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• Ismerje meg a Kapszaicin hatását  
12. oldal

• Nyári bőrápolás és bőrvédelem okosan 
– A természet erejével

 19. oldal
• Új rovat: Betekintés a kulisszák mögé    

23. oldal
• 5 frissítő testedzés tipp a nyárra,  

életkortól függetlenül   
24. oldal

• Folyadékpótlás a hőségben –  
Mit, mennyit, hogyan?  

25. oldal
• Nagyon fitt a mama oldalak:  

sok színű feladatok  
26-27. oldal

KATALÓGUS és MAGAZIN 
2022/3.

Már 11 éve küldetésünk a törődés!

Az egészség  
megőrzése könnyebb,  
mint egy betegség  
kezelése!



A természet, az élővilág változatos meg-
nyilvánulásai mindig ámulatba ejtenek 
bármerre is járok. A csipegető verebek-
től a barátságos cicáig, kutyusig, a szobai 
növénytől a tágas mezőkig, erdőkig any-
nyi különleges látványt adnak a szemnek, 
örömöt a léleknek, mint egy fejedelmi la-
koma az ízlelőbimbóknak, egy szerelem az 
énünknek.

A Sóstói erdő számomra egy szerelem, 
ezért az érzésért járok oda rendszeresen. 
Legyen bármilyen problémám, rossz han-
gulatom, már az erdő szélén mosolyra 
húzódik a szám. Az oxigéndús levegő 
alapvetően jobb közérzetet okoz és a nö-

vények változatossága olyannyira lekötik 
a figyelmet, hogy az ember elég gyorsan 
elfelejti búját, baját. 

Az egész erdő nem nagy, kerékpárral 
kényelmes tempóban egy óra alatt körbe 
kerekezhető. Sajnos néhány műút átszeli, 
de ez tulajdonképp előnyére is válik, mert 
ezáltal lehet benne Európa leghíresebb 
vadasparkja a Nyíregyházi Állatpark vagy 
a Sóstói Tüdőszanatórium, ahol első alka-
lommal találkoztam az erdő szépségé-
vel. A volt férjem orvos, kis családommal 
épp 30 éve ott kaptunk lehetőséget fé-
szekrakásra az orvoslakásban.

Ennek a szétszabdaltságnak az is az 
eredménye, hogy míg az egyik szakasz 
nyüzsgősebb, családbarát, tanösvénnyel, 
hatalmas játszótérrel, kondiparkkal, sza-
lonnasütő helyekkel, pihenő padokkal, a 
másik rész elzártabb, nyugalmas, elvonu-
lásra alkalmas, felfedezendő kis utakkal, 
kincsekkel teli hely.

Varázslat május végén

Május utolsó napján az egyik legvarázs-
latosabb kerékpáros körútam tettem meg 
az erdő ezen békésebb részén. Szeretek ál-
talában reggelente útrakelni, mert sokkal, 
frissebb, üdébb az erdő, más a levegő és 
ezen a reggelen olyan illatorgia is foga-
dott, melytől rögtön ámulatba estem. 

Bár évek óta rendszeres látogató vagyok itt, 
de nem szoktam megfigyelni, mikor mit ad 
az erdő, mert nekem a téli kopaszsága épp 
úgy örömteli, mint a nyári lombkoronás álla-
pota, így tulajdonképp mindig rejteget szá-
momra meglepetéseket. Egy téli alkalomkor 
az akkor 4 éves kis unokámmal az út gödre-
inek befagyása, és azon való csúszkálás adta 
ezt, máskor pedig egy eldugottabb helyen 
ibolyát, gyöngyvirágot találtam.

Kedves Vásárlónk! 

Polgári Erika a NaturComfort  
cégcsoport alapítója, tulajdonosa
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Mitől varázserdő a sóstói erdő?



Nos, ezen a tavasz végi napon hamar 
kiderült mi okozza a kellemes illatokat. Vi-
rágba borultak a bodzabokrok. Merthogy 
érdekes módon ebben a tölgyes-akácos 
erdőben nagyon sok bodza is van. A na-
pokban tudatosodott bennem, hogy bár 
sok erdőben jártam már, de ilyennel még 
sehol sem találkoztam. Persze a zöld leve-
leknek önmagában is jó az illata, a bodzá-
val és az elvirágzó akáccal nemhogy  elbó-
dított volna, hanem felvillanyozott. Mint 
egy Duracell nyuszi úgy tekertem a kis 
erdei utakon, szinte szerelemtől megré-
szegülten. A nagy tányérú fehér virágok, és 
a kis utakon a lehulló akác a szememnek 
már csak hab volt a tortán. A nap átsütött a 
fák koronáján, a földi Paradicsomban érez-
tem magam. Nem tudom elképzelni, hogy 
lenne olyan embertársam, akire ne hatna 
pozitívan ennyi szépség.

Én még akkor is ezt az utat választom, 
amikor a piaci bevásárlást intézem.

A színek, formák, illatok kavalkádja 
egyhamar elrejti a problémákat, bezár-
ja az elmét és megnyitja a lelket, kinyit-

ja a szívet. Ki ne vágyna ilyen élményekre?

Kedves Vásárlónk!

Ne habozzon találni egy szép helyet a 
környezetében, akár lakótelepen él, ahol 
egy ápolt park lehet ilyen, akár a saját kert-
je az, ahol virágok, gyümölcsfák szépsé-
gében gyönyörködhet és űzze el a szo-
morúságát vagy tegye még vidámabbá 
a lelkét, hisz mindannyian a boldogság ér-
zésére vágyunk, amihez sokszor csak any-
nyit kell tenni, hogy kilépünk az ajtónkon.

Mottó: „A boldogság több mint az egész-
ség. A test boldogsága az egészség, a lélek 
egészsége a boldogság. „Osho

Köszönet Önöknek, hogy megtiszteltek 
engem és munkatársaimat biztalmukkal, 
hisznek termékeinkben!

Szeretettel:

Polgári Erika
 Cégalapító
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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 ajánljuk:

- csökkentheti a fáradt, sérült és visszeres lábak problémáit, elpat-
tant hajszálerek, reumatikus problémák okozta fájdalmakat,
- sportsérülésekre, izomlázra, megerőltetett ízületekre, 
- fejfájás esetén azonnali csillapító hatást nyújthat.
Megnövelt mentol és a kámfor, valamint a hozzáadott eukaliptusz 
tartalma miatt erősebb hűsítő hatású, gyorsabb felszívódású.

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

„Édesanyámnak nagyon fájt a lengőbordája, hiába járt orvosokhoz. Minden gyógymódot kipró-
bált. Végül vittem Magyar Családi Extra balzsamot, azzal kezeltük. Nagyon jó volt, mert megszűnt a 
fájdalma.”                                                                                                                                               Füle Lászlóné - Rácalmás

„A Magyar Családi Balzsamot és az extra hűsítő változatát használom. Megnyugtatja a lábam, 
megszűnteti a fájdalmam. El tudom végezni a ház körüli munkákat, de ami a legfontosabb, nem 
fáj a lábam! Csak ajánlani tudom mindenkinek!” Ácstari Károlyné, Valika néni - 72 éves - Újireg

2.700 Ft
50 ml

Magyar Családi Balzsam  
Extra Hűsítéssel

Lábra, hátra, derékra!
Magyar Családi Balzsam

6.990 Ft   
250 ml

 7.990 Ft  250 ml

Többszörösen díjazott 
top termék! Már 11 éve 

a Vásárlók kedvence!

2021 egyik 
 legtöbbet  

vásárolt 
terméke!

Rekord 
számú 

rendelés!
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3.700 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, télizöld-olaj, vadgesz-
tenye kivonat, árnika, menta, körömvirág, rozmaring, 
aloe vera, kámfor, shea-vaj, olívaolaj.

„... A párom víz- és gázvezeték szerelő. A munka miatti hajolgatástól, de van, hogy a hidegtől sokat 
fáj a dereka. Én ülő munkát végzek, ettől vagyok derékfájós. ... Mindketten használjuk, érezzük a me-
legítő hatást, és már egyre ritkábban fáj a derekunk..........                                              Biri Zsuzsa - Nyírtelek

9.990 Ft
250 ml

Olyan terméket fejlesztettünk ki, ami okkal több egy egy-
szerű testápolónál. 

Nyugtató, ellazító hatású gyógynövényes összetevő-
ket sűrítettünk különleges testápoló balzsamunkba. Szá-
mos bőrápoló összetevő mellett, markánsan érvényesül a 
levendula nyugtató, relaxáló hatása.

Üdévé, fiatalossá, bársonyossá teszi bőrét, miközben ide-
geit is nyugtatja, és illatával harmonikussá varázsolja min-
dennapjait!

Az összetevők mélyen bőrtáplálóak, fiatalossá teszik bő-
rét és egyben bőrfiatalító, lifting hatásúak. 

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

„A 16 éves lányomnak nagyon száraz volt az arcbőre Kaptunk Relax balzsamot ajándékba. Mond-
tam neki, hogy próbálja ki ezt is. Közölte Velem, hogy ez az egy krém az, ami megszűntette a szá-
razságot az arcán.”                                                                                    Újhelyiné Juhász Györgyi - Debrecen

11.000 Ft 
250 ml 

Magyar Relax Balzsam
bőrápolásra

3.700 Ft
50 ml

A Magyar Családi 
Balzsam minden  

előnyével és  
Capsaicinnel a  

melegítő hatásért!

Magyar Családi Balzsam
melegítő hatással

TOP termék 
2021  

augusztusában!
Rekord 
számú 

rendelés!
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Ízületápoló, bőr-, haj-, körömápoló hatás

„A termék nagyszerű és sokat segített  a járásomban, és javult az állapotom. ... Kisnyugdíjas vagyok, 
egy valóságos csoda, hogy kezdek helyrejönni. A vénáim is eléggé rossz állapotban vannak... Több 
ismerős és barát is meglepően tapasztalta, hogy eddig nagyon nehezen jártam, de a Flexigén kúra 
után sokkal jobban éreztem magam. Hálás köszönet érte.”                                       Virág József - Tápióság

480 ml

18.900 Ft

MAGYAR FLEXIGÉN

A Magyar Családi Balzsam nagy dózisú gyógynövényes össze-
tevőihez képest háromszor annyi gyulladáscsökkentő, fájdalom-
csillapító hatású gyógynövény kivonatot tartalmaz. A  sokszoros 
mennyiségű gyógynövényes hatóanyagok kimagasló hatásfokkal 
nyújtanak megoldást ízületeinek, legfájóbb testrészeinek, duzza-
natainak, sérüléseinek kezelésére.

Összetevői alapján ajánljuk:
- gyulladáscsökkentésre, 
- fájdalomcsillapításra, 
- visszerek kezelésére, 

Magyar Családi Balzsam Eszencia
Prémium kategóriás balzsam

11.900 Ft
50 ml

„Fájt mindkét oldalam, és a derekamban is gyakori volt a szúró fájdalom. Egyszer kentem be a Ma-
gyar Családi Balzsam Eszenciával. Megszűnt a fájdalom is és a kellemetlen szúró érzés is.”

Varga Gergelyné - Kisvárda

- ízületi fájdalmakra,
- izomlázra, izomgörcsökre; 
- sportsérülések, duzzanatok, zúzódások, ütődések, 
   ficam okozta fájdalmak, húzódás kezelésére.
Főbb összetevők: árnika, körömvirág, menta, vadgesztenye, rozmaring, 

vörösszőlőlevél kivonat, fekete nadálytő kivonat, E-vitamin

Megjelenése óta az  
egyik legnépszerűbb 

termékünk!  
Egyedi összetétel,  
szenzációs hatás!!

Rekord 
számú 

rendelés!

Rekord 
számú 

rendelés!

Kerti munka,  
sport? 2021  

márciusának és  
júniusának top terméke!  

Érték és Minőség Nagydíjas 
már a megjelenés évében!
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Kiváló ízület- és bőrápoló, ránctalanító hatású. Megfelelő mennyiségű kolla-
gén adagot biztosít, amely valóban hatékonyan, stabilan épül be a szerve-
zetbe. A beépülést segítő összetevőket liposzómális formában tartalmazza. 
Az összetevők együttes hatása alapján ajánljuk:

- az ízületek rugalmasságának helyreállításához, a sérült ízüle-
tek ápolásához, 

- az egészséges ízületek, csontsejtek, ín-, porc-sejtek állapotá-
hoz szükséges anyagok termelődésének serkentéséhez, 

- sérült, vagy súlyosan gyulladt ízület, porc által okozott fájdal-
mak enyhítésére, 

- a bőr rugalmasságának növeléséhez, haj és köröm ápolásá-
hoz, az erek állapotának karbantartásához .

Főbb összetevők: hidrolizált kollagén, hialuronsav, cink, sze-
lén, mangán, A-, C-, D3-, E-vitaminok, MSM, aminosavak,                   
polifenolok.
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480 ml
19.900 ft

Hogy minden 
prímán menjen!

A Magyar Prosztapríma Eszencia öt olyan gyógynövény kivonatot tartalmaz 
nagy dózisban, amelyeket ma a leghatékonyabbnak tartanak a prosztata-meg-
nagyobbodás okozta problémák kezelésére. Segít a kialakult betegség tüne-
teinek enyhítésében, a betegség előrehaladásának lassításában. Hozzájárul 
a későbbi, komolyabb panaszok kialakulásának megelőzéséhez. Rendsze-
res szedése csökkenti a prosztataproblémák kialakulásának esélyét.  

Összetevői alapján ajánljuk:
- a prosztata megnagyobbodását hatékonyan gátolja,
- védi a prosztatát és a húgyhólyagot a gyulladásoktól, fertőzésektől,
- enyhíti a vizeletürítés nehézségeit, 
- csökkenti:
  l a prosztatamegnagyobbodás okozta urológiai zavarokat, 
  l az éjszakai és nappali vizeletürítés gyakoriságát, a vizelési 
     kényszer érzetét, a vizeletcsöpögést,
  l a prosztata problémából eredő veseelégtelenség kockázatát,
  l a prosztataproblémából eredő szexuális zavarokat,
  l a prosztatarák kockázatát.

ProsztaPríma Eszencia
Prosztata problémák kezelésére, megelőzésére

„Prosztataproblémák miatt egész nap és éjszaka is gondok voltak a pisiléssel. Csak az 
érti ezt meg igazán, aki maga is átélte, hogy nem lehet végigaludni egy éjszakát, hogy 
fáj… Jártam kezelésekre, de a gyógyszereket a vesém, a májam nem bírta. Nekem bevált 
a ProsztaPríma eszencia, érdemes kipróbálni, használni. Nem kell kezelésre járni, meg 
gyógyszertárba, és nem mellesleg nincsenek mellékhatások sem. ”   Bálint István, 68 éves

Főbb összetevők: szabalpálma kivonat, afrikai szilvafakéreg-kivonat, csalángyökér kivo-
nat, görögszéna kivonat, tökmagolaj és lenolaj, zöld tea-kivonat, cink, mangán; C, D3, E 
vitaminok.

Ne maradjon le!
Ha Ön már otthonosan mozog az 

internet világában, rendelkezik e-mail-cím-
mel, Facebook profillal, keressen minket 
a közösségi médiában is, iratkozzon fel 
hírlevelünkre! 

Érdekes információk, hasznos tanácsok, 
gyakorlatok, csak klubtagoknak szóló 
aktuális kedvezményekről azonnali értesítés 
egyenesen az Ön postaládájába!

www.naturcomfort.hu



90 db/doboz 
13.900 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 problémák 

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

csökkentésére, 
- öregedés lassítására.

Főbb összetevők: laskagomba por.

„Cukorproblémáimra lassan már két éve szedem a Laskagomba Plusz kapszulát. Ahogy elkezdtem 
a gombát szedni, a kezelőorvosom lejjebb vette a gyógyszereimet. Folyamatosan napi 3 szemet 
fogyasztok belőle. A közérzetemre is nagyon jó hatással van. Nem vagyok fáradékony. ”                                                                                                                 

Laczkó Tamás - 57 éves - Dombiratos

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 idegbántalmak, 

emésztési zavarok kezelésére.
Főbb összetevők: porított süngomba, B1 és B12 vitamin.

90 db/doboz
15.900 Ft

„Gyógyszerrel kezelték a koleszterinem, de azok az ízületeimet tönkretették. A refluxra, emésztőre-
ndszeri problémákra kezdtem el szedni a Süngombát. Elküldtek laborba, és meglepődött az orvos 
is, hogy az értéke lement. Mást nem szedtem, nem étkeztem másként. Ez a termék tette rendbe a 
koleszterinemet is.                                                                                                Miszlang Lajosné - Hosszúhetény

Magyar termelőtől, zárt 
rendszerben termesztett 

süngombából - hogy 
immunrendszere a legjobb 

minőséget kapja! 

Februárban  
a legtöbb Vásárlónk  

gyógygombákkal erősítette 
immunrendszerét!
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Magyar Gomba Bomba kapszula

90 db/doboz
20.900 Ft

A NaturComfort saját fejlesztésű, négy különböző gyógygombát tar-
talmazó készítménye prémium kategóriás, saját fejlesztésű termékünk.

Rendkívül erőteljes módon védi a szervezetünket, erősíti immun-
rendszerünket.  

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.

Édesanyámnak porc- és gerinckopása van. Most 73 éves. Hozzájött az idővel az öregség, a szédülés, 
rossz közérzet. Vittem neki a Gomba Bomba kapszulát, mivel nagyon szédült, nem érezte jól ma-
gát, nem bírt felkelni. Beszedte, azóta nyüstöl, hogy mióta szedi, egyből felkel, nem szédül, jobb a 
közérzete, szóval jól van. Ennek én is nagyon örültem.                                         Bar Éva - Kazincbarcika

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 támogat, 
- segít az elhízás megelőzésében, a kívánt testsúly megtartásában, zsírlebontás fo-

lyamatát támogatja
- megszünteti a kimerültséget, stresszoldó, idegrendszert harmoni-

záló hatású
Főbb összetevők: D-vitamin, Cink, K1-vitamin, B6 vitamin, folsav (B9 

vitamin), B12 vitamin, szőlőmag-kivonat, garcinia cambogia (csíkos 
berry), kóladió, ginzeng, maca gyökér.

„Nagyon jó közérzetett biztosított, még a vírus is elkerült a Bomba Forma kapszulától”
Lászlóné Lévavári Katalin

60 db kapszula
20.900 Ft

Négy, egyenként is 
szupererős  

gyógygomba  
keveréke.

A nyár nem  
kezdődhetett  

nélküle  
2021-ben!

Rekord 
számú 

rendelés!
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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
3.590 Ft

Magyar Dinamix tabletta
Ízületbarát, porcerő, csonterő tabletta

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, kondroitin, MSM, tömjén-
fa-gyanta kivonat, amerikai tőzegáfonya kivonat, kurkuma és 
gyömbér gyökér, lucernalevél.

„Térdeim tönkre voltak, nagyon fájtak, ujjaim kezdtek görbülni, kezemet nem tudta felemelni a vál-
lamhoz. A Dinamix tablettát szedve szűntek meg a panaszaim.”

Fekete Elekné - Kazincbarcika

„Szinte folyamatos éjjeli izomgörcseim voltak, amin sokat segített a tabletta, és szinte teljesen 
megszűntette a panaszaimat. ”                                                                                                  Szűcs Gézáné - Pécel

120 szem/doboz
14.900 Ft

Lehetséges-e  
hiányzó, vagy rossz 
szerkezetű porcokat 

visszaépíteni,  
megújítani? Igen!

Igazi „mini-patika” 
egy kapszulában!
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Feszes bőr 50 felett Nappali arckrém

Az éjszakai arckrém gazdagabb összetevőjű nappali párjánál, és mé-
lyen táplálja az arcbőrt alvás közben,. Az éjszakai arckrémben lassabb fel-
szívódású anyagok találhatóak, így az sűrűbb és több hatóanyagot 
tartalmaz, mert jóval több idő áll rendelkezésre a megfelelő mértékű 
felszívódáshoz. 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 hidratált lesz, nem „húzódik”.
Főbb összetevők: igazgyöngy-őrlemény, kó-

kuszolaj, mandulaolaj, uborka, kamillaolaj.

Új összetevőinek köszönhetően még hatékonyabb módon bizto-
sítja a bőr rugalmasságát és a feszes, ránctalan arcbőrt.  Úgy alakítot-
tuk ki, hogy minden bőrtípusra alkalmazható legyen, és minél több 
természetes összetevőt tartalmazzon. Gyorsan felszívódó összete-
vők garantálják, hogy nem kell attól félni, hogy túl zsíros és krémes 
marad az arcbőr napközben. 

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

talmaz, hidratáló, és serkenti a bőr öngyógyító képességét, 
- kenderolaj összetevője igazoltan gyulladáscsökkentő és bőr-

nyugtató képességekkel bír, így segíti az aknés, gyulladt bőr 
kezelését, valamint a túlzott faggyútermelés normalizálását.
További összetevők: uborka, napraforgóolaj, kókuszolaj, man-

dulaolaj, olívaolaj, kamilla kivonat, kitozan, levendula kivonat.

50 ml

12.900 Ft

Feszes bőr 50 felett Éjszakai arckrém

„Eddig mindegyik kozmetikum allergiás reakciót váltott ki. Három 
hét használat után az arcbőröm simább, feszesebb lett, a póluso-
kat is összébb húzta. A csomagolása is nagyon dekoratív, illata is 
kellemes.                                                        Vike Zoltánné - 56 éves - Szigetvár

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

Rekord 
számú 

rendelés!
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60 évesen 
öregedni? 
Na még 
mit nem!

50 ml
10.900 Ft



A paprikafélék a legnépszerűbb fű-
szernövények közé tartoznak az egész 
világon, köszönhetően többek között 
a csípős ízért felelős vegyületnek, a 
kapszaicinnek. 

A kapszaicint minden csípőssége elle-
nére nagyon jól használhatjuk a gyógyí-
tásban és az egészség megőrzésében. 
Bár elsőre irritálja a bőrt, ám huzamosabb 
használat esetén érzésteleníti a bekent 
felületet, és így fájdalomcsillapító ha-
tásai is vannak. A kapszaicin-tartalmú 
kenőcsök (természetesen megfelelő hígí-
tásban) jók a hátfájás, az ízületi gyul-
ladás, a pszoriázis vagy a neuropátiás 
fájdalom kezelésére, sőt kapszaicines 
spray-t az orrba fecskendezve enyhíthet-
jük a migrénes fejfájás vagy az allergiás 
rhinitisz tüneteit. Hatása azért is lehet oly 
kiterjedt, mert felszívódása nyomán elő-
segíti a nyugtató hatású neuropeptidek 
(enkefalinok és endorfinok) kibocsátását.

A kapszaicin előnyös tulajdonságai kö-
zött szokás emlegetni, hogy fokozza az 
anyagcserét, a nagyobb nyál- és gyomor-
nedvtermelés pedig felgyorsítja az elfo-
gyasztott ételek lebontását is. A kapszai-
cint gyakran keverik masszázskrémekbe 
vagy narancsbőr elleni készítményekbe 
is, hiszen melegítő és irritáló hatása révén 
vérbőséget okoz, fokozza a szövetek vé-

rellátását és ennek köszönhetően a mé-
regtelenítésben is szerepet játszhat.

A többek között a chili csípősségét is 
adó kapszaicin csökkenti a fájdalomér-
zet jeleit a testben, így külsőleg alkal-
mazva hatékony lehet kisebb izomfáj-
dalmak kezelésére, sőt, ízületi fájdalom 
és arthritisz (az ízület merevsége vagy 
duzzanata vagy kattogása) esetén is érde-
mes lehet vele próbálkozni. Edzés előtt, 
bemelegítésképpen is alkalmazhatunk 
kapszaicin tartalmú krémet, de akár 
sportolás után is bekenhetjük magun-
kat vele. Csak arra vigyázzunk, hogy 
utána semmiképpen se nyúljunk 
a szemünkbe: a legjobb, ha 
azonnal alaposan kezet 
mosunk, miután 
használtuk.

Mi az a kapszaicin?

Kapszaicint tartalmazó  
termékeink:
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Ismerje meg munkatársainkat!

„Már több, mint 9 éve vagyok Telefonos tanácsadó a NaturCom-
fort Kft-nél, Arany Fokozatú. Annak idején egy barátnőm látta meg az 
álláshirdetést, és nekem pont nem volt munkám. Nagyon nehéz volt 
találni, főleg egy kisgyermekkel. Azonnal megtetszett a feladat, hálás 
voltam és vagyok azóta is, hogy felvettek.

Azért is jó itt dolgozni, mert csodálatos a közösség, a vezetőség, 
a főnökeim igazán kiváló emberek. A kollégáimmal is egytől egyig 
szinte családias a viszonyunk.

A munkám változatos, érdekes, izgalmas, minden nap hoz valami 
újat. A Vásárlókkal nagyon jó a kapcsolatom, szeretek velük beszélgetni, közösen megtalál-
ni a problémájukra a megoldást. Több vevővel közvetlenebb, barátiasabb kapcsolat alakult 
már ki.

Van egy kedves vásárlóm, akinek ajánlottam a Flexigént. Egy hónap sem telt el, hívott, újra 
rendelt, nagyon örült, hogy segítettem Neki. Azóta már tegeződünk. Egy másik Vásárlóval 
nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Szinte mindent tudok a családjáról a falujáról. A Sváci 
Elixírt veszi, méghozzá az egész családjának.

8 éve dolgozok a NaturComfortnál Arany Fokozatú értékesítőként. Egy 
telefonhívás kapcsán kerültem a céghez. Két anyuka beszélgettünk, mert 
annak idején a gyerekeink osztálytársak voltak. Kiderült, hogy Anikó itt 
dolgozik, és mondta, ha gondolom, jöjjek be, nézzek szét. Szétnéztem, de 
mire észbe kaptam, az irodavezetőm, Krisztina, már le is ültetett telefonál-
ni. Ő már akkor látta, hogy fog ez nekem menni.

Az irodánk olyan, mint egy összetartó család. Jóban-rosszban együtt 
vagyunk. Ahány kollegina, annyi barátnő. Vidáman, pozitívan telnek a 

napok, mindent megbeszélünk, segítünk egymásnak. Nincs széthúzás, szerintem ez nagyon 
ritka egy munkahelyen. 

Szeretem a gyógynövényeket, büszkeséggel tölt el, hogy képviselhetem a Céget. Szeretek 
beszélgetni, törődni az emberekkel, meghallgatni, segíteni nekik. Ez nagyon jó érzés. Sokféle 
ember van, ezért változatos ez a munka. 

Az évek során egyre több vevő ragaszkodik hozzám. Sokat beszélgetünk mindenféléről. 
Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, hogy segített a termék, hálásak, megköszönik a taná-
csot, a törődést, és az odafigyelést.

Sok Vásárómmal baráti, bizalmi kapcsolat alakult ki. Tegező viszonyban vagyunk, jó han-
gulatban feldobjuk egymás napját.

Az egyik Vevőm évek óta használja a Magyar Családi Balzsamot a gerincproblémájára. Ha-
vonta szinte ugyanazon a napon 3 dobozzal rendel. Egy bácsi szintén havonta veszi a Gomba 
Bombát, amióta megjelent. A folyékony kollagént, a Flexigént is szintén kezdettől fogva issza. 
Mivel egyedül él, ez segít neki a mindennapi teendők elvégzésében.

Varga Gergelyné - Kisvárdai iroda

Szabolcsiné Róka Valéria - Kisvárdai iroda



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, rosa-

cea, 
- pikkelysömör, ekcéma, orbánc, akne, 
- égés és forrázás, seborrheás bőrgyulla-

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

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

vágások,
- hajhullás, korpásodás, fejbőr viszketeg-

sége,
- ráncok megelőzése, 

- illetve szájvíznek is kiváló. 

Svájci Gyógynövényes Elixír
„A bőr doktora”

100 ml
14.900 Ft

300 ml
29.900 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”. 

„Jómagam és az egész családom is szereti, használja a Svájci Elixírt. Több dobozzal rendeltem már, 
szinte mindenféle problémákra, például torokgyulladásra, sebekre, égési sérülésekre, forrázásra, ütő-
désekre, bőrproblémákra. Valóban szinte mindenre, nekem nagyon bevált. Megmondom őszintén, 
hogy ha a kutyámnak is van bármiféle problémája, még neki is ezzel kezelem. Gyermekem Német-
országban lakik, most is küldtem Neki, hogy legyen az Ő házi patikájába. Vagyis tényleg az egész 
család használja. Sőt, mivel könyvelőként dolgozom, az ügyfeleimnek is szoktam ajánlani. Nagyon 
meg vagyok elégedve, örülök, hogy rátaláltam!”

Márkus Zsuzsa - 63 éves - Sárospatak

A „bőr doktora” - 
több száz éves  

sikerrecept!
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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.

„Az ezüstkolloid sprayt a szememre, a zöld- és szürkehályog kezelésére is használom.  Amióta el-
kezdtem fújni a szemem, igazolhatóan csökkent a szemnyomásom, mert 2-3 havonta mérik a sze-
mészeten. Mást nem használok, a szemcseppek nem hoztak eredményt. Az Ezüstkolloidot sebekre 
is fújom, nagyon szeretem, mert nem csíp. Műtétem után is jó szolgálatot tett a seb gyógyulásá-
ban.  ”                                                                                                                                            Virág Mátyásné - Varsány

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
4.990 Ft

250 ml
4.990 Ft

!

650 féle vírust képes  
elpusztítani.  

Antibiotikus hatású, és 
emellett számos más 

panaszra is kiváló!

Az „ifjúság forrása”, 
sok-sok kedvező 

élettani hatással!
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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)
2.900 Ft

1 doboz (20 filter) 
2.990 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 Táncpróba teát egy évvel ezelőtt kezdtem használni kopásos eredetű térdfájdalmaim miatt. A 
tea hatására a fájdalom sokat csökkent. Sokkal többet tudok mozogni, a közérzetem jobb lett, ízü-
leti fájdalmaim mérséklődtek. A teát rendszeresen fogyasztom, napi háromszor 1 db filtert.”

                                                                                                                   Schaller Ágnes - Egerág

„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

!

Karcsú Boszy Teakeverék

Méregtelenítés,  
kúraszerűen  

alkalmazva fogyás  
- csak és kizárólag 

gyógynövényekkel!

Köszvény ellen 
teával?  

A Táncpróbát  
érdemes  

kipróbálnia!

16



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

2.900 Ft

„Rendszeresen jártam kozmetikushoz, de egy ideje otthon epilálok, gyantázok. Kezelés után a Csa-
ládi Körömvirág-kenőccsel nyugtatom a bőröm, ami a leghatékonyabb, és a kozmetikustól is így 
láttam. De ugyancsak nyugtatja a bőrömet napozás, csípések után is. Egy tégely nagyon sokáig 
elegendő.”                                                                                                                                Kovács Enikő - 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
4.990 Ft

„Az életerő olaj fülfájásra nekem nagyon-nagyon bevált, én ezt használom rá. De jó hatása van 
fejfájásra is, vagy bármilyen más fájdalomra.”                                        

Bar Éva - Kazincbarcika

Kicsi a bors,  
de erős!

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

gombaölés,  
gyengéd ápolás!

Magyar Családi Körömvirág-kenőcs
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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, 
- 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  
16.900 Ft

„Már 2 éve használjuk a Liposomal C  Eszenciát. Sokkal jobb a közérzetünk, nem vagyunk betegek, 
fáradtak, nem kaptuk el a Covidot. Az egész család használja, nem szedünk gyógyszereket.”                                                                                               

Lázárné Csábi Tünde - 53 éves - Nagydorog

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
19.900 Ft

„Egy kedves idős Vásárlóm mondta, hogy jó, hogy hív, mert ezen gondolkodtam, hogy még 1 üveg 
Limuvit Eszenciát elhasználok. Kérdeztem Tőle, hogy hogy használta el az első üveggel? Azt mond-
ta, hogy a közérzete kitűnő, és „hajlandóságot” érez a munkára. Összenevettünk, és azóta is hasz-
nálja”                                                                                                                                                  Kiss Gyuláné  - Kisvárda

MTA által  
ellenőrzött  
minőségű 
 folyékony  

multivitamin!

Az őszi időszak 
legkedveltebb 

vitaminja!

Rekord 
számú 

rendelés!
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A népi gyógyászatban évszázadok óta bi-
zonyított gyógynövények erejével és más ér-
tékes hatóanyagokkal Ön is sokat tehet bőre 
egészségének, puhaságának és frissességé-
nek fenntartása érdekében.

Bőrápolás és bőrvédelem okosan
Az általános irányelv szerint, a bőrtípus-

nak megfelelő ápolás az ideális.
A hidratálás, kívülről és belülről is na-

gyon ajánlott. Ezért ne feledkezzen meg az 
óránként egy pohár vízről és a napi mini-
mum három, de inkább öt adag zöldség és 
gyümölcs fogyasztásáról.

Legalább ennyire fontos, hogy a napsüté-
ses órákban, a megfelelő fokú napvédelem 
(és elegendő mennyiségű tiszta ivóvíz) nél-
kül ne merészkedjen ki szabadba! Használ-
jon magas faktorszámú napozókrémet, és 
tegyen fel egy széles szalmakalapot, viseljen 
napszemüveget is.

Mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj?
Van megoldás, méghozzá természetesebb 

már nem is lehetne
A gyógynövények az Élet ajándékai. Az 

optimális koncentrációban és összetétel-
ben szinte csodát tehetnek a bőrrel.

Az egyik ilyen a körömvirág is, 
ami évezredek óta ismert jótékony, 
nyugtató és regeneráló hatásáról 
égési sérülésekre, bőrfelszíni sebekre, 
szúnyog és rovarcsípésre. A megfe-
lelő összetétel mellett a száraz bőr 
egyik sokak által használt és ked-
velt ápolószere is.

Az egyik legsokoldalúbban 
használható termékünk a Magyar 

Családi Körömvirág-kenőcs. A körömvirág 
ugyanis köztudottan:
• bőrnyugtató és ápoló hatású (arcra, testre)
• regenerál
• hámosít
• puhává és bárso-

nyossá teszi a bőrt
• halványíthat a  

májfoltokon és 
egyéb bőrfoltokon

Hasznos társ a mindennapokban. 
Ha nyár, akkor a rovarcsípésekre is  

gondolni kell
A szúnyogok, csípőlegyek és egyéb csípő 

rovarok káoszt tudnak okozni a család éle-
tében. 

A rovarok elleni védekezés azonban szinte 
sohasem 100%-os, ezért érdemes felkészül-
ni arra az eshetőségre is, hogy egy-egy bát-
rabb jelentkező mégis rést talál a pajzson.

A mi tippünk: a Svájci Gyógynövényes 
Elixír, ami évszázadok óta gyógyírt jelent a 
különböző bőrproblémákra és testi fájdal-
makra egyaránt.

Ez a tiszta, teljes mértékben gyógynövé-
nyekből előállított, 75 gyógynövényt tartal-

mazó elixír eredményesen alkal-
mazható rovarcsípés, napégés 
és borotválkozás utáni bőrirri-
táció, valamint égési sérülések 
ellen és többek között, pikkely-
sömör, ekcéma, rosacea, viszke-
tés, akne és a régóta múlni nem 
akaró sebek, sérülések ellen is 
hatásos lehet.

Nyári bőrápolás és bőrvédelem 
okosan – A természet erejével

Szerző:  Naturcomfort

Nyáron is fontos a bőrápolás és a bőrvédelem, 
ami magába foglalja a hidratálást, bőrtisztítást, na-
pozókrémek használatát és a teljeskörű testápolást 
is.



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

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

Összetevők: tejsav,  teafaolaj, 
napraforgóolaj, kókuszolaj.

 „A kézkrémet és a sarokpuhítót nagyon régóta használom. A sarokpuhító csodát művelt a lábam-
mal. Az évek alatt kialakult bőrkeményedésemet teljesen megszűntette.”   

Aszalai Lászlóné - 50 éves - Hódmezővásárhely

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 hatásúak.

 Főbb összetevők:  avokádó olaj, kó-
kuszolaj,  kékkamil-
la, shea vaj.

„Munkám során napi szinten fertőtlenítőt használok. A kezem repedezett, kiszáradt volt. Nagyon 
sokféle kézkrémet kipróbáltam, de csak a Magyar Családi Kézkrém használata után javult a kezem 
állapota.”

Papp Ildikó - Budapest

250 ml 
3.900 Ft

 250 ml 

3.900 Ft

Magyar Családi Sarokpuhító

Magyar Családi Kézkrém

Tavaly novemberben 
erre esküdtek a 

sarokimádók

Rekord 
számú 

rendelés!

Rekord 
számú 

rendelés!

... és november volt  
a selymes kezek 

hónapja is ☺
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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

„A krém használatával megtapasztaltam azt a semmihez sem fogható érzést, amikor hosszú hó-
napok kínlódása után, végre fájdalom nélkül tudtam hosszabb ideig ülni. Gyakorlatilag egész nap 
ülő munkát végzek, a Derékmelegítő Krém nagyon sokat segített, hogy ne legyen a derekam, há-
tam egész nap beállva. Már nem érzem úgy, mintha betontömb lenne a derekam helyén..”                                                                                  

Kis Péter - Eger

„A lányomtól kaptam, amikor panaszkodtam, hogy így 85 év felé a kerti munka után olyan „nehéz 
láb” érzésem van, mint ahogy a reklámokban mondják. Természetesen hűségesen kenegettem a lá-
bam, és éreztem is a jótékony hatását, minden nap ki tudok menni a kertemet gondozni. Nagy jó 
termék, nekem bevált.”                                                                                                       özv. Bányász Pálné - Nyírtelek

Mentás Lábkenőcs vadgesztenyével

Magyar Derékmelegítő krém vörösszőlővel

200 ml 
6.900 Ft

„Nehézláb-érzés”?  
A Mentás Lábkenőcs 

vadgesztenyével  
a láb doktora!

Célzottan  
derékfájásra  

fejlesztettük ki, és 
csak ott melegít, 

ahol baj van.
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Nekünk nagyon fontos az Önök véleménye! 

• Jobban megértjük Önöket, tovább fejlesztjük ter-
mékeinket, még jobbá tesszük szolgáltatásainkat. 

• Tovább javítható a vásárlói élmény!
• Valamint támogat bennünket abban, hogy a 

VIDEÓS ÜZENETben elküldött TERMÉKTAPASZ-
TALATOKAT küldőknek AJÁNDÉKTERMÉKET 
küldjünk. A felhasználható videók készítői választ-
hatnak 1 db ajándékterméket (250 ml-es vagy 200 
ml-es termékeink közül lehet választani)

Hogy miben segít ez nekünk?
Mondja el!

Emlékeztető klubrendszerünkről:

Ossza meg tapasztalatait, hogy még színvonalasabbá tegyük a tanácsadást, ki-
szolgálást, a termékfejlesztést. A katalógus oldalain nyomtatott formában ol-
vashatóak, de megnézhetik youtube-csatornánkon, weboldalunkon is. SŐT, 
ha „úgymond” személyesen mondaná el véleményét, küldjön nekünk videós 
üzenetet!

Közeleg az év vége, hamarosan felülvizs-
gáljuk Klubos vásárlóink státuszát, hiszen a 
klubrendszer tagjait évről évre frissítjük. Em-
lékeztetőként megírjuk ismét, hogy hogyan is 
csatlakozhat:

Belépő szint az Aktív csoport. Ehhez az kell, 
hogy 1 éven belül legalább 2 vásárlás legyen, 
és ez legalább 20.000 forint értékben történjen. 
Megrendelt termékei mellett negyedévente 1 al-
kalommal még plusz ajándékot kap csomagjá-
ban. Olyan terméket, amely megkönnyíti a min-
dennapjait.

Törzsvásárlónak az számít, aki legalább 4 
alkalommal vásárol, összesen legalább 30.000 
Ft feletti értékben. 

Hűséges vásárlói klub tagja az, aki évente leg-
alább 2 alkalommal vásárol összesen 60.000 Ft 
feletti értékben. 

Az Arany fokozatú vásárló pedig évente leg-
alább 2 alkalommal, összesen 120.000 Ft feletti 
értékben.

Minél magasabb szintű klubba tartozik, annál 
több vagy értékesebb ajándékra számíthat.

Érdemes tehát „tudatos” vásárlónak lenni, 
amikor úgy dönt, hogy termékeinkkel vigyáz 

egészségére, gondolkozzon hosszú távra, érde-
mes megfontolni, hogy a több sokszor kevesebbe 
kerül!

Prémiumkategóriás ízületápolóink, egyedi 
összetételű vitaminjaink, szépségápolási cikke-
ink rendszeres, kúraszerű használatuk során fej-
tik ki leginkább hatásukat.

Amivel már megajándékoztunk Vásárlóinkat: 
NaturComfortos jegyzettömb filctollal, legyező, 
szemüvegtörlő kendő, bevásárló táska, világítós 
kulcstartó, nyakmasszírozó, illatmécses, kis tö-
rülköző, levendulás fürdősó, fürdőrózsa, esőka-
bát tartóval, dominó.

És egy kis bevezető, hogy mivel készülünk ez 
után: bütyökvédő, szemüvegtartó tok, gyógysze-
radagoló.
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Betekintés a  
kulisszák mögé!

És Ön  
mire  

kíváncsi?

NC: - Nemrégiben érkezett egy olyan kérdés, 
hogy Te magad használod-e - és ha igen, ak-
kor miért - a saját termékeket. A saját termékek 
alatt a NaturComfort termékeket kell érteni. 

Erika: - Ezeket a termékeket én gyárta-
tom, és nagy részét én magam is hasz-
nálom. Korábban, már - 20 éven keresztül 
- több értékesítő cégnél dolgoztam, és ak-
kor is evidensnek tartottam azt, hogy ki-
próbáljam a termékeket, használjam, mert 
nem tudtam olyan termékeket másoknak 
ajánlani, amiben én magam nem hittem.  
A másodlagos ok pedig az, hogy a saját 
terméknél teljesen biztos vagyok abban, 
hogy a legkedvezőbb hatás érdekében az 
összetevőket a szükséges mennyiségben 
tartalmazza a készítmény. Én úgy vagyok 
ezzel, hogy nekem ne legyen ötszáz össze-
tevője egy terméknek, csak annyi, ami kell, 
de az megfelelő mennyiségben! 

NC: - Úgy általában mióta használsz ét-
rendkiegészítőket, kozmetikumokat?

Erika: - Amióta az eszemet tudom, 
ezt hoztam otthonról. Már gyerekként 
is kaptunk drazsés C vitamint, ami kiegé-
szítésként szolgált az étkezés mellé, hogy 
egészségesek legyünk, ne betegesked-
jünk. Anyukám mindig járt kozmetikába, 
otthon is használt kézkrémet, arckrémet, 
amelyeket szívesen próbálgattam. 

NC: - A Charlotte Cosmetics gyártja na-
gyon sok termékedet. Miért esett rájuk a vá-

lasztás? Mennyire tudtok összedolgozni?
Erika: - A különböző cégeknél, ahol vol-

tam, nagyon sok orvosi előadást hallottam, 
szakemberekkel találkoztam, és amikor 
megalapítottam a cégemet, elsődleges 
volt számomra, hogy azok, akik gyártják 
a termékeimet kompetensek legyenek, a 
megbízhatóságon felül legyen hasonló az 
értékrendjük, a partnereihez való hozzá-
állásuk, segítőkészségük. 

Gyakorlatilag együtt fejlesztjük ki a 
termékeket. Ők a szakemberek, de én 
adom az instrukciót ahhoz, hogy sok ha-
tóanyag legyen a termékekben, minőségi 
legyen, megfeleljen a mai követelmények-
nek, mert én akarom használni ezeket a 
termékeket. 

NC: - Tehát Neked fontos, hogy a „saját 
bőrödön” tapasztald meg a gyógynövények 
erejét?

Erika: - Igen! Nem szeretném azt, hogy 
valakinek ajánlom a saját termékeimet, mi-
közben én nem ismerem, vagy nem hiszek 
benne. 

Ez elsődleges számomra. Így van olyan 
termék, például a Magyar Családi Bal-
zsam, amit már 11 éve használok, és van-
nak 7-8 éve használt termékek is.

Megszerzem a tapasztalatot, és így a 
vevők és az értékesítő kollégák felé is 
hitelesebb tudok lenni. 

NC: - Köszönjük a válaszokat! 

Újonnan indult rovatunk célja, hogy akik nincsenek még olyan kapcso-
latban a céggel, hogy követnek bennünket Facebookon, feliratkoztak 
hírlevélre, vagyis csak a katalóguson keresztül, vásárláskor lépünk 
kapcsolatba, ők is bepillanthassanak a kulisszák mögé, megismer-
jék a cég alapítóját, gondolatait. E gondolatok anyaga megtalálha-
tó youtube csatornánkon, melyre folyamatosan töltjük fel a leg-
újabb videóinkat. De most itt olvashatja írásos formában is egy 
korábbi interjú anyagát:



5 frissítő testedzés tipp a nyárra,  
életkortól függetlenül

Ön hányszor edz hetente? 5 hatékony, még-
is kíméletes mozgásformát is bemutatunk. Ön 
épp ilyet keres? 

1. Jobb testedzés a séta, mint a futás?
A gyaloglás kellőképpen gyengéd, nem 

túl megterhelő, mégis jót tesz a testnek, a 
léleknek és elmének egyaránt. Egyrészt mert 
nyugtató, stresszoldó hatású és karbantart-
ja az altesti izmokat, másrészt, mert normál 
kereteken belül fokozza a szívverést, ezáltal 
pedig a vérkeringést is.

2. Pattanjon nyeregbe!
A rendszeres 

biciklizés jó kon-
dícióban tart, 
védi a szívet és 
növeli a tüdőka-
pacitást. A teke-
rés közben törté-
nő pulzusszám és 
légzésszám emel-
kedés ez esetben 
is a vérkeringés 
fokozódásával jár. A 
sejtek tehát kerékpáro-
zás közben is több oxi-
génhez jutnak.

Miért jó ez? Mert 
ilyenkor több energi-
át képesek felvenni és 
jobb teljesítményre 
ösztönzik az agyat, a 
testet, sőt még a szervezetbe kerülő méreg-
anyagok lebontását is hatékonyabban végzik.

3. Az úszás igazi jolly joker, ha a test tel-
jes és kíméletes átmozgatásáról van szó

A rendszeres úszás javítja a tüdő, illetve 
a szív és a keringési rendszer állapotát és a 
test kondícióját.

Ha legalább heti háromszor beiktatja az 
úszást a napirendjébe, nagyobb teljesítőké-

pességre tehet szert fizikailag és mentálisan 
is, továbbá a víz felhajtóerejének köszönhe-
tően, az ízületek megerőltetése nélkül, inten-
zíven edzheti szinte a teljes izomzatát.

A víz emellett stresszoldó hatással is ren-
delkezik, tehát segít megnyugtatni, ellazíta-
ni az elmét, lelket és testet is.

4. Szabad egy táncra?
A tánc is testedzés, de még milyen! Ráadá-

sul remek stresszcsökkentő és hangulatjaví-
tó mozgásforma. A különböző táncmozdula-
tok kivitelezése rengeteg izmot megmozgat. 

Egy óra alatt gya-
korlatilag az egész 
test átmozgatha-
tó. A tánc tehát 
remek zsírégető 
edzés, ami segít-
het a fogyásban, 
feszesebbé, for-
másabbá alakít-
hatja a testet és 
javíthatja a tar-

tást.
5. A kertészkedés is 

lehet testedzés
Oldja a stresszt és 

csökkenti a szoron-
gást, emellett pedig ja-
vítja a kondíciót is. A 
kertészkedés közepes 
erősségű fizikai mun-

ka, ami szellemileg is fitten tartja az embert.
Amint láthatja, vannak olyan edzésfor-

mák, amelyek a nyári időszakban is elérhe-
tők, ha a frissesség és az egészség, illetve az 
ízületi egészség megőrzése a cél. A hatás 
pedig rendszeres, napi szintű kollagénbevi-
tellel (lásd: 6. oldal. FLEXIGÉN) fokozha-
tó!
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Azt már régóta tudjuk, hogy az egész-
ségünk megőrzése érdekében, évszaktól 
függetlenül szükségünk van rendszeres fo-
lyadékpótlásra. Méghozzá azért, mert az 
emberi test tömegének eleve több mint 50%-
a vízből áll. 

Mivel a nyári forróságban a szervezet fo-
lyamatosan verejtékezik és vizet veszít, az 
elveszített mennyiséget rendszeres időkö-
zönként pótolni kell.

FOLYADÉKPÓTLÁS HŐSÉGBEN
A napi ajánlott folyadékbevitel, súlytól 

és aktivitástól függően napi 2-4 liter, első-
sorban tiszta vizet vagy ásványvizet jelent. 
A mennyiség egy része frissen facsart gyü-
mölcslével vagy zöldséglével pótolható, de 
pl. egy tányér leves már nem számítandó 
bele a napi mennyiségbe.

Ha Ön a szükséges folyadékmennyiségnél 
kevesebbet fogyaszt, az rosszulléthez, szédü-
léshez, ájuláshoz vagy akár súlyos dehitratá-
cióhoz, azaz kiszáradáshoz is vezethet.

A túlzott vízfogyasztást is érdemes mel-
lőzni, ugyanis káros lehet a keringési rend-
szer és a vesék szempontjából: hiperhidra-
tációt, ödémásodást és a szervezet elektrolit 
háztartásának felborulását idézheti elő, ami 
rosszulléttel, fejfájással és energiavesztéssel, 
súlyos esetben akár halállal is járhat.

MIT ÉS HOGYAN ÉRDEMES  
FOGYASZTANI?

Az csupán tévhit, hogy folyadékpót-
lás gyanánt hideg vizet, jégbe hűtött 
üdítőt vagy hideg sört kell kortyolgat-
ni. E három közül a víz az egyetlen 
jó megoldás, az is inkább langyosan. 
Miért?

Mert a szervezet hidegsokk nélkül 
is képes arra, hogy önmagát hűtse. Sőt 
a túlzottan hideg italok túlterhelést 

j e -
len-
t e -
nek a 
számá-
ra, akár-
csak a cukros 
üdítők, kávé és al-
koholos italok is, amelyek 
erősen kerülendők, főleg a kánikulában.

A természetes hűtési mechanizmus a ve-
rejtékmirigyek és a bőrön keresztül távozó 
verejték segítségével megy végbe. Az Ön 
dolga mindössze annyi, hogy az elpárolgott 
folyadékmennyiséget rendszeresen pótolja.

ÁSVÁNYI ANYAGOK PÓTLÁSA NYÁRON
Az elvesztett folyadék pótlása mellett erre 

is figyeljen:
A verejtékezés során értékes ásványi 

anyagok is ürülnek a szervezetből. A hatás, 
intenzív testmozgás közben még fokozottab-
ban jelentkezik.

Az év legmelegebb napjain, illetve edzés 
közben az ásványvíz és csapvíz önmagában 
nem képes pótolni az elvesztett ásványi só-
kat és vízben oldódó vitaminokat.

Ilyen esetekben célzott segítség kell, mint 
például a Magyar Limuvit Eszencia, ami 
hozzájárulhat a vérszegénység, fáradékony-

ság, érrendszeri panaszok, általános 
gyengeség, stressz enyhítéséhez és a 
szem egészségének megőrzéséhez.

A fogyasztása kifejezetten ajánlott 
megfázásos, influenzás időszakban, 
továbbá nyáron is, hiszen kimagas-
ló hatékonysággal szívódik fel, és 
szinte azonnal a sejtekig juttatja a lét-
fontosságú vitaminokat és ásványi 
anyagokat.

Folyadékpótlás a hőségben 
Mit, mennyit, hogyan?

Szerző:  Naturcomfort



Hiába szeretnénk megállítani az időt, nem lehet. De minden kornak megvan a maga 
szépsége, és a korosodó korszaknak is van oka az aktivitásra! Ennek alappillére a fo-
lyamatos alkalmazkodás képessége, új szerepek vállalása, az idősödés révén elvesztett 
készségek, képességek pótlása, a pozitív önértékelés. De milyen módszerek vannak a 
fittség eléréséhez? A testi és mentális fittség megtartása az időskorban komoly és fárasz-
tó 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

Nagyon fitt a mama!

Sokszínű feladatok ☺
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Magyarországon egyre több beteget érint az 
időskori demencia. A géneken nem tudunk vál-
toztatni, de ha az életmódunkon igen, az sokat 
számít. Összegyűjtöttünk pár tényezőt, amelyek 
segíthetnek megelőzni agyunk leépülését.

1. Helyezd magasra a lécet!
Megéri magas követelményeket támasztani 

magunkkal szemben. Előrehaladottabb életkor-
ban is jobb teljesítményre leszünk így képesek.

2. Meditálj, éld meg tudatosan a pillanatot!
A rendszeresen meditáló embereknél az intel-

ligens gondolko-
dásban szerepet 
játszó agyterüle-
tek fejlődnek. 

3. Maradj fizi-
kailag aktív!
A rendszeres 

sport hatására 
tanulási képes-
ségünk és me-
móriánk javul, a 
stresszhelyzete-

ket könnyebben kezeljük, világos döntéseket tu-
dunk hozni akár előrehaladottabb életkorban is.

4. Növeld az állóképességedet!
Teljesítménysportokban egyre kevésbé vehet-

jük fel a versenyt a fiatalokkal. Egy „irisin” nevű 
molekula az állóképességet növelő gyakorlatok 
során nagy mértékben termelődik agyunkban. 
Nem csupán az idegsejteket védő hatása van, a 
vérszintjének emelkedése olyan géneket is aktivál, 
melyek kulcsszerepet játszanak egyes tanulási és 
memóriafolyamatokban.

5. Tornáztasd 
az agyad, tanulj 

egy életen át!
Ö s z t ö n z ő , 

szellemi kihívá-
sokat jelentő, ta-
nulásra inspiráló 
közegben nem 
csökken, sőt, 
még idős kor-
ban is nő az IQ. 
Minél tovább ta-
nul valaki, annál 

avagy, hogyan őrizd meg szellemi frissességed
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nagyobb teljesítmény elérésére képes, sőt annál 
boldogabbnak is érzi magát.

A szórakoztató fejtörők, rejtvények is hoz-
zájárulhatnak szellemi frissességünk megőr-
zéséhez. Lehetőleg többféle játékot játsszunk, 
emeljük a játékok nehézségi fokozatát. A stimu-
láló tényezőkben gazdag és problémamegoldást 
igénylő fejtörők egy nem régi izraeli kutatás sze-
rint segíthetnek az esetlegesen kialakuló Alzhei-
mer-kór késleltetésében is.

6. Sosincs késő egy új hobbihoz!
Minden életkorban sokat segíthet egy-egy új 

kedvtelés. Mindegy, hogy kertészkedésről, egy 
új idegen nyelv megtanulásáról, bluesgitározás-
ról, horgászatról, családfakutatásról vagy éppen 
macskatartásról van-e szó: a lényeg, hogy el kell 
mélyednünk benne. 

7. Látogass rendszeresen múzeumokat, 
állatkertet, történelmi emlékhelyeket!

Különösen akkor hasznos programok ezek, 
ha gondosan elolvassuk a táblákat, figyelünk 
az idegenvezetésre, és alkalomszerűen később 
is megpróbáljuk memóriánkból előhívni a látott, 
hallott, olvasott információkat.

8. Légy kíváncsi és kreatív!
A rajzolás, festés, ruhatervezés, kézműves fog-

lalatosságok iránti nyitottság és elkötelezettség, és 
különös hangsúllyal a zenélés jelentősen hozzájá-
rulhat szellemi frissességünk megőrzéséhez.

9. Tégy a magány ellen!
Az elmagányosodás növeli az alvászavarok, 

magasvérnyomás-betegség, reggeli stresszhor-
monszint-emelkedések, depresszió esélyét. A 
szociális háló korántsem csak a bulizós, fiatal 
életkorban fontos! Idősödő korban még nagyobb 
a jelentősége agyunk frissességének megőrzése 
szempontjából is.

10. Aludd ki magad!
A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás el-

engedhetetlenül szükséges. Akármilyen fontos a 
munkánk, akármennyire csábít is az éjszakába nyú-
ló társasági élet baráti körben: fontos elegendő időt 
biztosítanunk a kielégítő alvásra is, ha agyunk fitt-
ségét idősebb korban is meg kívánjuk őrizni.

11. Ha hívő vagy, érdemes templomba járnod!
A rendszeres templomba járás lassítja az idős kori 

szellemi hanyatlást, és csökkenti annak mértékét.

12. Tanulj a gólyától!
No, ne a babaszállítást vagy a kelepelést: a fél 

lábon állást! Egyensúlyunk megőrzésének képes-
sége akár fél-egy percen át is fél lábon állva fontos 
jelzője agyunk épségének. Ha speciális gyakor-
latokkal fejlesztjük az egy lábon biztonsággal 
történő megállás képességét, ez kedvezően befo-
lyásolhatja nemcsak a járás és állás idős kori stabi-
litását, hanem késleltetheti a szellemi hanyatlást is.

+1. Táncolj!
A tánc, mint az egyik legizgalmasabb emberi 

érintkezési forma, sokat segíthet az agyi fehérállo-
mány épségének idős korig történő megőrzésében.
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Ügyfélszolgálati telefonszám:  42/726-706; 20/508-9690
E-mail: naturcomfort.kerdesek@gmail.com; 

Levelezés: 4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 110.

w w w. n a t u r co m fo r t . h u

BALZSAM ESZENCIA PRÉMIUM 
BALZSAMOK KÖZÖTTA

A SOKSZOROS MENNYISÉGŰ  GYÓGYNÖVÉNYES 
HATÓANYAGOK  KIMAGASLÓ HATÁSFOKKAL 

NYÚJTANAK MEGOLDÁST ÍZÜLETEINEK,  
LEGFÁJÓBB  TESTRÉSZEINEK; DUZZANATOKRA,

 SÉRÜLÉSEKRE IS AJÁNLJUK

MAGYAR CSALÁDI BALZSAM
E S Z E N C I A

P R É M I U M K AT E G Ó R I Á S B A L Z S AM

Különleges  
ajánlatunk  
2022. október 1. és 
 december 31. 
között érvényes!

Exkluzív ügyfeleknek - exkluzív ajánlat - ahol Ön csak jól járhat!

Feszes bőr 50 felett Nappali arckrém
Rántalanító, bőrfeszesítő, hidratáló nappali arckrém 
értékes gyógynövény összetevőkkel
Kiszerelés: 50 ml

Feszes bőr 50 felett Éjszakai arckrém
Tegye feszessé, rugalmassá arcbőrét éjszaka is!
Kiszerelés: 50 ml

?%

?% ?%

Most  megtudhatja, mely prémiumkategóriás termékeink lesznek extra kedvezménnyel a IV. negyedévben!

A kedvezmény mértékére október 1-je után derül fény!


