé-
hez, kitartásának kö-
szönhetően értéket és 
maradandót alkot” -, a 
város  augusztus 20-
ai  rendezvényén  ün-
nepélyes keretek kö-
zött   Kovács Ferenc 
polgármester és 
Szemán Sándor cím-
zetes jegyző  adta át. 

Egy évtizeden át  
tartó odafigyelés 

Inczédy György Életmű-díj  
a NaturComfort alapítójának

Arany fokozatú értékesítőink

Elegáns környezetben ünnepeltünk

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgár-
mestere,  Polgári Erika a NaturComfort 

tulajdonosa, Kovács Ferenc Nyíregyháza 
polgármestere



Ügyfélszolgálatunk telefonszámai: (42/726-706, 20/508-9690), melyeken keresztül az Önök 
rendelkezésésére állunk. Igencsak fontos kommunikációs vonal ez, hiszen ügyfélszolgálatos 
munkatársunk bármilyen kérdés esetén az Ön rendelkezésére áll. Összegyűjtöttük a leggya-
koribb kérdéseket, kéréseket, melyekkel Ön is bátran fordulhat hozzánk telefonon:

A NaturComfort Ügyfélszolgálatáról

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?

1. Ön ragaszkodik telefonos Tanácsadó-
munkatársunkhoz, de nem tudja felvenni 
vele a kapcsolatot. Jelzünk kollegánknak a 
kapcsolatfelvétel kéréséről.

2. Önnek sürgősen szüksége van valami-
lyen termékünkre – Rendelését leadhatja 
ügyfélszolgálatunkon is.

3. Kérdései vannak a megrendelt termé-
kekkel kapcsolatban, mert részletesebb in-
formációra van szükséges a katalógusban, 
webáruházban szereplő információnál is.

4. Már leadta megrendelését, de szeretne 
változtatni a csomag tartalmán.

5. Elfelejtette a weboldalunkon megadott 
regisztrációs jelszavát és szeretne újat kérni.

6. Nincs gyakorlata a netes rendelésben. 
Ügyfélszolgálatos munkatásunk segít eljut-
ni a kívánt termék kiválasztásától a sikeres 
rendelésig.

7. Nem biztos abban, hogy a webáruház-
ban leadott megrendelése sikeres volt-e.

8. Bizonytalan abban, hogyan kell a we-
báruházban érvényesíteni kedvezményre 
jogosító kuponkódját.

9. A megérkezett csomag nem egyezik az 
Ön által rendelt tételekkel. Az ügyfélszolgá-
latos munkatársunk még aznap megkeresi 
az eltérés okát. Amennyiben nálunk tör-
tént hiba, mindenféleképpen orvosoljuk. 
Amennyiben a Vásárlónk tévesen adta le a 
megrendelését, munkatársunk rövid időn-
belül intézkedik a termékcseréről.

10. Szeretné elmondani véleményét, ta-
pasztalatát a termékeinkkel, a kiszállítással, a 
kiszolgálással kapcsolatban. Minden visszajel-
zést örömmel veszünk. Ebből tanulunk, épít-
kezünk, ez visz minket előre, hogy a következő 
10 évben is elégedett Vásárlóink legyenek.



Megkérdeztem Némethné Be-
nyusz Esztert, a szállítási osztály ve-
zetőjét, hogy mi történik azután, hogy 
az értékesítő munkatársak rögzítik a 
megrendeléseket: „Első nap felveszik 
a telefonosok a megrendelést, másnap 
becsomagoljuk, és délután elviszi a 
GLS, harmadnap kapja a vevő - rövi-
den tömören!”

Ez így egyszerűen hangzik, de van 
azért emögött tetemes mennyiségű 
háttérmunka.

 Csomagolás során a szép virágos Naturcom-
fortos csomagoló dobozt kibéleljük selyempapír-
ral. A klub ajándékokat organzatasakba tesszük. 

Kinek jár klubajándék? Ha Ön ezt a kataló-
gust lapozgatja, akkor már klubtag. Megrende-
lései mellé rendszeresen kaphat ajándékokat, 
amelyek hasznosak lehetnek a mindennapi 
életben Például: világítós-nagyítós kulcstartó, 
összezárható bevásárlótáska (nagyon nagy sike-
re volt), esőkabát, dominó, szemüvegtörlő kendő, 
mérőszalag, fürdősó, kis törülköző, fürdőrózsa. 
Jelenleg pedig konyhai rendszerező-befőtt-rend-
szerező címke (hamarosan filctollal együtt), le-
gyező, illatos gyertya. 

Ezeket az ajándékokat maga a Tulajdonos 

találja ki, beleélve magát vásárlói 
bőrébe. De nemcsak klubajándékok 
találhatóak a csomagban. Natur-
Comfortos borítékba beletesszük a 
számlát, katalógust, szórólapot. Ol-
vashatják Polgári Erika  vásárlóknak 
szóló személyes hangvételű levelét, 
termékes vagy idézetes dekoratív hű-
tőmágnest, Gyógyírtár kisfüzetün-
ket. Kinek mi jár. Ha mindezek és a 
megrendelt termékek is a dobozba 

kerültek, akkor zárócímkével, fuvarlevéllel lát-
juk el őket, és készen állnak a szállításra.

Érdekességek
Óránként átlagosan 35-40 csomagot készít el egy 

csomagoló munkatárs, ami alatt kb. 100 db termé-
ket tesznek ezen csomagokba.

Évente több tízezer csomag és több, mint száz 
ezer termék halad keresztül a logisztikai osztály 
csomagoló részlegén.

Csomagolóink szívvel lélekkel csomagolnak, 
élvezik, hogy változatos a munka, törődéssel és 
odafigyeléssel dolgoznak, legyen szó a szóróanya-
gok kezeléséről vagy a csomagban a térkitöltésről. 
Mindegyikre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a 
vásárlóink azt a szép terméket és csomagot kapják 
meg amit megrendeltek és épségben.

Önnek csomagja érkezett a NaturComforttól?

Képünkön nyugdíjas 
tanár néni, 
Marika csomagol



Hiába szeretnénk megállítani az időt, nem lehet. Jönnek a kis rigolyák, itt fáj, ott 
hasogat, 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.

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

De milyen módszerek vannak a fittség eléréséhez?
A testi és mentális fittség megtartása az időskorban komoly és fárasztó munkával jár, 

ám pozitív hatásai elég okot adnak arra, hogy erőfeszítést tegyenek érte.

• Mozgás - sport
• Boldogság, elégedettség
• Figyeljünk oda az  

étkezésre!
• Erős családi kapcsolatok!

• Sokszínű feladatok
• Aktív társasági  

kapcsolatok
• Célkitűzések, életcélok 

felállítása

Válaszolj az átalakulás hívására

El kell fogadnunk, hogy a múlt elszállt, 
azonban most is van lehetőségünk élmé-
nyeket gyűjteni. Első lépésként te-
gyük fel a kérdés magunknak, hogy 
mit gondolunk az öregedésről. Gon-
dolatainkat hasonlíthatjuk egy ablak-
hoz: ha az ablak koszos, nem sok fény 
jön be rajta, de ha megtisztítjuk, több 
fény jut a szobába. Ha ellenállunk a 
változásnak, és nem tisztítjuk meg az 
ablakot, sötétségben élünk!

Elhatározás
A cél, hogy törekedjünk saját életünk ér-

telmét és igazságát megtalálni. El kell moz-
dulni a félelemtől, a szenvedéstől, amely 
erőfeszítést igényel. Kapcsoljuk ki a rádiót, 
tv-t, és egy kicsit csendben, magunkra fi-
gyelünk

Kíváncsiság fenntartása
Az élet csodájának megtalálása egy fon-

tos lépés a jóllét megteremtésében. Ke-

Nagyon fitt a mama!

Boldog időskor gyakorlati lépései



ressünk meglepetéseket, tanuljunk újat 
magunkról és másokról! Ne vegyünk min-
dent természetesnek, magától értetődő-
nek, maradjunk nyitottak! 

Személyiségünknek megfelelő gya-
korlat kiválasztása

Például a meditáció, légzőgyakorlatok, 
imádkozás. Léteznek külsőleg irányított 
gyakorlatok is, úgy mint a tánc, a külön-
böző társadalmi szerepvállalások, esemé-
nyeken való részvétel.

Az időskor ajándékaira való fókuszá-
lás

Ha elkezdünk tudatosan a jelenben 
élni, apró dolgokat észrevenni, csökken-
nek negatív gondolataink, aggodalmaink, 
idegességünk. Az öregedéssel kapcsola-
tos elvárásaink ugyanis formálják testi és 
pszichológiai jóllétünket.

Szokások kiépítése

Ha valamit minél többször gya-
korlunk, az ismétlődő cselekvések és 
gondolatok annál könnyebbek lesz-
nek, rutinná válnak. Ez igaz a pozitív 
és negatív gondolatokra, viselkedésre 
is. Sétáljunk, táncoljunk, jógázzunk és 
táplálkozzunk egészségesen. Ezen ruti-
nokkal mentális egészségünk is meg-
változik.

Útmutatás
A gondolkodásmód, az érzések és a 

létezés új útjainak felfedezése újdonságot 
hozhat számunkra. Olvashatunk könyve-
ket, kereshetünk bölcsességeket, hallgat-
hatunk zenét, részt vehetünk különböző 

előadásokon, vagy alakíthatunk ki új ba-
rátságokat.

Elfogadás
 Legtöbben törekszünk a stabilitásra, a 

körülöttünk lévő dolgokat sze-
retjük kontroll alatt tartani. A 
változás azonban az élet minden 
területén állandó. Mozogjunk 
együtt az áramlással, fogadjuk 
el, alkalmazkodjunk és legyünk 
nyitottak a változásra. Ez igaz a 
minket érő veszteségre, bánatra, 
szenvedésre is.



w w w. n a t u r co m fo r t . h u
Ügyfélszolgálati telefonszám:  42/726-706; 20/508-9690

E-mail: naturcomfort.kerdesek@gmail.com
Levelezés: 4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 110.

VAGY

1. Boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: 
“a legtöbb ember olyan boldog, amennyire el-
határozza magát, hogy az legyen”. A boldogság 
belülről jön, nem külsőségektől függ.

2. Alkalmazkodom az adott helyzethez, és nem 
vágyaimhoz igazítok mindent. Úgy veszem családo-
mat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és 
én alkalmazkodok hozzájuk.

3. Törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, 
vigyázok rá, táplálom, nem élek vele vissza, és nem 
hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen 
parancsaimnak.

4. Megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok vala-
mi hasznosat. Nem leszek szellemileg tunya. Olvasok va-
lamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván.

5. Edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót 
teszek valakivel és titokban tartom. Megcsinálok két 
dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William 
James mondja, csak az edzés kedvéért.

6. Kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak 
tudok, csinosan öltözködöm, halkan szólok, udvariasan 
viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit sem 
bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg 
senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani.

7. Megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom 
életem minden gondját egyszerre megoldani. Tizenkét 
órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, 
amelyeken egy életen át képtelen lennék.

8. Programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni 
minden egyes órában. Lehet, hogy nem tartom be, de 
meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a 
bizonytalanságtól.

9. Szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. 

10. Nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog 
legyek, hogy élvezni tudjam a szépet, hogy szeressek és 
higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek.

(Dale Carnegie – Sikerkalauz 2)

Ön az aktív időskort választja? mások segítségére vár majd!

“Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen.” 
(Norman Cousins)

A DÖNTÉS AZ ÖN KEZÉBEN VAN! - ÉS NEM CSAK MA!

Napi rutinom, hogy minden nap teszek szellemi-lelki FITTségemért:


