
VISION TERMÉKEK
Biológiailag aktív táplálék-kiegészítő: természetes növényi anyagokból, magas fejlettségű 
technológiával előállított termék, mely optimális vitamin és ásványianyag-komplexumot 
tartalmaz.
A VISION termékek arra hivatottak, hogy megőrizzék egészségünket.

a termékek összetételében szereplő vitaminok, ásványi sók, nyomelemek, enzimek, a 
gyógynövények alkotó részei. 
Hozzáadott szintetikus anyagot, adalékanyagot nem tartalmaz!
A kapszulák burkolatának anyaga növényi zselatin, mely folyadék hatására azonnal és 
maradék nélkül felszívódik.

A Társaság komoly figyelmet fordít a növényi összetevők termesztésére. A világ több 
országában, az ökológiailag legtisztább környezetben termesztett gyógynövényeket használja 
fel. A termékek előállítása Írországban a legmodernebb fagyasztásos őrlés (cryo-grindig) 
technológiával történik, melynek lényege, hogy a gyártás folyamán a növények aktív 
összetevői ne sérüljenek meg. A fagyasztásos őrlés alacsony hőmérsékleten -196°C-on 
semleges nitrogén gáz közegben történik. A nitrogén megakadályozza a növények aktív 
elemeinek az oxidálódását, így a hatóanyag 97%-a megmarad. A legszigorúbb gyártási, 
minőségi ellenőrzési eljárásoknak felel meg a termék gyártása (GMP, ISO).
A 97% hatóanyag tartalomból 90% fel is szívódik, megfelelő mennyiségű folyadék 
bevitelével.
A termék nem lép  erőszakos reakcióba, és nem módosítja a szervezetben a sejteket. Csak a 
működéshez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat pótolja. A termék hatóanyagából csak 
annyi szívódik fel, amennyire a szervezetnek szükséges van. A fölösleg, a kiválasztó 
rendszereken keresztül kiürül a szervezetből, meggátolva a túladagolás, valamint a függőség 
kialakulását.

Classic Hit termékek:

ANTIOX
Védelem a szabadgyökök ellen, a magas koleszterinszint csökkentése

390 mg/kapszula

30 db zselatin kapszula
Kapszulánkénti összetétel: Szőlőtörköly 
kivonat, Ginkgo Biloba, C-vitamin, E-
vitamin, A-vitamin, Cink-oxid, Szelén 
tartalmú élesztő

Szőlőtörköly kivonat: antioxidáns, a szervezet öregedési folyamatának lassítását segíti elő
Ginkgo biloba: javítja a mikrokeringést, erősíti a véredények falait



Cink: mikro-elem, antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik, segít megerősíteni a szervezet 
ellenálló képességét a környezet káros hatásaival szemben

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:
- immunerősítő, aktív oxidáció gátló
- szabályozza az artériák, hajszálerek és vénák működését
- erősíti az érfalakat, javítja a belső szerkezetét
- eltávolítja a vénák faláról a koleszterint és a kalcium lerakódást
- normalizálja a vérkeringést, a szív és idegrendszer funkcióit
- gyorsítja a fekélyek feloszlását, meggátolja a rosszindulatú képződmények 

kialakulását
- javítja a látást, hallást, csökkenti a fülzúgást, fülcsengést
- javítja a vérszegénység, szédülés, visszértágulat, aranyér, artereszklerózis tüneteit
- csökkenti az artózis, reuma és aranyér tüneteit
- megelőzi a gutaütés, az infarktus, thromboplebitis, sztenokardia, emphysema 

kialakulását
- védi és feltölti a bőr elasztin szintjét, kollagénjét, javítja a rugalmasságát, meggátolja, 

lassítja a ráncok és az öregedési foltok kialakulását
- javítja az agyi vérkeringést, pozitívan befolyásolja az Alzheimer-kór, az asztma, 

allergia, szédülés tüneteit
- csökkenti a vérlemezek összecsapódását, a vérrögök kialakulását
- normalizálja a vér sűrűségét
- MIND A 9 ISMERT SZABADGYÖKÖT LEKÖTI

Ajánlott napi adag: 1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

DETOX
Aktív méregtelenítés sejtszinten, erősíti az immunrendszert

Kapszulánkénti összetétel: Macskakarom 
(Uncaria Tomentosa)

387,5 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula
Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- erősíti az immunrendszert
- mérgezések megelőzése, leküzdése
- kiválasztó rendszer működésének szabályozása

-vese-, húgycsőgyulladás, apróbb kövek eltávolítása
-gyomorhurut, fekély, diszbakteriózisok kezelése
-epehólyag, epeutak, máj tisztítása, kövek eltávolítása



-hormonrendszerek, mirigyek működésének normalizálása
- csökkenti az izületi gyulladások, visszér, reuma, köszvény, artrozis tüneteit
- fekélyek növekedésének megakadályozása, gyógyulásának elősegítése
- allergiás állapotok megelőzése, kezelése
- javítja a bronchiális asztma, herpesz tüneteit
- bőr (ekcéma) és ivarszervi problémák kezelése
- radioaktív anyagok, fémsavak, toxinok, nehézfémek, okozta problémák megszüntetése
- lerakódott salakanyagok kiürítésének elősegítése a szervezetből
- csökkenti a sugár- és kemoterápia negatív hatásait
- segít a szervezet regenerálásában
- fertőző betegségek esetén gyorsítja a felépülést
- helyreállítja a szervezet sejtjeinek működését
- a daganatok megelőzését, az immunerősítést pozitívan befolyásolja
- antrax, influenza, és egyéb vírusos és bakteriális fertőzések után segít helyreállítani a 

szervezet működését
- candida megszüntetése a bélflóra helyreállításával

Ajánlott napi adag: 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Okozhat: hasmenést, székrekedést, émelygést, fejfájást, de ez a folyadékbevitel (víz) 
fogyasztásával és rostanyag bevitelének emelésével megszűnnek a nem kívánt tünetek.

Szigorúan tilos használni:
* transzpantált( szervátültetett)  személyeknél 
* terhesség és szoptatás ideje alatt
* epe-, és vesekő esetén -

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

NUTRIMAX
Sejtek táplálása, nyirok normalizálása

Kapszu lánkén t i ö s sze té t e l : K ína i 
a n g y a l g y ö k é r , Va r á z s m o g y o r ó , 
Medveszőlő, PP-vitamin, B1-vitamin, B2-
vitamin, B5-vitamin, B6-vitamin, B9-
vitamin, B12-vitamin, D3-vitamin, H-
vi tamin, Kalcium-hidrogénfoszfát , 
Magnézium-karbonát, Vas-glukonát

400 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:
- csontritkulás megakadályozása
- csontsűrűség helyreállítása, természetes kalciumpótlás
- szervetlen kalcium oldása-eltávolítása a szervezetből



- javítja a sejtek táplálását, feltölti a vitamin, ásvány és nyomelem készleteket
- helyreállítja a vérkeringés hajszálér szinten is, pótolja a vasat
- megszünteti a koleszterin lerakódását az erek falain – javítja a keringést
- javítja a vér összetételét, visszér, aranyér megelőzése
- vízhajtó hatású
- gyulladáscsökkentő hatása van a bél, a húgy- és ivarszervekre
- hatásos a krónikus ciszták, vesegyulladás, húgycsőgyulladás esetén
- eltávolítja a szervezetből az apróbb köveket, az epe alvadékait az epehólyagból
- epe-, veseköveket feloldja, eliszaposítja, kiüríti a rendszerből
- candida megszüntetése, bélflóra egyensúlyának helyreállítása
- puffadás megszüntetése, emésztés normalizálása
- lúgosító hatást gyakorol a szervezetre

Ajánlott napi adag: 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

PAX
Stressz csökkentése

Kapszulánkénti összetétel: Citromfű, Levendula, PP-
vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B5-vitamin, B6-vitamin, 
B9-vitamin, B12-vitamin, H-vitamin, Kalcium-
hidrogénfoszfát, Magnézium-karbonát

405 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csökkenti a stressz, a depresszió és a nyugtalanság tüneteit
- meggátolja a félelem, a nyugtalanság, a riadtság, az izgatottság érzetének kialakulását
- csökkenti az ingerlékenységet
- serkenti az agytevékenységet, javítja az emlékező képességet
- nyugodt alvást biztosít
- javítja a figyelmet, megkönnyíti a szellemi munkavégzést, figyelem javító hatású
- növeli a szellemi teherbíró képességet
- segít a tanulásban, az összpontosításban
- csökkenti a vizsgadrukk tüneteit
- elősegíti a fiziológiai egyensúly fenntartását
- agyi kapilláris vérkeringés helyreállítása
- segíti a tüdőgyulladás, bronhitisz, asztma, gyógyulási folyamatait
- jótékony hatást fejt ki fekélyes betegség, migrén, toxikózis esetén
- enyhíti a klimax és havi vérzés során fellépő görcsöket
- jótékony hatást fejt ki látásromlás, fülzúgás esetén



Ajánlott napi adag: 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

CHROMEVITAL
A terhelhetőség javítása

Kapszulánkénti összetétel: Guarama, Csavarmoszat, 
Szibériai ginzeng, Kóla, C-vitamin, Króm tartalmú élesztő

410 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- javítja a fizikai és pszichikai tűrőképességet
- fokozza az aktivitást
- felbontja a fölösleges zsírokat, melyeket a szervezet fel is használ
- értágító hatású
- normalizálja és fenntartja a vércukorszintet, a fölösleges részt energiává alakítja, 

erősíti a hasnyálmirigyet
- normalizálja az anyagcserét
- javítja a látást
- javítja az agy és az izmok működését
- csökkenti a fáradtságérzetet, erőt és életkedvet ad
- izomsorvadás esetén regenerálja az izmokat

Ajánlott napi adag: 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

SVELTFORM
Ideális alak, csökkenti az étvágyat, aktiválja a lebontó folyamatokat

Kapszulánkénti összetétel: Kambodzsai garcinia, Kínai tea, 
Sóspörje, C-vitamin, Króm tartalmú élesztő

405 mg/kapszula



60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csökkenti az éhségérzetet, a túlsúlyt
- felgyorsítja az anyagcserét
- segít az ideális testsúly elérésében és fenntartásában
- helyreállítja a cukor-inzulin egyensúlyt
- elősegíti a belső-elválasztású rendszerek működését
- fokozza a fizikai és szellemi munkaképességet
- tisztítja a gyomrot és a beleket
- elősegíti a tesztoszteritikus plakkok szétszóródását
- javítja a hasnyálmirigy működését
- javasolt cellulitisz, valamint krónikus betegségeknél
- normalizálja a pajzsmirigy működését
- sugárkezelés, röntgensugár, atomsugárzás esetén csökkenti a káros hatásokat
- zsírégető hatású
- lúgosító hatást gyakorol a szervezetre

Ajánlott napi adag: 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

LIFEPACK SENIOR
Vitamin- és ásványianyag-forrás, az emésztőrendszer természetes védelme

500 mg/kapszula

Kapszulánkénti összetétel: A-vitamin, E-vitamin, C-
vitamin, PP-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B5-vitamin, 
B6-vitamin, B9-vitamin, B12-vitamin, H-vitamin, Kalcium-
hidrogénfoszfát, Magnézium-karbonát, Réz-szulfát, Cink-
oxid, Nátrium-szelenit, Króm-orarát, bifidobaktériumok

30 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- vitamin és ásványi anyag pótlása
- gyomor- és vastagbél működésének helyreállítása-normalizálása
- vércukorszint normalizálása
- antioxidáns hatással rendelkezik
- megakadályozza a hiper- és avitaminózist
- bifidobaktérium bevitele és beépítése az emésztő rendszerbe
- segíti a vitamin és ásványi anyag felszívódását, gyorsítja a szervezet regenerálódását
- javítja az általános ellenálló képességet



- javítja a látást, hallást

Ajánlott napi adag: Este 1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

GYERMEKEKNEK

LIFEPACK JUNIOR
Az egészséges gyerekekért, harmonikus fizikai, mentális és intellektuális fejlődés a 
gyermekeknek

Tablettánkénti összetétel: A-vitamin, E-vitamin, C-vitamin, 
PP vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B9-
vitamin, B12-vitamin, Magnézium-karbonát, Nátrium-
triplifosztfát, Réz-szulfát, Cink-oxid, Nátrium-szelenit, 
Króm-orarát, Vas-glukonát, Nátrium-fluorid, Mangán-
karbonát, Dextróz, kakaó ízesítő anyagok, Kalcium-
hidrogénfoszfát

740 mg/tabletta
60 db/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csökkenti az asztmát, bronhitiszt, allergiát
- harmonizálja a fiziológiai rendszer fejlődését
- fokozza a gyermek szervezet ellenálló képességét
- fertőző betegségek esetén gyorsítja a gyógyulást
- biztosítja a fejlődéshez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat
- megelőzi a szív- és érrendszeri-, belső elválasztású rendszerek megbetegedését, 

gyulladásait
- angolkór, fogszuvasodás, bevizelés megelőzésére, javítja a biológiai ritmus beállítását, 

stabilizálását
- csökkenti a hiperaktivitást

Ajánlott napi adag: 2X1 drazsé elszopogatva megelőzésként, a dózis növelhető intenzív 
terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

BE BIG
Az egészséges növekedés



Tablettánkénti összetétel: Kalcium, D3 vitamin, B1 vitamin, 
Bambusz őrlemény

1700 mg/db
30 db/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csontok rugalmasságának visszaállítása
- törés esetén a gyorsabb összeforrást segíti
- csontképződés elősegítése
- egészséges csontfejlődést biztosít
- antioxidáns hatású
- körmök és haj erősítése
- a szervezet ellenálló képességének javítása
- csökkenti a fáradtság érzetet, az ingerlékenységet
- javítja a szénhidrát anyagcserét
- segíti az emésztő, idegrendszer, szív és érrendszer működését

Ajánlott napi adag: Nap  1 drazsé elszopogatva megelőzésként, a dózis növelhető intenzív 
terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

BE STRONG

A természet védőereje

Összetétel: B1 vitamin, B2 vitamin, B6 vitamin, D3 
vitamin, Pörgetett méz, Acerola koncentrátum, Méhpempő

1505 mg/tubus
8 tubus/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- C-vitamin hiány megszüntetése
- Vas hiány megszüntetése



- Immunerősítő hatás
- védi a szervezetet a fertőzésekkel, kórokozókkal szemben
- javítja a vegetatív idegrendszert
- befolyásolja a vérkeringési-, vérképzési folyamatokat
- javítja a látást, az emlékező képességet
- hemoglobinképző, antioxidáns, vírusölő, antibakteriális hatású
- jó hatással van az idegrendszerre, az endokrin- és emésztő rendszerre
- javítja a látást, hallást

Ajánlott napi adag: 3 naponta 1 tubus megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 10.770,-Ft

BE WISE
A harmonikus fejlődés

Tablettánkénti összetétel: C-vitamin, B1 vitamin, B2 
vitamin, B6 vitamin, B9 (folsav) vitamin, B12 vitamin, E 
vitamin, D3 vitamin, PP vitamin, Béta karotin, Magnézium-
karbonát, Réz-szulfát, Cink-oxid, Króm-orarát, Vas-
glukonát, Jód, Mangán-karbonát, Szelén

60 db/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csökkenti az asztmát, bronhitiszt, allergiát
- harmonizálja a fiziológiai rendszer fejlődését, fokozza a gyermek ellenálló képességét, 

fertőző betegségek esetén gyorsítja a gyógyulást
- biztosítja a fejlődéshez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat
- megelőzi a szív- és érrendszeri, belső elválasztású rendszerek megbetegedését, 

gyulladásait
- szabályozza az anyagcserét
- segíti a pajzsmirigy működésének stabilizálását
- csökkenti a hiperaktivitást
- javítja az agy teljesítő képességét
- emeli a koncentrációs szintet

Ajánlott napi adag: 2X1 drazsé megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.700,-Ft

BE HEALTY
A harmonikus fejlődés



Tablettánkénti összetétel: C-vitamin, Szentjánoskenyér, 
Propolisz, Magnézum stearát szilícium kolloiddal

30 db/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- izomrángások, izomgörcsök csökkentése
- harmonizálja a fiziológiai rendszer fejlődését
- fokozza a gyermek ellenálló képességét
- fertőző betegségek esetén gyorsítja a gyógyulást
- gyorsítja a sebgyógyulást
- csökkenti az elhízást
- biztosítja a fejlődéshez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat
- csökkenti a hiperaktivitást

Ajánlott napi adag: napi 1 rágótabletta megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 9.200,-Ft

BE CHOKOLAT
Az egészséges erő

Tablettánkénti összetétel: C-vitamin, B1 vitamin, B2 
vitamin, B6 vitamin, B12 vitamin, E vitamin, D3 vitamin, 
PP vitamin, Béta karotin, Magnézium-karbonát, Réz-szulfát, 
Cink-oxid, Króm-orarát, Vas-glukonát, Mangán-karbonát, 
Bioflavonoidok, Dextróz, kakaó, ízesítő anyagok

60 db/doboz

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- csökkenti az izomfáradtságot
- harmonizálja a fiziológiai rendszer fejlődését
- fokozza a gyermek ellenálló képességét
- fertőző betegségek esetén gyorsítja a gyógyulást
- biztosítja a fejlődéshez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat
- megelőzi a szív- és érrendszeri-, belső elválasztású-rendszerek megbetegedéseit
- javítja a biológiai ritmus stabilizálását



- csökkenti a hiperaktivitást
- plusz energiát biztosít

Ajánlott napi adag: napi 2X1 drazsé megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.700,-Ft

DIRECT HIT TERMÉKEK

NŐI KÉSZÍTMÉNYEK

MEDISOYA
Menopauza előtt és után

Kapszulánkénti összetétel: Szója kivonat (izoflavonokban 
gazdag), Kalcium-hidrogénfoszfát

520 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- erősíti a női szervezetet a menopauza előtti és utáni időszakban
- pótolja a hiányzó vitaminokat, ásványi anyagokat, izoflavonokat
- késlelteti a klimax beállását
- ösztrogén szint szabályozása révén helyettesíti a hormonterápiát
- enyhíti a klimaxos tüneteket
- megakadályozza a csontritkulást

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

NORTIA
Anyagcsere, lelki egyensúly

Kapszulánkénti összetétel: Orbáncfű, Csűdfű, Egybibés 
galagonya, B1 vitamin, B6 vitamin, B12 vitamin, 
Magnézium-karbonát, Kálium jodid



355 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- pótolja az étrendből hiányzó vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat
- javítja az anyagcserét, kedvezően befolyásolja a nők lelki, érzelmi állapotát
- segíti az aktivitás megőrzését
- lassítja az öregedési folyamatokat
- javítja az ellenálló képességet a stressz hatásaival szemben
- szülés után helyreállítja a szervezet működését, hormonszinteket
- csökkenti a mellek fájdalmát, feszülését
- javítja, és normalizálja a pajzsmirigy működését
- csökkenti a heves szívverést, a szívritmus zavart
- helyreállítja a jód egyensúlyt a szervezetben
- lúgosító hatást gyakorol a szervezetre

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

BEAUTY
Bőr, haj, köröm

Kapszulánkénti összetétel: Kerti borágó olaj, Búzacsíra olaj, 
Keramidok, Csukamáj olaj, Szója lecitin, A-vitamin, E-
vitamin, H-vitamin, Szőlőtörköly kivonat, Methionone, 
Sárga méhviasz

500 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- vitamin és ásványi anyag pótlása
- javítja a haj, a bőr és a köröm állapotát, segít a regenerálódásban
- lassítja az öregedési folyamatokat
- táplálja a sejteket
- semlegesíti a méreganyagokat és az anyagcsere-folyamatok bomlástermékeit
- feltölti a hiányzó vitamin, ásványi anyagok, nyomelem (mikro és makro), valamint 

enzim készleteket
- javítja a bőr vízháztartását, csökkenti a bőr szárazságát

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként



Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

FÉRFI KÉSZÍTMÉNYEK

LAMIN
Az életerő forrása

Kapszulánkénti összetétel: Szibériai ginzeng, Máté tea 
levél, Egybibés galagonya, Virágpor, C-vitamin, L-karnitin

375 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- javítja a fizikai erőnlétet
- javítja a szervezet általános tónusát
- kedvezően hat a központi idegrendszerre
- stabilizálja és normalizálja a belső elválasztású mirigyek működését
- tisztítja az arc- és homloküreg lerakódásait
- normalizálja az inzulin-cukor egyensúlyt
- fokozza a szervezet ellenálló képességét a környezeti ártalmakkal szemben
- megszünteti a kimerültség érzetet, növeli a fizikai és szellemi teljesítőképességet
- potencianövelő hatással rendelkezik

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

ARTUM
Prosztata működés normalizálása

Kapszulánkénti összetétel: Nagy csalán gyökér, Tökmag, 
Törpepálma, A-vitamin, E-vitamin, Cink-glukonát

350 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:



- nemi szervek gyulladásainak megszüntetése
- prosztata működésének normalizálása
- a férfi szervezet működésének, szükségleteinek pótlása, normalizálása
- az ivar és hormonműködés javítása
- keringés, szívritmus normalizálása
- belső elválasztású mirigyek működésének normalizálása
- belső feszültség oldása
- férfi változókori tünetek oldása, megszüntetése

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

URSUL
Gyulladás gátló

Kapszulánkénti összetétel: Ördögkarom, Medveszőlő, Kas 
virág, Aranypor, Kolloid ezüst, Réz-glukonát

370 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- gyulladáscsökkentő hatású
- a vizeletkiválasztó rendszer normalizálása
- ellenálló képesség növelése
- elősegíti a mellékvese működését
- védelmet biztosít a kórokozókkal szemben (vírusok, baktériumok)
- intenzív gyulladás gátló hatású
- dülmirigy (prosztata) gyulladás esetén javasolt
- izületi gyulladás megszüntetése nőknél is
- vízhajtó hatású

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

REGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

MEGA
Az immunrendszer támogatása



Kapszulánkénti összetétel: EPA/DHA 18/12, Ligetszépe 
olaj, E-vitamin

500 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- krónikus megbetegedések, tavaszi fáradtság esetén
- javítja a szervezet védekező mechanizmusait
- mobilizálja az immunrendszert
- növeli az általános ellenálló képességet
- javítja a szív tónusát, szívműködést, a szív izomzatát
- meggátolja a szürke hályog kialakulását, csökkenti a tüneteit
- csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, vérszegénységet
- csökkenti az izomgyulladások, bénulások következményeit
- tisztítja az erek falait, erősíti, javítja az érfalak minőségét
- meggátolja az érelmeszesedés kialakulását
- csökkenti az érszűkület tüneteit, hatásait
- gyorsítja a gyógyulási folyamatokat
- javítja a látást, hallást, az agyi vérkeringést
- normalizálja a bontó enzimek működését
- elősegíti a koleszterin egyensúly normalizálását
- csökkenti a koleszterinszintet
- javítja a memóriát
- csökkenti a szklerózis multiplex, az agyvérzés, Alzheimer-kór tüneteit

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

AKTIVY
Általános erőnlét

Kapszulánkénti összetétel: Kínai ginzeng, Nyers kávé, Méh 
pempő, Virágpor, C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin

400 mg/kapszula



60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- gyors regenerálódást biztosít az aktív tevékenység után
- fokozza a fizikai erőnlétet
- javítja az ellenálló képességet, az aktivitást
- normalizálja az immunrendszer működését
- energiatakarékok feltöltése
- fáradtság, öregedés velejáróinak megszüntetése
- egyensúlyba hozza a szervezet rendszereinek működését
- ellenállóbbá tesz a stresszel szemben
- segíti a fogyást
- jó hatása van a szénanátha ellen

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

BEESK
Energiaforrás

Kapszulánkénti összetétel: Kínai citrommagnólia, Méh 
pempő, Propolisz, Kálium-jodid, Vas-glukonát

350 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- helyreállítja a szervezet energiaszintjét
- tartós fizikai, szellemi munkavégzés teljesítőképességének megőrzése
- megszünteti az aluszékonyságot
- javítja a látást, hallást
- javítja a sejtek tápanyagellátását
- erősíti az immunrendszer működését
- élénkíti az egész szervezetet
- élénkíti a központi idegrendszert
- erősíti a szív működését, a légzést
- pajzsmirigy, és mellékvese szabályozása, működésük helyreállítása
- bélműködés, emésztés normalizálása
- elősegíti a férfi, és női hormonrendszer egészséges működését
- gyorsítja a sebgyógyulást



Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

CUPERS
Méregtelenítő

Kapszulánkénti összetétel: Máriatövis, Articsóka, Orvosi 
füstike

355 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- méregtelenítő hatású
- a máj illetve emésztőrendszer működésének javítása
- védi a vesét
- helyreállítja a meggyengült immunrendszert
- megszünteti a mellékvesék működési zavarát
- csökkenti a vér koleszterin és zsírtartalmát
- javítja a vér összetételt
- csökkenti a „civilizációs betegségek” szervezetre gyakorolt hatásait
- normalizálja az epeműködést
- segít a sárgaság leküzdésében
- javítja a máj szerkezetét funkcióját
- a máj regenerálása
- csökkenti a bélgyulladás és bélfertőzés szervezetre gyakorolt hatásait

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

ANTISTRESSZ KÉSZÍTMÉNYEK

HIPER
Depresszió ellen



Kapszulánkénti összetétel: Orbáncfű, Peszterce, C-vitamin, 
B1 vitamin, B6 vitamin, B12 vitamin, Magnézium-karbonát

365 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- depresszió megelőzése, enyhítése
- a félelem és szorongás érzetének megszüntetése
- máj védelem
- a stressz okozta cukorszint ingadozás normalizálása
- idegrendszeri zavarok, ill. álmatlanság megszüntetése
- szívritmus szabályozó hatású
- ideg becsípődés, ideggyulladás csökkentő hatás
- idegrendszer regeneráló hatású
- függőség okozta stressz csillapítása
- segít leszokni a káros élvezeti szerekről
- függőségi tünetek megszüntetése
- segíti az elalvást, alvást

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

MISTIK
Pszicho emocionális tünetcsökkentő
Alvást elősegítő

Kapszulánkénti összetétel: Kakukk mák, Hársfavirág, Őszi 
margitvirág, B1 vitamin, B6 vitamin, B12 vitamin

260 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- depresszió megelőzése, enyhítése
- stressz okozta cukorszint ingadozás normalizálása
- lelki-érzelmi feszültség, fáradtság érzet csökkentése



- zaj, fény ill. más ingerforrás iránti fokozott érzékenység csökkentése
- fejfájás, migrén ill. alvási zavarok csökkentése
- görcsoldó hatású
- erősíti és regenerálja az idegrendszert
- csillapító hatása van fogfájás esetén
- javasolt képzelt betegségek esetén
- túlérzékenység csökkentése, megszüntetése
- javasolt hippohondria esetén

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

REVIEN
Aktív pihentető alvás

Kapszulánkénti összetétel: Peszterce, Komló, B1 vitamin, 
B6 vitamin, B12 vitamin, Kínai ginzeng, Szelén, Cink, Vas

346 mg/kapszula
60 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- depresszió megelőzése, enyhítése
- lelki-érzelmi feszültség, fáradtság érzet csökkentése
- zaj, fény ill. más ingerforrás iránti fokozott túlérzékenység csökkentése
- fejfájás, migrén ill. alvási zavarok megszüntetése
- görcsoldó hatású
- erősíti és regenerálja az idegrendszert
- a stressz okozta cukorszint ingadozás normalizálása
- aktív pihentető alvást segíti
- normalizálja a reggeli cukorszintet

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 8.000,-Ft

FAMILY HIT TERMÉKEK

VINEX
Aktív hosszú élet



Kapszulánkénti összetétel: Szőlőmag por kivonat és 
szőlőhéj

320 mg/kapszula
30 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- lassítja az emberi szervezet öregedési folyamatait
- meghosszabbítja az életet
- csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását
- tisztítja az ereket, csökkenti a koleszterinszintet
- közömbösíti a szabad gyököket
- javítja a szívizom tónust, izomzatát
- javítja a szív működését, s védi a további károsodástól
- javítja a vér összetételét
- helyreállítja a szervezet fiziológiai egyensúlyát
- csökkenti az érszűkületes lábfájást
- csökkenti a cukorbetegség szövődményeit
- csökkenti az idegkárosodás tüneteit, végtagi zsibbadás, bizsergés
- szembetegségek, sárgafolt sorvadás megelőzése
- csökkenti a számítógép okozta szemfáradást, szemgyulladást
- javítja a kontrasztlátó képességet
- serkenti a hisztamin termelést
- emeli, erősíti a bőr kollagénjét

Ajánlott napi adag: napi 2X1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

BRAIN-O-FLEX
Aktív hosszú élet

Kapszulánkénti összetétel: Páfrányfenyő kivonat, Szója 
lecitin, Omega-3, E-vitamin, A-vitamin

320 mg/kapszula
30 db zselatin kapszula



Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- javítja a központi idegrendszer működését
- növeli az agy teljesítőképességét
- táplálja az agysejteket
- javítja a központi idegrendszer vérellátását, teljesítményét
- növeli az összpontosító képességét
- csökkenti az epilepsziás rohamok kialakulásának veszélyét
- ideg gyulladások bénulások javítása, megszüntetése
- stresszcsökkentő hatású
- szellemi teherbíró képesség emelése
- aktivizálja a rövid és hosszú távú memóriát
- csökkenti és megakadályozza az agyi erek elzáródását
- megelőzi az Alzheimer-kór, a nyitott gerinc tüneteit, kialakulását
- megszünteti a gyomorégést, normalizálja az epeműködést
- csökkenti a női meddőséget 
- májgyulladás, máj károsodás megakadályozása
- arc izomrángás megakadályozása

Ajánlott napi adag: napi 1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

CHEVITON
Szép és dús haj

Kapszulánkénti összetétel: Carbohidrates, H-vitamin, Cink, 
B5 vitamin, B6 vitamin, B12 vitamin

356 mg/kapszula
30 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- vitamin és ásványi anyagok pótlása
- javítja a haj, a bőr és a köröm szerkezetét, segít a regenerálódásban
- lelassítja az öregedési folyamatokat
- javítja a szövetek szerkezetét
- táplálja a sejteket
- semlegesíti a méreganyagokat és az anyagcsere-folyamatok bomlástermékeit
- az élő hajhagymák esetén serkenti a növekedést
- erősíti a meglévő hajat



Ajánlott napi adag: napi 1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 6.500,-Ft

NATURE TAN
Szép és egészséges bőrért

Kapszulánkénti összetétel: Kurkuma, Szőlő mag, C-
vitamin, E-vitamin, A-vitamin, Cink-oxid, Szelén tartalmú 
élesztő, Szója izoflavon, Szója kivonat

546 mg/kapszula
30 db zselatin kapszula

Lehetséges hatásai az összetételt alkotó gyógynövények leírásai alapján:

- semlegesíti a szabad gyököket
- immunerősítő, aktív oxidáció gátló
- szabályozza, és helyre állítja a bőr pigment és víz háztartását
- normalizálja a vér-, és nyirokkeringést a bőrszövetekben és kötőszövetekben
- gyorsítja a fekélyek feloszlását
- meggátolja a rosszindulatú képződmények kialakulását
- javítja és védi a máj működését, normalizálja az epetermelést
- javítja a látást, hallást
- csökkenti a koleszterin szintet, az érelmeszesedést
- gátolja a vérlemezkék összecsapódását, vérrögök, a trombózis kialakulását
- elősegíti a vérszegénység, szédülés, visszértágulat, aranyér, megszüntetését
- megelőzi a bőr leégését
- védi és feltölti a bőr elasztinsztintjét, kollagénszintjét, javítja a rugalmasságát
- meggátolja, lassítja a ráncok és az öregségi foltok kialakulását
- pótolja a szervezetben a vasat
- gyulladás gátló hatású, erősíti a csontozatot
- csökkenti a váll, a könyök, a térd gyulladását

Ajánlott napi adag: napi 1 kapszula megelőzésként, a dózis növelhető intenzív terápiaként

Fogyasztói ára: 7.500,-Ft

SAFE 2C
Tökéletes látás



A Safe-to-see biológiailag aktív táplálék-kiegészítő napi használata hozzájárul a látásélesség 
növeléséhez, csökkentve a szem fáradékonyságát, valamint a látószervi megbetegedések 
kialakulásának kockázatát. 
A Safe-to-see legfontosabb alkotóeleme a telítetlen zsírsav, mely nélkülözhetetlen a szem 
egészséges működéséhez. A halzselatin kapszulában most először alkalmazzák ilyen magas 
koncentrációban az Omega-3 telítetlen zsírsavat. 
A Safe-to-see pótolja a szervezetben a látószervek egészséges működéséhez szükséges 
anyagokat: Omega-3, В2 és Е vitamin, béta-karotin, feketeáfonya kivonat, lutein, szelén és 
cink. 
Egyedi termékösszetétel, melyet a Vision Group és az európai Arkopharma (Franciaország) 
vezető gyógyszergyár szakemberei együttesen fejlesztettek ki.

A Safe-to-see előnyei:

Minden egyes kapszulában megtalálható a látást erősítő komponens. 
A termék alkotóelemeinek kiegyensúlyozott összhangja a szemek védelmére szolgál a 
különféle gyulladásokkal és elváltozásokkal szemben. A szemet megterhelő munka és 
fáradtság esetén védelmet nyújt. 
Befolyásolja a látásélesség növelését és védi a szemet a szabadgyökök káros hatásaival 
szemben. 
A termék 100%-osan természetes anyagokból tevődik össze, nem tartalmaz tartósítószert, 
színezőanyagot, aromapótlót, cukrot és viaszt sem. 
Halzselatinból készült kapszulába zárt természetes anyagok, melyek könnyen felszívódnak és 
nem idéznek elő allergiás tüneteket.

Használati útmutató:

Naponta egy Safe-to-see kapszula reggel, egy pohár vízzel. 
A hatékonyabb eredmény elérése érdekében, szükségszerűen a Safe-to-see kapszula mellé 
naponta végezzen speciális szemtorna gyakorlatokat.

Összetétel

1 kapszula tartalmaz:

Proteines 0,22 g
β carotene 2,4 mg
Lutein 3 mg
Vitamin B2 0,8 mg
Vitamin E 5 mg
Selenium 25 µg
Zinc 7,5 mg
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Bilberry extract 7,5 mg
EPA 90 mg
DHA 60 mg
A Safe-to-see összetevői: 

Omega-3 (EPA/DHA) normalizálja az emberi szervezet immun-, ideg- és szív-
érrendszerének működését. Megakadályozza a gyulladásos folyamatok kialakulását, 
elősegítve a szemretina egészségének megőrzését, valamint hozzájárul a szembetegségek 
gyógyulásához. Elősegíti a retinális mikrokeringés javulását, a szem szöveteinek táplálását és 
védelmét. Nélkülözhetetlen az agy egészséges működéséhez oly módon, hogy az 
impulzusokat szállító sejtek között gyorsítja az energiaáramlást. 
Az emberi szervezet nem képes önállóan előállítani az Omega-3 telítetlen zsírsavat, ezért azt 
vagy a táplálékkal vagy táplálék-kiegészítőkkel szükséges pótolni. 

В2 vitamin (riboflavin) fontos szerepet játszik a szem látófunkcióinak a megőrzésében. 
Részt vesz a fény- és színlátási folyamatokban, védi a szem nyákhártyáját a rövidhullámú 
sugarak káros hatásaival szemben. 
A В2 vitamin hiányának gyakori tünetei a szemkönnyezés és a fényiszony. Nagyobb mértékű 
vitaminhiány előidézhet szaruhártya gyulladást, szürke hályog (a szemlencse zavara) 
kialakulását. A В2 vitamin hiánya éles fájdalmat okoz a szemekben, valamint homályos 
látáshoz vezet. 

Lutein - a „sárgafoltban” a lutein a legfontosabb pigment, mely a szemretina központi részén 
helyezkedik el. Éppen ez a terület felel a tiszta és minőségi látásért. A lutein elnyeli a káros 
rövidhullámú sötétkéksugarak egy részét, valamint semlegesíti a sugarak káros hatását, 
amennyiben annak bármely része bejutna a retina finom szerkezetébe. A lutein hiánya 
látásromláshoz vezethet. 

Béta-karotin - könnyen felszívódik és А vitaminná alakul – a tökéletes látás egyik 
legfontosabb eleme. A vitamin nélkül a szem rosszul alkalmazkodik a félhomályhoz, és 
nehezen különbözteti meg a kék és a sárga színeket. 
A béta-karotin részt vesz a hámszövetek képződésében, mely szerepel a bőr, a mirigyek és a 
retina összetételében. Elengedhetetlen az egészséges csontozat, fogazat, látás és 
nemzőképesség kialakulásában. 

Е vitamin - késlelteti a korral járó szembetegségek kialakulását, lassítja a szövetek öregedési 
folyamatát, javítja a vér oxigénellátását. 

Feketeáfonya kivonat segít a látásélesség javításában és növeli a szem 
alkalmazkodóképességét a sötétben. Megakadályozza a kollagén veszteséget, erősíti a 
véredényeket. 

Cink – az egyik legfontosabb antioxidáns. Minél rosszabbak az ökológiai körülmények – 
annál nagyobb mennyiségű cinkre van szüksége a szervezetnek. A cink nélkülözhetetlen a 
retinol (A vitamin) retinállá történő átalakulásának folyamatai során, mely a retina 
látópigmenseinek képződéséhez szükséges. 



Szelén - megfiatalítja az immunrendszert, elősegíti az antitestek képződését, megakadályozva 
a fertőző betegségek kialakulását, elősegíti a koncentrációképesség javulását. A szelén fontos 
szerepet játszik a sejtek növekedésében. A szelén hiánya csökkenti a látószervek védelmet a 
kor okozta betegségekkel szemben.

Fogyasztói ára: 11.900,-Ft

KG-Off testsúly csökkentő program 

Az innovációs KG OFF a tökéletes választás a súlyproblémák megoldására. 
Ezeket a termékeket kizárólag a VISION társaság számára fejlesztették ki Franciaország 
egyik legnagyobb gyógyszerészeti laboratóriumában. 

A nemzetközi Vision International People Group társaság 
bemutatja a forradalmian új KG-Off súlycsökkentő programot. 
Már kaphatók a KG-Off biológiailag aktív táplálék-kiegészítő 
család első termékei: Fat absorber – zsír lebontás és Hunger 
suppressant – étvágycsökkentés. 

Mindkét termék külön-külön is hatásos, viszont a kettő együtt – a 
legjobb választás a fogyni vágyóknak 

Kápráztassa el barátait alakjával! 

A táplálékkal együtt az ember szervezetébe a szükségesnél több zsírmennyiség kerül. 
A fel nem használt zsírok felhalmozódnak zsírlerakódásokat képezve, melyek tönkreteszik az 
alakunkat. A KG-Off fat absorber«F et Abszorber» megoldja ezt a problémát. 

Az aktív összetevők összegyűjtik a zsírmolekulákat még azok felszívódása előtt. 

A kitozán, mely a termék egyik alap összetevője, szó szerint egy erős mágnes, mely magához 
vonzza a zsírsejteket, összegyűjti és kiüríti a szervezetből azokat. 
A súlycsökkentéssel párhuzamosan a «Fet Abszorber» elősegíti az anyagcsere folyamatok 
javulását és csökkenti a koleszterinszintet. 

Nehéz ellentmondani a kedvenc csemegéjének? Akkor erre biztosan szüksége lesz. 

Fogyasztói ára: 9.900,-Ft



Az étvágycsökkentés –most már egyszerű! 

A KG-Off «Szápreszánt» evés közben segít a mértékletesség 
megtartásában, hozzájárul az étvágy csökkentéséhez. 

A termék aktív alkotóeleme a glükomannán – magas szinten 
megtisztított vízben oldódó növényi rost, melyet egy igen különleges 
japán növény, a konjak gumójából nyernek. 

A hasüregben ez a rost gél formájában átalakul és elnyomja az éhségérzetet, meggátolja a 
túlevést, szinte semmi kalóriát nem tartalmaz. 

A «Szápreszánt» segítséget nyújt a fontos szokások kialakításában, melyek a helyes 
táplálkozáshoz szükségesek, - méghozzá gyakran és keveset enni. 
A KG-Off termékek, javítva a szervezet egészségi állapotát, elősegítik a súlycsökkentést 
stressz- és egészségkárosodás nélkül. 

Fogyasztói ára: 9.900,-Ft

KOZMETIKAI TERMÉKEK

Új Triovital  Neo  kozmetikumok
A Vision International People Group bemutatja az új természetes kozmetikumokat a – 
Triovitál-Neo kozmetikumot.
A vezető európai laboratórium munkatársai által kifejlesztett, természetes és környezetbarát 
alapanyagokat tartalmazó és szintetikus tartósítószert nem tartalmazó kozmetikumok, 
biztosítják az arcbőr teljes körű ápolását és gondoskodását. 

A sok-sok aktív összetevőnek köszönhetően, melyeket egyedülálló és különleges növényekből 
nyernek ki olajok és kivonatok formájában, valamint a kozmetikai recepteknek köszönhetően 
a Triovital Neo kozmetikum segít a bőrnek a szabadgyökök elleni harcban, védi a bőrt a káros 
környezeti hatásokkal szemben, meggátolja a gyulladások és hiányok kialakulását, stimulálja 
a sejt megújulását, tonizál visszaadva a bőr frissességét és fiatalságát, valamint lassítja a bőr 
öregedési folyamatait. 

A Triovital- Neo  családban mind a fiatal, mind pedig az érett korosztályba tartozó hölgyek 
megtalálják a számukra legmegfelelőbb gondoskodást.

Tisztító Hab
Cleansing Foam, 150 ml 



Vegyes, normál és zsíros bőrre. 

Tisztaság és kiegyensúlyozottság 
Lágy tisztító hab, mely megtisztítja a bőr felületét, miközben az újra visszakapja frissességét 
és ragyogását. A készítmény aktív összetevői, mint a babassu, makadámdió, az őszi- és 
kajszibarack lágyítják a bőrt, miközben megtartják annak ph egyensúlyát, és természetes 
védelmet biztosítanak a bőr számára. A hab finom állagának köszönhetően teljesen alkalmas a 
smink eltávolítására akár a szem környékéről is. 

Használati utasítás: könnyed masszírozó mozdulatokkal vigyen fel kis mennyiségű habot a 
nedves bőrre, óvatosan elkerülve a szembekerülés kockázatát, végül pedig egyszerű 
mozdulattal mossa le a habot langyos vízzel. A hatékonyabb eredmény érdekében naponta 
kétszer használja – reggel és este. 

Összetétel: víz, nátrium-lauroil-szarkozinát, decil-glukozid, babassuamidopropil betain, 
poligliceril-10 laurát, kokamidopropil betain, mannitol, őszibarack víz, kajszibarack víz, 
glicerin, narancsolaj, litsea kubeba olaj, hármaslevelű makadámdió olaj, homoktövis kivonat, 
kakaó kivonat, hármaslevelű makadámdió kivonat, medveszőlő kivonat, olíva levél kivonat, 
kínai kamélia kivonat, kálium hidroxid, citromsav, kálium-szorbát, nátrium-benzonát, kapril 
glicin, nátrium-levulinát. 

Regeneráló krém:

Regeneration Cream, 30 ml 

Érett, normál és száraz bőrre 

Frissesség és rugalmasság 
Fáradt az arcbőre, megjelentek a ráncok? 
A krém alkotóelemei –magas regeneráló hatású olajok, többek között megtalálható benne egy 
igen ritka orchidea faj- és finom rizskivonata is. Mivel ellátja a bőrt oxigénnel, így elősegíti a 
hámréteg regenerálását. 

Használati utasítás: vigyen fel reggel és/vagy este a megtisztított bőr felületére kis 
mennyiségű krémet, elkerülve a szem környékét. 



Összetétel: víz, xilit, glicerin, jojoba-olaj, szafflor olaj, shea olaj, méz kivonat, olivat cetearil, 
olivat-sorbitan, cetil-palmitat, sorbitan-palmitat, ribóz, orchidea kivonat, rizskorpa kivonat, 
hármaslevelű makadámdió kivonat, kakaó kivonat, medveszőlő kivonat, körömvirág kivonat, 
olíva levél-kivonat, homoktövis kivonat, kínai kamélia kivonat, makadámia olaj, szója glycin, 
fitinsav, kapril/kaprin triglicerid, tokoferol, xantángumi, kálium-hidroxid, kálium szorbát, 
kapril-glicin, parfüm, benzil-cinnamat, linalool, benzil-benzoát, citronellol.

Tisztító maszk

Purifying Mask, 40 ml 

Vegyes és zsíros bőrre 

Ragyogás és simaság 
Zsírosan fénylő bőr? Bőrgyulladások? Faggyúmirigy túlműködés? A Serenoa pálma kivonatot 
tartalmazó tisztító maszk teljesen simává varázsolja bőrét, eltünteti a bőrhibákat, valamint 
meggátolja azok ismételt kialakulását. Tökéletes választás a zsíros bőr számára. Javítja az 
arcbőr színét, visszaadja annak frissességét és ragyogását. 

Használati útmutató: hetente egy alkalommal vigye fel a megtisztított bőrre a maszkot, 
kerülve a szemek környékét. Hagyja hatni 5-10 percig, majd meleg vízzel mossa le. 

Összetétel: víz, bentonit, ceteoril-alkohol, cetearet-33, szorbitol, cink-oxid, nátrium-psa, 
butilénglikol, glicerin, lecitin, fűrészpálma kivonat, kínai kamélia kivonat, olíva levél kivonat, 
muszkusz rózsa kivonat, homoktövis kivonat, avokádó olaj, hármaslevelű makadámdió olaj, 
manula olaj, xantángumi, tokoferol, tetranátrium-iminodiszukcinát, klorfenezin, kálium-
klorid, kálium-szorbát, parfüm.

Omega-3 bőrtápláló maszk

Omega-3 mask, 40 ml 

Minden bőrtípusra 

Frissesség és rugalmasság 
Az Echium olajat tartalmazó maszk speciálisan azért lett kifejlesztve, hogy visszaadja a 
természetes egyensúlyát és frissességét még az erősen száraz bőrnek is. A maszknak erősen 
nyugtató, pihentető és antioxidáns hatása van. Az Omega-3, hippóphaë, zöld tea és 



olívabogyó együttes hatása ragyogást és lágyságot biztosít bőrének. 

Használati útmutató: 
Heti 1-2 alkalommal a megtisztított bőrre vigye fel vastag rétegben az arc és a nyak területére, 
kerülve a szem környékét. Hagyja fent 10-15 percen keresztül. A meghatározott idő után 
távolítsa el a maradékot vattapamaccsal. 

Összetétel: víz, kaolin вода, glicerin, cetearil alkohol, ceteareth-33, echium olaj, cink oxid, 
xilit, nátrium-polysorbitacetat, mandulaolaj, szorbitol, xantángumi, citromsav, hármaslevelű 
makadámdió kivonat, olíva levél kivonat, homoktövis kivonat, kínai kamélia kivonat, 
tokoferil acetát, tokoferol, aszkorbilpalmitat, gliceril-sztearát, propilén-glikol, tetranátrium-
iminodiszukcinát, klorfenezin, kálilum szorbát, parfüm.

Bőrtápláló krém

Nourishing cream, 50 ml 

Normál, száraz és érzékeny bőrre 

Rugalmasság és kényelem 
Feszesnek és kényelmetlennek érzi az arcbőrét? Bőre fáradt és vízhiányos? 
A krém, igen gazdag omega-3-ban, echium és makadámdió olajban, mely táplál, és aktívan 
regenerálja a bőr rugalmasságát, biztosítva a mélyreható és hosszú távú hidratálást. 

Használati útmutató: vigyen fel reggel és/vagy este a megtisztított bőr felületére kis 
mennyiségű krémet, elkerülve a szem környékét. 

Összetétel: víz, polydecene, ciklopentasziloxán, PPG-15 stearyl ether, cetearil alkohol, 
cetearil-glukozid, glicerin, echium olaj, mannitol, hármaslevelű makadámdió kivonat, olíva 
levél kivonat, kínai kamélia kivonat, B-citoszterol, nátrium psa, homoktövis kivonat, 
kvercetin, réz-szulfát, tokoferol, PEG-100 sztearát, gliceril-sztearát, akrilomid/nátrium –
akriloildimetil-taurát-kopolomer, izohexadekán, polyszorbát-80, xantángumi, trometamin, 
kálium-szorbát, tetranétrium-iminodiszukcinát, kapril-glicin, parfüm.

Szemkörnyék ápoló gél

Eye gel, 15 ml 



Minden bőrtípusra 

A szemek fiatalsága és szépsége 
A könnyű gél növeli a bőr elasztikusságát a szemek környékén, miközben feszessé és 
rugalmassá teszi azt. A kamilla és a hialuron sav sójának egyedülálló hatása védelmet és 
mélyreható ránctalanítást biztosít, kisimítja a mimikai ráncokat és csökkenti a szempuffadást. 

Használati utasítás: reggel és/vagy este vigyen fel kis mennyiségű gélt a bőrre könnyű 
ütögető mozdulattal. 

Összetétel: víz, xilit, glicerin, kapril-glicin, nátrium-hialuronát, peg-40 hidrogénezett 
ricinusolaj, hármaslevelű makadámdió kivonat, kamilla kivonat, olíva levél kivonat, kínai 
kamélia kivonat, homoktövis kivonat, homoktövis kivonat, rézszulfát, sztearát-100, sztearát-2, 
gliceril-sztearát-citrát, szacharóz, mannan, xantán-gumi, karbomer, trometamin, tetranátrium 
iminodiszukcinát, kálium-szorbát.

Micceláris arclemosó víz

Cleansing Micellar Water, 200 ml 

Normál, száraz és érzékeny bőrre 

Gyöngédség és frissesség 
Ismerjen meg egy új arclemosó készítményt, melynek alapja a micelláris oldat, ami omega-3 
olajban gazdag echium, a zöld tea kivonat, az olajbogyó és a hippóphaë egyedülálló 
komplexuma! A megtisztított bőr nem veszít nedvességéből, hanem visszanyeri azt. 

Használati útmutató: egy vattakorongra vigyen fel kis mennyiségben a folyadékból és 
tisztítsa meg arcbőrét. Ideális a smink eltávolítására az arcbőrön és a szem környékén. 

Összetétel: víz, hidroxietil-karbamid, metilpropandiol, mannitol, PEG-7 gliceril kokoát, 
poloxamer-184, echium olaj, hármaslevelű makadámdió kivonat, olíva levél kivonat, 
homoktövis kivonat, kínai kamélia kivonat, poliquater-nium-51, PEG-40 ricinusolaj, 
izocetet-20, kálium-citrát, trometamin, tetranátrium-iminodiszukcinát, kálim-szorbát, 
kapriloil-glicin, nátrium-levulinát.

Bőrmegújító emulzió



Replenishing Emulsion, 30 ml 
Normál és vegyes bőrre 

Ragyogás és könnyedség 
A meglepően könnyű és finom emulzió puhává és bársonyossá varázsolja bőrét, elősegíti a 
mimikai ráncok megszüntetését, lassítja a korai öregedési folyamatokat és semlegesíti a 
szabadgyökök káros hatását. A hibiszkusz kivonat frissíti a bőrt, a szerves szafflor olaj mély 
ránctalanítást biztosít, így az arcbőr visszakapja tökéletes színét. 

Használati útmutató: Vigyen fel reggel és/vagy este egy kevés emúlziót a megtisztított arc- 
és nyak bőrre. 

Összetétel: víz, napraforgó olaj, xilit, glicerin, polygliceril-3 sztearát, nátrium-sztearoil-
laktilát, hibiszkusz kivonat, szafflor olaj, fehér viasz, rizs héj kivonat, hármaslevelű 
makadámdió olaj, olíva levél kivonat, kínai kamélia kivonat, ír moha, xantángumi, 
medveszőlő kivonat, kakaó kivonat, hármaslevelű makadámdió kivonat, homoktövis kivonat, 
tokoferol, citromsav, kálium-szorbát, benzil-alkohol, dehidrouxusz-sav, parfüm, heroniol, 
linalool, limonen.

MILLENNIUM ALIANCE KOZMETIKUMOK

A XXI.sz. kozmetikuma
 
A Millenium Alliance összes terméke olyan összetevőket tartalmaz, melyek ellenállnak 
környezetünk káros hatásainak, megszüntetik az öregedés miatt kialakult bőrhibákat, 
kisimítják a ráncokat és feszessé teszik a bőrt.     
Nagy hatékonyságú,első osztályú bőrmegújító kozmetikai család. E kozmetikai készitmények 
fantasztikus fiatalító hatása egyedi, értékes természetes komponenseket tartalmazó 
formulákkal érhető el. 

Timeline Triogel



SZÉPSÉGMEGŐRZŐ TRIOGÉL 
Tulajdonságai 
Fiatalító hatás: kisimítja a mimikai ráncokat. Táplálja, helyre állítja, stimulálja és felfrissíti a 
bőrt. Nyugtatja és regenerálja a megviselt bőrt. 
Eredmény 
Jelentősen visszahúzódnak a mimikai ráncok, a bőr rugalmasabbá és láthatóan fiatalabbá 
válik. 

Használati javaslatok Este a már előre megtisztított  bőr felületre és a nyakra vigyen fel egy 
kis mennyiségű gélt, - aztán pedig éjszakai krémet. Ezt minden nap szükséges megismételni.

Eye contour gel

SZEMKONTÚR GÉL 

Tulajdonságai 
Csökkenti a szem körüli karikák, vizenyők kialakulását. Tonizál, táplál, kisimítja és 
regenerálja a bőrt, megvédve azt a káros környezeti tényezőktől. 

Eredmény 
A szemkörüli bőr puha, selymes tapintású és ápolt lesz.

Használati javaslatok 
Lassú ütögető mozdulattal óvatosan fel vinni a szem környékére. A jobb hatás érdekében 
használja reggel és este is. Ne masszírozza.

All day cream



NAPPALI KRÉM 

Tulajdonságai 
Aktívan ránctalanít, meggátolja a bőr kiszáradását és öregedését, a védekező hidrolipidek 
újjáépítésének köszönhetően. Táplálja és növeli a bőr rugalmasságát, a vérkeringés javítása 
által. Segít a bőrnek ellenállni a külső környezet negatív hatásainak. 

Eredmény 
A bőr rugalmassá és ragyogóvá válik. 

Használati javaslatok 
A már előre megtisztított bőr felületre és a nyakra egy kis mennyiségű krémet alaposan 
körkörös mozdulattal vigyen fel, kihagyva a szem környékét. A krém könnyen felszívódik, 
ami lehetővé teszi a smink azonnali felvitelét.

Restorative night cream

ÉJSZAKAI REGENERÁLÓ KRÉM 

Tulajdonságai 
Megnyugtatja és megpuhítja a bőrt azonnal a felvitel után. Táplál és megújít, megállítja a bőr 
öregedését. Megszünteti a stresszt, aminek a bőr ki van téve az egész nap folyamán. Az 
éjszakai krém hatása után a bőr teljesen megújul és készen áll a következő napra. 

Eredmény 
A krém visszaadja a ragyogását és a reggeli frissességet a bőrének. 

Használati javaslatok
Lágy körkörös mozdulatokkal lefekvés előtt a már előre megtisztított bőr felületre és a nyakra 
egy kis mennyiségű vigyünk fel, kivéve a szem környékét.

Hydrating cleansing milk



HIDRATÁLÓ TISZTíTÓ TEJ 

Tulajdonságai 
Finoman tisztít, a szem és más érzékeny területek irritálása nélkül. Visszaszorítja a 
szennyeződést és a faggyú mirigyek működését, a tisztaság és komfort érzetét biztosítva. 
Bármilyen sminket letisztít, beleértve a vízállót is. Nyugtatja és táplálja az arcbőrt. 

Eredmény 
A bőr visszakapja ideális tisztaságát és szépségét, valamint a frissesség és könnyűség érzetét. 

Használati javaslatok 
Felvinni egy  kis mennyiségű krémet az arcra, az ujjvégekkel precízen szétoszlatni a bőr egész 
felületén. A felesleget távolítsa el egy kozmetikai kendő vagy vattakorong segítségével.

Exfoliating cream

BŐRKISIMíTÓ ARCRADíR 

Tulajdonságai 
Finoman távolítja el az elhalt sejteket és a szennyeződést, a bőrt selymessé és ragyogóvá téve. 
Javítja a bőr rugalmasságát, és megújulásra stimulálja a sejteket. Kisimítja, nyugtatja és 
puhítja a bőrt. 

Eredmény 
A bőr tisztává és simává válik. 

Használati javaslatok 
Egyszer egy héten szükséges használni. Vigyen fel egy kis mennyiségű krémet a smink összes 
maradványától megtisztított bőrfelületre és nyaki részre precíz körkörös mozdulattal. Hagyja 
rajta 5 percig és utána langyos vízzel öblítse le.

Millenium gél



Összetevők: kínai ginseng, páfrányfenyő, aloe

Hipoallergén MILLENIUM krém-gél - ez egy  nagyhatású készítmény, természetes növényi 
alapokkal, mely védi és fiatalítja a bőrt. Javítja a bőr mikrokeringését, biztosítja a bőrsejtek 
megújulását, kiválóan hidratálja a bőrt, javítja a bőr légzését, a bőrbe juttatja a szükséges 
tápanyagokat és vitaminokat, serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, a salakanyagok 
kitisztulását, feszesebbé teszi a bőrt és erősíti az érfalakat. 

A gél használható gyulladás elleni szerként a sebek kezelésére, az allergia illetve égési 
sérülések, okozta irritációk megszüntetésére. A gél összetételében található különleges 
gyümölcssavnak köszönhetően gyengéden szabályozza a bőr nedvességszintjét, feszesebbé 
teszi a bőrt, eltünteti az apróbb ráncokat és lassítja az öregedési folyamatokat. 

A Millenium gél előállításánál olyan természetes összetevőket használtak, melyeket a bőr 
nagyon jól befogad. Ezen kívül, az aktív alkotóelemek helyreállítják és normalizálják a bőr 
működését úgy, hogy fiziológiailag megegyeznek a szövetekkel. A Millennium gél minden 
egyes cseppje a kifogástalan bőr titkát rejti magában és segít  a lenyűgözést és szépséget 
megőrizni bármely korosztály számára.

KARKÖTŐK
Vision QuadrActiv Karkötő

Több mint ékszer

A technika és tudomány találkozása az egészség érdekében

Lehetséges hatásai:
- javítja a vérkeringést
- tágítja az ereket, csökkenti a szív terhelését
- oldja az izmok és az izületek merevségét
- lazítja és fokozza az izmok rugalmasságát
- javítja a szervezet oxigén ellátását
- javítja a komfortérzetet
- erősíti az immunrendszert
- vízhajtó hatású



Négy összetevő:
SOLAR TEQ – biokerámia berakás, infravörös (FIR) sugarakat bocsátanak ki, 4-14 mikron 
hullámhosszon, segíti a víz molekuláinak aktivizálódását, javítja a szervezet oxigén szintjét 
kiegyenlítve a szervezet energia hiányát.

AERO TEQ –biokerámia, amely  negatív tötésű oxigén ionokat bocsát ki, kb. 800-1000 ion/
cm+, mely viselőjére élénkítő, frisstő hatással van. Elősegíti a méregtelenítést, sajt 
regenerációt. Gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, javítja a sejtek oxigén ellátását, 
tisztítja a véredények falait a lerakódásoktól.

MAGTEC – mágneses berakások, melyek mágneses teret hoznak létre, 750-800 gauss, tágítja 
a véredényeket, fokozza a véráramot, javul a sejtek tápanyag és oxigén ellátása. Csökkenti az 
izületi fájdalmat, gyulladást, jó hatással van a fáradt, sérült izületekre.

GERMA TEQ  – biokerámia berakás a Germánium konverciós elektronokat szabadít fel, 
rövid hullámú sugarak kibocsátásával (10-1-10-6nm). A bőrrel kapcsolatba kerülve elektronok 
telítik a cellákat oxigénnel, mely megerősíti az emberi test védekező funkcióit. Mobilizálja az 
immunrendszert, lehetővé teszi a fizikai kondíciónk, illetve életminőségünk javítását.

A biokerámia berakások semlegesítik a mágnes berakás negatív, káros hatásait, így a 
szervezetre csak a pozitív, jótékony hatás érvényesül.

A termékekkel kapcsolatban további információ a 06-30-938-8746, vagy a 06-30-210-7490 
telefonszámon, illetőleg a szervezes@jogaszbuli.hu e-mail címen kérhető.
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