
Family Business

Mi is az a Family Business?

A Family Business  2001 elején alakult, 100%-ban magyar tulajdonú  hálózatos 
értékesítési rendszer, amely 2001 elején alakult. Cégünk kiváló minőségű és 
kedvező árfekvésű termékeivel és szolgáltatásaival a családok széles körű 
igényeit igyekszik kielégíteni. A Family Business a jelen kiadványban szereplő 
termékek mellett számos további ajánlattal is vásárlói rendelkézésére áll. 

A hálózatunkhoz történő ingyenes csatlakozás az Ön és családja számára is 
számos előnnyel járhat! Azon kívül, hogy nagykereskedelmi áron vásárolhatja
meg a termékeket, veheti igénybe a szolgáltatásainkat, ezzel együtt egy  
különleges vállalkozásba is foghat. Üzletünkben negatív licitet, különféle 
biztosítási-, és internetes pénzkeresési lehetőségeket is kínálunk. 

Tagjaink munkáját refl exológus, életmódtanácsadó, élelmiszermérnök segítik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Family Business termékek többségében magyar 
gyártmányúak, kiváló minőségűek, kedvező árúak.

A Family Business a vásárlás mellett kiegészítő jövedelemforrást biztosít a 
család számára, amely komoly üzleti vállalkozássá fejleszthető, tőkebefektetés 
és anyagi kockázat nélkül. 

Bízunk benne, hogy kiadványunk felkelti érdeklődését és hamarosan Önt is 
megelégedett ügyfeleink között tarthatjuk számon.

Family Business International Kft.
Borcsányi Péter

A termékek rendelési kódja a terméknevet követően zárójelben olvasható. 

A katalógusban szereplő termékek megrendelhetők a www.family-business.hu 
és a www.market24.hu webáruházakból, vagy a következő elérhetőségek 
valamelyikén: e-mail: kozpont@family-business.hu; telefon/fax: +36 1 372 0417; 
mobil: +36 70 452 5100. 

A csomagokat a GLS futárszolgálat szállítja házhoz. A szállítási díj 15.000 Ft felett 
ingyenes!  Az aktuális árakat megtalálja az árjegyzékben vagy a honlapjainkon.



  Megelégedettségi garancia

A Family Business International Kft. megelégedettségi garancia feltételei:

A visszavásárlási garancia keretében, a vevő által kifogásolt 
termékeket a Family Business International Kft. az átvételtől számított 60 napon belül 
visszavásárolja, mely levásárlással, vagy készpénz visszafi zetéssel történik.

A visszavásárlási nyomtatványt és a további feltételeket megtalálja a 
www.family-business.hu weboldalon a letöltések között.

Minden jog fenntartva! A kiadvány egésze vagy bármely része csak írásos engedély alapján 
másolható, sokszorosítható, felhasználható. Az esetleges nyomdai hibákért és elírásokért 
felelősséget nem tudunk vállalni. A termékek színben, méretben és alakban a fotón 
látottaktól eltérhetnek. A termékkatalógusban szereplő képek csak illusztrációk. 
A változtatások jogát fenntartjuk! Aktuális részletes információ a weboldalon érhető el. 

A kiadványért felelős személy a cég mindenkori ügyvezetője.
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Névjegykártya (4000 - 4006)
Rendeljen egyedi Family Business névjegykártyát! 
Bővítse névlistáját a legkönnyebben.
200 db
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megelégedettségi garancia



 Étrend - kiegészítők

CENTRÁL tabletta - „a jó közérzetért” (601)
A Centrál multivitamin és multiminerál tabletta 11 féle vitamint és 8 féle ásványi

anyagot tartalmaz, mindazt, amire az egészséges szervezetnek 
szüksége van. A Centrállal az elengedhetetlen ásványi anyagok 
fogyasztását is biztosítani tudjuk, a megfelelő mennyiségben. 
A Centrál különösen ajánlott vegetáriánusoknak, 
kiegyensúlyozatlan táplálkozás esetén (betegség, fogyókúra),
fertőzésveszélyes időszakokban (nátha, infl uenza), 
stresszhelyzetekben, terhesség, szoptatás időszakában, 
fejlődésben levő gyermekeknek és időseknek. Ha a téli időszakban
Ön is kimondottan fáradékony, nehezen ébred, ingerlékeny,
úgy érzi nincs energiája, akkor a szervezetének több vitaminra van 
szüksége, hogy átvészelje ezt az időszakot.
Javasolt napi adagolás felnőtteknek 2x1, gyerekeknek 1 tabletta 
étkezések előtt. 90 db tablettát tartalmaz egy doboz.

CORVISAN tabletta - “az egészséges szívért” (602) 
Orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy ha a normálisnak mondható
Q10 mennyiség 25%-kal csökken, akkor a szervezetben 
működési zavarok jelentkeznek. Ilyen például a magas vérnyomás, 
szívpanaszok, infarktus. 
Amennyiben a Q10 hiány eléri a 80%-ot, a szervezet leáll, nem 
képes tovább üzemelni. 
A Q10 állandó szedése akadályozza az érelmeszesedés 
bekövetkezését és csökkenti a magas vérnyomást, 
mégpedig minden mellékhatás nélkül. 
A Corvisan tabletta növeli a szív teljesítményét, kivédi a 
szívgyógyszerek illetve az ún. béta-blokkolók káros mellékhatásait,
segít megőrizni az érfalak rugalmasságát, javítja a szív saját 
energiaellátását, erősíti az immunrendszert, megvédi szívünket és 
egész szervezetünket a „szabad-gyökök” kártételétől.
Javasolt napi adagja 2x1 tabletta, 60 db tablettát tartalmaz egy doboz. 



Étrend - kiegészítők

MOBILISAN kapszula - „az egészséges mozgásért” (607)
Az ízületek felszínét a jó működés érdekében porc borítja és 
egy úgynevezett ízületi tok veszi körül, melyben ízületi folyadék 
"kenőolajként" működik. Éveink előrehaladtával a mechanikai 
igénybevétel miatt a porcok felszíne megkopik, az ízületi 
folyadék kenési tulajdonsága romlik, ami sok esetben erős 
fájdalmakkal jár. A Mobilisan kapszula olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, melyek elősegíthetik a megkopott porcfelszínek 
regenerálódását és visszaállíthatják az ízületi folyadék 
kenőképességét. Ajánlott: közép- és időskorban, sportolóknak, 
túlsúlyosoknak és nehéz fi zikai munkát végzőknek az ízületek 
túlterheltsége miatt.
Halakra, kagylókra és puhatestűekre érzékeny  személyek 
számára a készítmény fogyasztása  nem ajánlott!
Kúraszerűen kell fogyasztani. Az első dobozt napi 3x2, a másik kettőt pedig napi 3x1 
kapszula dózisban kell szedni.  90 db kapszulát tartalmaz egy doboz. 

OSTEOSAN tabletta - „az egészséges csontokért„ (604)

A csontritkulás két fő okra vezethető vissza, mindkettő az 
elégtelen kalcium szinttel függ össze. Az egyik a változókoron 
túljutott nők esetében fellépő ösztrogén-hormon szint 
csökkenése,mely elősegíti a kalcium „kioldódását” a csontokból,
a másik pedig a nem megfelelő kalcium bevitel. A kalcium 
pótlásra az Osteosan tabletta a megoldás. 
Az Osteosan kalcium mellett magnéziumot is 
tartalmaz, mivel a kalcium magnézium nélkül nem 
hasznosul kellőképpen. A készítményben található 
vitaminok (C, D3, K1, B6) fontos résztvevői a kalcium 
anyagcserének, jelenlétük optimalizálja a kalcium beépülését 
a csontokba. 
Ajánlott adagja napi 3x1 tabletta, 60 db tablettát tartalmaz egy doboz.
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Étrend - kiegészítők

OPTOSAN kapszula - “a szem egészségéért” (608)
A szemünk talán a legfontosabb érzékszervünk. Fontos, hogy szemünk egészségét 

minél tovább megőrizhessük. Az emberi szervezet nem tudja a 
látáshoz nélkülözhetetlen luteint előállítani, ezért magunknak
kell gondoskodni a beviteléről. A nem megfelelő lutein 
ellátottság mellett romlik szemünk éleslátása. A megfelelő 
lutein- szint meggátolhatja a szürkehályog kialakulását is.
Az Optosan kapszula használatát különösen ajánljuk azoknak, akik 
számítógépes munkahelyen dolgoznak, vagy munkahelyükön
nem megfelelőek a fényviszonyok. Különösen jó hatással van 
a gépkocsivezetők látására, főleg a szürkületi időszakban. 
Diákok, akik sokat tanulnak lámpafénynél, szemük 
kifáradásának kivédésére szintén jó eredménnyel használhatják 
készítményünket.

Ajánlott adagja napi 2x1 kapszula, 60 db kapszulát tartalmaz egy doboz. 

PUROSAN kapszula – “a méregtelenítésért” (610)
Az egészséges emésztés és méregtelenítés alapvető feltétele a bélrendszer egészséges 
állapota és a természetes bélbaktérium-fl óra megléte. Ennek helyreállítására szolgál 
az inulin. Az inulin változatlan formában halad át a béltraktus felső szakaszain, és a 
vastagbélbe érve az ott levő hasznos bélbaktériumok táplálékául szolgál. 
Az elszaporodó hasznos baktériumok révén csökken a vastagbélben a káros baktériumok
által termelt anyagcseretermékek mennyisége, így kisebb lesz 
a máj terhelése. A bélfl óra összetételének kedvező alakulása jó 
hatással van az immunrendszerre is.  A Purosan kapszula arra a 
célra lett kifejlesztve, hogy támogassa a szervezet természetes 
méregtelenítő funkcióit, és intenzívebb működésre késztesse 
májunkat a méreganyagok hatékonyabb eltávolítása érdekében. 
A termék kizárólag természetes, növényi eredetű anyagokat 
tartalmaz. A kapszula jóllakottság, puff adás, epeproblémák esetén 
eseti szerként is jól használható, ilyenkor 2-3 kapszulát vegyünk 
be a tünetek megszűntetése érdekében. Ajánlott adagja napi 3x1 
kapszula, 90 db kapszulát tartalmaz egy doboz.



Étrend - kiegészítők

FORMOSAN tabletta - “az egészséges és szép alakért” (605)
Korunk népbetegsége az elhízás. Kóros következményei a 
diabetes, a szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi 
betegségek. A fogyás intenzitása és tartóssága azonban korszerű 
készítményekkel befolyásolható, ilyen a Formosan kapszula. 
Növényi eredetű hatóanyagot tartalmaz, mely befolyásolni 
tudja a zsíranyagcserét, meggátolja a táplálékkal bevitt 
zsírok felhalmozódását és elősegíti a már meglevő zsírpárnák 
lebomlását. 
A termékben levő Garcinia cambogia kivonat hatóanyaga
a hidroxi-citromsav (HCA), amely klinikai vizsgálatokban 
bizonyította a fenti hatást. Az L-karnitin zsírégető hatása is 
tudományosan igazolt. A készítményben levő aktív krómvegyület 
vércukorszintünket szabályozza, s ezen keresztül csökkenti 
éhségérzetünket. Javasolt adagja napi 3x1 kapszula, 
étkezések előtt kb. fél órával, bőséges folyadékkal bevéve. 
90 db kapszulát tartalmaz egy doboz.

FEMENOSAN tabletta - “az egészséges változókorért” (603)
A Femenosan tabletta a változó korban lévő hölgyeknek készült. Segítségével 
megelőzhetők, illetve enyhíthetők a klimax negatív hatásai. A Femenosan 
tabletta növényi eredetű, fi toösztrogén hatású hatóanyagokat tartalmaz, melyek 
helyettesítik az ösztrogén-hormont, anélkül, hogy a mellrák gyakoriságát növelnék. 

Ezeket a hatóanyagokat szója-izofl avonoidoknak nevezzük, két 
legfontosabb képviselőjük a daidzein és a genistein. Tudományos
vizsgálatokkal igazolták, hogy a genistein hatékony a rákos 
sejtek kialakulásának megelőzésében, segít megőrizni az artériák 
rugalmasságát, meggátolja az érelmeszesedés kialakulását, így 
képes megelőzni a szívbetegségeket is. A szója-izofl avonoidok 
kedvező hatását az osteoporosis (csontritkulás) kezelésében is 
igazolták. A Femenosan tablettában található cink és E-vitamin
erősíti szervezetünk immunrendszerét és az izofl avonoidok 
hatékonyságát. Ajánlott napi adagja 2x1 tabletta a reggeli és 
esti étkezés előtt (erős panaszok esetén a 4x1). 60 db tablettát 
tartalmaz egy doboz. 
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Étrend - kiegészítők

SPIRUVERA kapszula (612)
A Spirulina kékalga a mikroalgák közül a legkorábban 
felfedezett és legismertebb fajta, természetes és 
könnyen emészthető teljes értékű fehérjeforrás. 
Tápanyagtartalmát tekintve kb. 60%-ban tartalmaz fehérjét, 
vitamin- és ásványianyag-tartalma magas, illetve klorofi ll- 
és enzimbőség jellemzi. B12-vitamin-tartalma kimagasló, a 
béta-karotinoidok teljes spektrumát tartalmazza, emellett 
fi kocianin- és többszörösen telítetlen zsírsav-tartalma is 
jelentős, a 20 életfontosságú esszenciális aminosavból 18-at
tartalmaz. Vitaminok: B1, B2, B5, B6, B9, B12, A, E, C, PP; 
Mikroelemek: vas, jód, kalcium, nátrium, kálium, réz, 
magnézium, mangán, cink, foszfor, szelén, króm, vanádium. 
Ezeknek köszönhető, hogy a Spirulina alga általános 
egészségjavító, roboráló és egészségmegőrző 

hatással bír. A készítményben bio minőségű indiai alga található!  
Ajánlott napi adag: 3 x1 kapszula. 1 kapszula 1 dl aloe vera italnak felel meg!

Őrangyal pezsgőpor (3551)
A Guardian Angel Powder (Őrangyal pezsgőpor) 
képes alkoholból energiatermelést és a szervezet 
építésére alkalmas esszenciális aminosav előállítását 
katalizálni, mialatt gyorsabb alkohollebontást 
biztosít, valamint csökkenti a másnaposság tüneteit, 
kedvezőtlen mellékhatások nélkül.         Hatása:

• Felgyorsítja az alkohollebontást a vérben
• Megelőzi a másnaposság tüneteit
• Élénkíti az anyagcserét
• Fokozza erőnlétet, javítja a közérzetet
• Egyszerre méregtelenít és lugosít
• Segíti az izmok regenerálódását
• Fokozott hatása van a munkateljesítményre

A napi rendszerességgel, reggelenként fogyasztott por megelőzi, enyhíti a 
migrént, általános jó közérzetet biztosít, energiát ad, lúgosítja a szervezetet. 
Fogyókúrázóknak is ajánljuk! A méreganyagok távozásának elősegítése és a szervezet 
lúgosítása együttesen elősegítik a fogyókúrázók sikerességét és eredményességét. 
Összetétele: csak természetes anyagok felhasználásával készül. Narkotikumot, 
ajzószert, színezőanyagot, szintetikus anyagot nem tartalmaz! Ezáltal kisgyermekek, 
terhes nők, sportolók, valamint cukorbetgek is fogyaszthatják. 5 tasak/csomag.



Étrend - kiegészítők 9

Family Ganoderma kávé 50 gr (700), 100 gr (701)

100% Arabica instant kávé, Ganoderma gomba kivonattal. A Family Coff e instant kávé, 
méltányos kereskedelemből (Fair Trade) származó első osztályú biotermesztésű instant 
kávét és 100%-ban biotermesztésű ganoderma kivonatot tartalmaz.

Family Zöld kávé 50 gr (702), 100 gr (703)

ZöldKávé, természetes hatóanyag a zsírok 
ellen. 100% Arabica instant kávé Zöldkávé kivonattal.
Ajánlott alkalmazás:
Felnőttek számára ajánlott napi adag: 5,2 gr
Elkészítési javaslat: Ízlés szerinti mennyiséget 
tegyen egy csészébe adjon hozzá forró vizet és 
keverje össze, ízlése szerint ízesítse. (pl: 1,5 dl víz 
2 csapot teáskanál kávé)

Family Rost Kávé 200gr (704)

Rost Kávé, ami formában tart! 100%-os arabica 
instant kávé megkoronázva a zöldkávé lendületével és a 
nélkülözhetetlen rostok védelmével.
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Frukt- Íz instant édesítőszer (3550)
Az édesítő hatása megfelel 36 kg kristálycukornak, vagy 3 liter 
folyékony édesítőszernek.
Fontos szerepe van az egészségmegőrzésben, nem tartalmaz 
aszpartamot, mely a legtöbb édesítőszerben fellelhető.

Cukorbetegek is fogyaszthatják! Fruktózt nem tartalmaz!
Összetevők: ciklamát, szaharin, aceszulfám-K, szukralóz.
Az íze nem hasonlítható az eddig piacon lévő édesítőszerekéhez,
visszaadja a cukor telt, harmonikus ízét. Aki eddig csak 
cukrot használt, annak is érdemes kipróbálni, mert 
tesztjeink során a legtöbb kóstoló nem vette észre a 
különbséget. Befőttek befőzéséhez is használható, 
receptjeinket megtalálja weboldalunkon. 210 g.
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A DELTA COLOSTRUM® Gyöngyök komfortosabb 
formájú, kellemes ízű változat, amelyre nem 
szükséges vizet inni, a gyöngyöket szopogatni is 
lehet. Egy csomag egy havi adag. 60 gr (3765)

A DELTA COLOSTRUM® Kapszulák az INTESIVE FREEZE DRY 
technológiával készülnek, amely biztosítja a kolosztrum 
legkíméletesebb feldolgozását, miközben megőrzi annak 
maximális hatékonyságát. 30 db (3764)
1 kapszula 400 mg kolosztrumot tartalmaz.

A kolosztrum (előtej) olyan anyagok egyedülálló természetes forrása, amelyek 
alapvető módon támogatják  az immunrendszert. A kolosztrum azzal  is egyedülálló, 
hogy csak rövid ideig az emlősök kicsinyének megszületését követően termelődik.

Laktózérzékenyek is fogyaszthatják!

• A vitaminokkal, ásványi anyagokkal, enzimekkel, aminosavakkal és egy sor további 
értékes összetevővel az immun- és növekedési tényezők egyedülálló komplexumát 
biztosítja.

• Biztosítja a fi atal állat túlélését és alkalmazkodást az új környezetben, védi őt a 
betegségektől.

• Tápanyagokat és energiát biztosít az élet első  napjaira.

Hatása
• Jelentősen erősíti  az immunrendszert
• Megelőző hatású és támogatja a természetes életerőt
• Megelőzi az ATB és oltások szükségességét
• Csökkenti az allergiás reakciókat
• Kellő energiát biztosít a szervezet számára
• A sportolóknál növeli a teljesítőképességet és a kitartást, segít az intenzív edzés 

utáni gyorsabb regenerációban
• Jótékonyan hat a bőrre és lassítja az öregedést



Kolosztrum 11

A  folyékony DELTA COLOSTRUM® termékek gyártása kíméletes technológiával, 
mikroszűrés alkalmazásával történik, ami biztosítja a termék tartósítószerek nélküli 
tartósságát.

Folyékony kolosztrum, zsírtalanított 
és kazeinmentesített, természetes 
epres ízesítésű. (3762)
125 ml

Folyékony kolosztrum, zsírtalanított 
és kazeinmentesített, natúr. 125 ml 
(3763)

Folyékony kolosztrum, zsírtalanított 
és kazeinmentesített, természetes 
banános ízesítésű. (3761)
125 ml

Folyékony kolosztrum, zsírtalanított 
és kazeinmentesített, természetes 
karamellás ízesítésű. (3760)
125 ml

ésű. (3761)
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Betyár fűszerolajok

Ételízesítők

Minden család életében központi jelentősége 
van a konyhának és az étkezéseknek. 
A Family Business a családi 
ebédek emlékezetessé tételéhez is 
kínál termékeket, amelyek nemcsak a 
pikáns és varázslatos ízeket biztosítják, 
de egyben az egészséges táplálkozást is 
szolgálják.

 
A Betyár fűszerolajok speciális eljárással 
készülnek, mely során az eredeti növényi 
íz és aroma, a vitaminok és nyomelemek 
maradéktalanul megmaradnak. A Betyár 
fűszerolajok a hagyományos fűszerekhez 
képest lényegesen magasabb íz-, szín- és 
élvezeti értékkel rendelkeznek. 20g folyékony 
fűszer kb. 500-550g hagyományos fűszerrel egyenértékű. Egy tál ételbe ízlés és igény 
szerint 1-5 csepp fűszerolaj adagolása ideális.
Folyékony állapotuk előnye, hogy jobban adagolhatók ugyanannak az ízhatásnak 
számtalan variációját létrehozva s az ételekben (pl. a levesekben) könnyebben 
elkeverhetők. Nem tartalmaznak az egészségre ártalmas mikroorganizmusokat, 
vagy mesterséges anyagokat.
Kapható bors (190), chili (185), fokhagyma (188), kömény (189), tüzes paprika (186) 
és csemegepaprika (187) ízekben. 
Használhatjuk őket készételek: pörkölt, gulyásleves, halászlé, főzelékek stb. 
vajkrémek, körözöttek, öntetek, mártások, fűszervajak ízesítéséhez, elkészítéséhez. 
A hat olajhoz kapható asztali porcelántartó is (10).
A fűszerolajok 20 g-os kiszerelésben kaphatók.
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Amennyiben a termékekről, a rendelésről 
bármilyen kérdése van, bátran forduljon 

ahhoz a személyhez, akitől a 
termékkatalógust kapta



Száraztészták 13

Kód 4 tojásos tészták Kód tojás nélküli tészták
3601 Cérnametélt 3615 Cérnametélt

3602 Eperlevél 3616 Eperlevél
3603 Spagetti 3617 Spagetti
3604 Szélesmetélt 3618 Szélesmetélt
3605 Fodroskocka 3619 Fodroskocka
3606 Tarhonya kézi 3620 Tarhonya kézi
3607 Szarvacska 3621 Szarvacska
3608 Lebbencs 3622 Lebbencs
3609 Menetbordás csiga

Vincze száraztészták

A termékek gyártója, a Vincze és Társa Bt. 1981 óta foglalkozik magas 
minőségű tojásos tészták készítésével. A termékek búzaliszt, tyúktojás és 
ivóvíz felhasználásával készülnek. Felhasználási javaslat: a tésztát öntsük 
forrásban lévő bő vízbe, melybe tegyünk egy csipetnyi sót, evőkanálnyi olajat. 
Várjuk meg, míg a víz a tésztával felforr, és a tészta vastagságától függően 3-6 percig 
főzzük, majd langyos vízzel öblítsük le.

Regisztráljon ingyenesen a 
www.family-business.hu oldalunkon, 

a regisztrációt követően 
azonnali kedvezmény várja.



Víztisztítás

Kristály1 víztisztító (3810)
A készülék, ezüsttel impregnált aktív szén segítségével kiszűri a klórt, klórszármazékokat,
szerves anyagokat, íz- és szagrontó anyagokat, gyógyszermaradványokat, biokémiai 
vegyületeket stb.

15 éve bevált technológia + legújabb kutatási eredmények együtt!
A víz vitalizálására két bio anyagot, valamint mágnest használunk.
Alkáli kerámia golyók: Enyhén lúgosítja a vizet, a FIR kibocsátása 92,6 %.
Turmalin kristályos kerámia golyók: a FIR kibocsátása 92,4%, Negatív ion kibocsátás 742 ea/cm³.
A két anyag együttes hatásai:
- Könnyebb oxigén felvétel, hatékonyabb méregtelenítés.
- Javul a vérkeringés (FIR hatás, kisebb klaszter méret).
- Fokozódik a szervezet vízmegtartó hatása.
- Véd a szabadgyökök ellen (erősíti az immunrendszert).
- Segít a test salaktalanításában.
A mágnes hatására:
- A sejtek energia szintje megemelkedik.
- Sokoldalúan javítja a sejtek állapotát, gyengéden méregtele-
nít.
- A test folyadék rendszerét rendezett szerkezetűvé teszi, HID-
RATÁL.
- Megakadályozza a lerakódásokat és segít azokat 
megszüntetni (érfalak, vesekő, nyálkő, stb.).
- Javítja a véredények és a bőr rugalmasságát.

A berendezés min. 15000 liter víz megszűrésére alkalmas!
Mikor kell cserélni? 15.000 liter víz megszűrése, vagy maximum 2 év után.

Nem távolítja el a vízben található ásványi anyagokat, valamint nem alkalmas a nitrát, 
nitrit és az arzén kiszűrésére!

Használ otthon aktív szenes víztisztítót?
Ne dobja ki, védje környezetét, új készülék vásárlásakor a régit beszámítjuk!

Kristály 1 víztisztító cserekészülék - Csereként bármilyen csapra szerelhető aktív 
szenes víztisztító készüléket beszámítunk! A cserekészülék csak a készüléket 
tartalmazza, a váltócsapot és az összekötő csövet nem.
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Kristály zuhanyszűrő (3812)

Könnyen felszerelhető minden zuhanycsatlakozóra és a 
zuhanypanelekre is. Használatával a fürdővíz megtisztítható
azoktól a szennyeződésektől, amelyek a bőrünk 
kiszáradásáértvagy akár a bőrbetegségeinkért is 
lehetnek felelősek. A szűrő részlegesen vagy teljesen
eltávolítja a klórt és klórszármazékokat, nehézfémeket, 
szag anyagokat.
Az aktív szén óriási felületén sokféle vegyületet, 
kemikáliát és szennyeződést képes megkötni, adszorbeálni.
Ajánljuk különböző bőrbetegségekben szenvedőknek 
(pikkelysömör, ekcéma); kisgyermekeknek; száraz 
bőrűeknek; akiknek a bőre rendszeresen viszket, kirepedezik, allergiás reakciókat 
mutat; korpás fejbőrre. Az aktív szén óriási felületén sokféle vegyületet, kemikáliát és 
szennyeződést képes megkötni, adszorbeálni.

k

k

A Mini Szanatórium (3520)
Géniusz díjas magyar találmány, eredményesen alkalmazható szénanátha, légúti 
allergia, hörghurut, orrdugulás és az asztma gyógyítására. A Mini Szanatórium egy 
magyar feltaláló, Kiss Lukács egyedülálló találmánya, amelyet számos elismeréssel jutalmaztak.

A készülék műanyag foglalatában NaCl (nátrium-klorid) 
keverék van, melynek molekulái a légzőfelületekhez eljutva 
feloldják a fulladásos tüneteket okozó lerakódásokat, 
egyidejűleg gyógyítva az irritált nyálkahártya felületeket is. 
Ezért eredményesen alkalmazható szénanátha, légúti allergia, 
hörghurut, orrdugulás és az asztma gyógyítására.
8 évre elegendő hatóanyagot tartalmaz. Használata bárhol 
lehetséges, időtől és energiaforrástól függetlenül.
A készülék csak természetes anyagokat tartalmaz, mellékhatása 
nincs, más betegségekre kiírt gyógyszerekkel együtt is alkalmazható.

Használata: a betegség súlyosságától függően (esetleg 
megszakításokkal, szünetekkel) 20 nap, 1-4 óra naponta. 
Az időtartam ezt követően csökkenthető. Rendszeres használata 
minden nap javasolt (10-30 perc).



Kolloidok

Arany oldat (3111)
Az Arany oldat könnyen felszívódó, fémes állapotú aranyrészecskéket 
tartalmaz, amelyek sejtregeneráló és bőrfeszesítő hatásuknál fogva 
védenek az idő múlásával jelentkező hatásoktól. Ezáltal ideálisan simává, 
puhává teszi a bőrt, mely fi atalos, ragyogó kinézetet kap.

Cink oldat (3113)
A cink szervezetünk természetes “testőre”. Elősegíti a 
sebgyógyulást, javítja koncentrációs képességünket és erősíti 
immunrendszerünket.
Speciális szerepet tölt be a szervezet anyagcseréjében és az 
immunrendszerben. Izomzatunk, bőrünk, hajunk, szemünk és 
körmünk igen csak sok cinket tartalmaz.

Ezüst oldat (3110)
Háztartásokban, elsősorban konyhai, valamint szaniter felületeken, 
baktérium szaporodást gátló és fungicid (gombaölő) hatású 
kezelésre alkalmazható. Az ezüstkolloid hatásos lehet az összes 
testfelszínen lévő, illetőleg a test belsejében megbúvó fertőzéses 
betegségek, gyulladások esetén. 

Réz oldat (3113)
A réz esszenciális mikro-tápanyag, amely szükséges a szervezetünkben 
a vörösvérsejt képzéséhez, az RNS szintézishez, a fehérje 
anyagcseréhez, egyes enzimek alkotórészeként azok működéséhez,
a haj és a bőr színéhez, az egészséges idegekhez. A réz fontos 
szerepe még, hogy segíti a csontképződést (a réz segíti elő a kalcium 
és foszfor beépülését a csontokba!), nélkülözhetetlen a gyógyulási 
folyamatokhoz,  a sejtek energiatermeléséhez és az ízérzékeléshez.
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Egészségvédő készülékek 17

A TENS SE-30 (915), SE-33 (916) és SE-35 (919) készülékek
házi fi zikoterápiás, fájdalom-csillapító készülékek, 
amelyeknek alkalmazását az Országos Kórház- és 
Orvostechnikai Intézet engedélyezte. 

A TENS készülék működésének alapja a bőrön át 
történő elektromos idegingerlés. Használata 
szakértelmet nem igényel, így kitűnő eszköze az 
otthoni, napi több alkalommal végzendő 
fájdalomcsillapításnak. Akár más tevékenység (pl. munka, 
pihenés) közben is alkalmazható.

Egyidejűleg állítja elő a masszírozó, az ujjnyomásos és az 
érintéses gyógymódok komplex stimulációs jeleit. 

Káros mellékhatásai nincsenek! A készülék típustól 
függően 4 vagy több programmal rendelkezik. 
Más - más panaszok enyhítésére alkalmasak 
(pl. izomfájdalmak enyhítésére, keringés fokozására, zúzódások, reumatikus 
fájdalmak, fejfájás kezelésére). 

A TENS készülékekhez kapható Univerzális Medigél EG-3 (513), speciális 
karcsúsító-fájdalomcsillapító garnitúra 
(521) és különböző elektródák is.



Jégbalzsam & Fitness Gél

Intenzív jégbalzsam (254)
Az 5 gyógynövény (eukaliptusz, borsmenta, levendula, rozmaring 
és szegfűszeg) illóolaját tartalmazó Jégbalzsam 
enyhíti a mozgásszervi panaszokat és a megfázásos 
megbetegedéseket, az enyhébb napégés vagy rovarcsípés 
okozta viszketés esetén hűsítő hatású. A fenti komponenseken
túl kámfor és menthol tartalma teszi még hatékonyabbá a 
készítmény használatát. 
Ajánlható fejfájás, migrén és más lokális fájdalmak csillapítására, 
reumás fájdalom, izomfájdalom, idegzsába kezelésére, 
borogatással együtt pedig rándulások gyógyítására is.

Ezek a készítmények a tibeti fi toterápia évszázados tapasztalatai alapján 
készültek az aromaterápia leghatékonyabb illóolajaival.

Fitness gél (255)
A Fitness gél izommerevséget oldó, fájdalomcsökkentő, átmelegítő 
hatású készítmény, melyet elsősorban sportolók, aktív fi zikai 
munkát végzők számára ajánlunk. 
A Fitness gél három gyógynövény illóolajával (rozmaring, 
levendula, boróka) és egy gyógynövény kivonatával (paprika) 
készült.
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású, javítja az alsó 
végtagok vérkeringését, gyógyírként szolgál ízületi fájdalmak, 
reuma, idegzsába kezelésekor, de gombásodás gátló is.
Alkalmazható csigolyaközi és porckorong kopásból eredő 
fájdalmak csökkentésére, fejfájás és migrén, valamint övsömör 
utólagos kezelésére.
Krónikus fájdalmak, gyulladások és reumás panaszok, valamint 
idegzsába esetén célszerű előzőleg Jégbalzsammal bedörzsölni, 
majd a Fitness géllel fél-egy óra múlva kezelni a felületet. Magas 
illóolaj tartalma miatt kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára és nyílt sebbe 
jutását.
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Caps masszázsolaj

CAPS masszázsolaj (257)
A Family Business CAPS paprikakivonata Magyarországon 
kifejlesztett, különleges termék, ami vélhetőleg sok izületi 
fájdalmakkal, fájós derékkal küzdő betegnek jelent majd 
hathatós segítséget.
A paprika kivonat használata gyulladást nem okoz, csupán 
enyhe bőrpírt, melegség érzetet kelt a kezelt bőrfelületen. 
A kezelendő felületen be kell masszírozni a testrészekbe. 
Javítja a bőr vérellátását és a bőrön keresztül beáramlik a 
véráramba. Mérsékli a fájdalmat és gyulladást. A bőrbe 
masszírozva a paprikakivonat hatása a belső szervekre is kiterjed 
a nyirokrendszer közvetítésével. A melegérző receptorok 
izgatásával izzadást vált ki, így csökkenti a testhőmérsékletet 
(lázcsillapítás).
Használható továbbá: izomfájdalom, isiász, lumbágó, ínhüvelygyulladás, pikkelysömör, 
izületi gyulladás mérséklésére, kezelésére, bezáródott sebek környékére alkalmazva 
erős regenerálódási folyamatot indít be, zsírbontásra, a hasi bőrfelület bemasszírozása 
gyorsítja az anyagcserét, a hajhagymák egészséges működésének serkentésére, alsó 
végtagok vérkeringési zavaraira, mellhártya gyulladásra, stb. Nyílt sebre, nyálkahártyára 
ne alkalmazzuk! 30 ml.
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Termékeinkre 60 napos
 megelégedettségi 

garanciát vállalunk! 
Részletek a 

weboldalon!

100%



Family Natural

A Family Natural termékek kiváló minőségű természetes bőrbarát alapanyagokból 
készülnek. Hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket, ugyanakkor megakadályozzák 
a bőr kiszáradását. Bőrbarát összetevői segítenek megőrizni a bőr puhaságát és 
rugalmasságát, megőrzik a bőr természetes Ph-értékét. Kőolajszármazék- és SLS mentes.

Csalános sampon (220) - Zsíros, korpás, festett, erősen igénybe vett 
hajra. Csalánkivonattal, a sampon táplálja a hajszálakat és a fejbőrt, csökkenti 
a korpásodást, kondicionálja, hidratálja és szép fényt kölcsönöz a hajnak.

Kamillás sampon (221) - Száraz, normál hajra. Kamillavirág 
kivonattal, bőrnyugtató, gyulladás gátló, regeneráló hatású. 
Ápolja és kíméli az érzékeny fejbőrt.

Baba sampon (204) - Hatásosan tisztítja és ápolja a fi nom 
érzékeny hajat és fejbőrt. Mindennapi használatra is.

Díva tusfürdő (229) - Hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, 
ugyanakkor megakadályozza a bőr kiszáradását. Kellemes fi atalos 
illattal. Bőrbarát összetevői segítenek megőrizni a bőr puhaságát és 
rugalmasságát és természetes Ph-ját. Elősegíti a bőr és hámregenerációt.

Dock tusfürdő (230) - A tusfürdő férfi aknak készült változata. Friss, 
divatos illattal.

Baba fürdető (205) - Hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, 
ugyanakkor megakadályozza a baba bőrének kiszáradását. 
Bőrbarát összetevői segítenek megőrizni a bőr puhaságát és 
rugalmasságát, megőrzi a bőr természetes Ph-értékét. Elősegíti a 
bőr és hámregenerációt.
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Gyapjútermékek 21

A Memory Latex Anatómiai párna (3090) különleges 
formája és anyaga miatt elősegíti egészséges testtartását 
alvás közben és tehermentesíti a csigolyáit a nyomás alól. 
Speciális kiképzése segíti Önt a még egészségesebb és 
kényelmesebb alvásban. A párna ellazítja alvás közben, 
mivel tehermentesíti a nyaki gerinccsigolyákat, azáltal, 
hogy teljesen felveszi feje és nyaka formáját, így 

megszabadítva testét a fájdalmaktól és stressztől. A párna anyaga memóriahab, ami 
annyit jelent, hogy felveszi a feje formáját, majd használat után visszanyeri alakját.

Gyapjúgarnitúrák
A termékek anyaga igazi élő gyapjú, mivel a nyersanyag nem kerül vegyi kezelésre, 

tisztítása természetes úton történik. Így megmarad a 
gyapjú természetes lanolin tartalma, amely mint bőrbarát 
természetes zsír ápolja az emberi bőrt. Azaz a gyapjú 
100%-osan tiszta, élő gyapjú. A gyapjúágyneműk 
számos kedvező élettani hatással bírnak. 
Az általa biztosítható természetes alvási közeg magas 
komfortérztet ad, valamint csökkenti a reumás panaszokat.

Mintás natúr gyapjúgarnitúra, 3 részes (477)
Szálsűrűsége (mindkét oldalon): 480 g/m2

Mintás bárány gyapjúgarnitúra, 3 részes (478)
Szálsűrűsége: 550-600 g/m2

A garnitúrák elemei külön - külön is megvásárolhatóak.
Takaró 130 x 200 cm
Altakaró 90 x 200 cm
Párna 80 x 40 cm

TV kabát (475)
100%-os Merinó gyapjúból készült, többfunkciós kabát, amelyet egyaránt viselhetünk 
tévénézéskor, olvasás közben (házikabátként) és kirándulásokhoz is. Az egész testet 
beborítja, takaróként, derékaljként, hálózsákként is megelégedéssel használható.

t
g
t

s
A
k



Family NaturalFFFFFFFF iiilll  NNN tt lllFFFFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiillllllllllllllyyyyyyyyyyyy NNNNNNNNNaaaaaaaaaaatttttttttuuuuuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaallllllllllFB Kozmetikumok

Megrendelését1 munkanap alatt kiszállítjuk, 
15.000 Ft felett ingyenesen!

Ingyenes és gyors szállítás

Gyógynövényes sampon (247)
Öt gyógynövény kivonatának alkalmazásával készült minőségi
sampon, amely elősegíti a haj- és fejbőr-regenerációt, gátolja
a korpásodást és könnyen fésülhető, fényes hajat eredményez.
Bőrsemleges pH-jú.
A nyírfa, apróbojtorján és csalán speciális kivonatai elősegítik
az egészséges hajszálak képződését és megőrzését, fékezik
a hajszálak töredezését. Az orvosi zsálya illóolaja és a 
nyírfa kivonata a faggyúmirigyek működését normalizálják a 
fejbőrön. A kimagasló antiszeptikus hatásáról ismert teafaolaj a 
korpásodást erősen csökkenti.
Először heti két-három alkalommal, majd hetente használjuk,
a bedörzsölést követően néhány percig hagyjuk hatni a 
fejbőrön. Minden hajtípusra ajánlható. 500 ml.

Hajbalzsam (227)
A készítmény biztosítja a haj és a fejbőr regenerálódását, 
hatóanyagai megakadályozzák a haj statikus feltöltődését és 
ellensúlyozzák a samponok szárító hatását. Lazává, fényessé, 
rugalmassá és jól fésülhetővé teszi a hajat. A készítmény 
B5 provitamint tartalmaz. 250ml
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Mandarinos tusfürdő (247)
Családi kiszerelésű tusfürdő, amely kíméletes tisztító hatást 
biztosít. Kellemes, tartós gyümölcs illata miatt nők és férfi ak
egyaránt használhatják. Bőrbarát összetevői segítenek 
megőrizni a bőr puhaságát és rugalmasságát. 500 ml

Mars tusfürdő (236)
Visszazsírzó adalékot tartalmazó készítmény, mely hatékonyan 
távolítja el a szennyeződéseket, ugyanakkor megakadályozza 
a bőr kiszáradását, megőrzi simaságát, rugalmasságát. 
Tökéletes megoldás a modern kor minden férfi jának. Férfi as, Hugo Boss 
illattal készült. 250 ml

Mars aftershave Hugo Boss illattal (243)
Mars aftershave kellemes Hugo Boss illattal.
Megszünteti a borotválkozás után jelentkező kellemetlen, égő 
érzést. Hűsíti, táplálja és hidratálja az arcbőrt. Kellemes, markáns 
illata egész nap érezhető.
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Aloe Vera krém (251)
Bőrrokon anyagokat tartalmazó gyorsan felszívódó krém. 
Aloe Vera tartalma révén a bőr valamennyi problémájának 
kezelésére ajánlott. Feszessé, hajlékonnyá teszi a bőrt, hidratál. 
Bőrtápláló hatása egyedülálló. Összetétele révén a bőrt nem 
irritálja, kíméletesen zsíroz és puhít. Mindennapos használatra. 
Az Aloe Vera kivonat bőrnyugtató, puhító hatású, nehezen 
gyógyuló, pattanásos bőr esetén is ajánlott a használata, a 
bőrfertőzésekkel szemben ellenállóvá tesz.

E-vitaminos krém (253)
E vitamint tartalmazó, gyorsan felszívódó krém. Az E-vitamin 
védi a sejteket, szöveteket a környezeti ártalmaktól. A bőrnek 
rugalmasságot, frissességet kölcsönöz, késlelteti a bőr öregedési 
folyamatát.

Kakaóvajas krém (252)
Bőrrokon anyagokat tartalmazó, gyorsan felszívódó krém. 
Kiváló alapanyagai révén selymesen ápol és hidratál. 
Mindennapos használatával megóvja bőrét a kiszáradástól, 
a kakaóvaj védi a bőrt, bőrpuhító, utánzsírozó.
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Aloe Vera testápoló (250)
Bőrrokon anyagokat tartalmazó gyorsan felszívódó testápoló. 
Aloe Vera tartalma révén a bőr számos kozmetikai problémájára 
ajánlott. Feszessé, hajlékonnyá teszi a bőrt, hidratál. Bőrtápláló hatása 
egyedülálló. Összetétele révén a bőrt nem irritálja, kíméletesen zsíroz 
és puhít. Mindennapos használatra.
Az Aloe Vera kivonat bőrnyugtató, puhító hatású, nehezen gyógyuló, 
pattanásos bőr esetén is ajánlott a használata.

Kamillás kézápoló (218)
E vitamint tartalmazó, gyorsan felszívódó krém. Az E vitamin védi a 
sejteket, szöveteket a környezeti ártalmaktól. A bőrnek rugalmasságot, 
frissességet kölcsönöz, késlelteti a bőr öregedési folyamatát.

Fürdősó (Óceán 198; 
Gyöngyvirág 197)

Az élet mintegy 3 milliárd évvel ezelőtt az 
őstenger sós közegében keletkezett . A természetes 
sóoldatok élettani hatása és jelentősége közismert. 

Az ősi népgyógyászatban és a mai modern 
természetgyógyászat sokféle panasz enyhítésére 
ajánlja.

A sós fürdő jó hatással van az ízületi - és mozgásszervi 
panaszokra, bevált egyes nőgyógyászati problémák és 

felfázás esetén is. Segíti a kötőszöveti duzzanatok 
és ödémák felszívódását. Javítja a vérkeringést, nyugtatóan hat az idegrendszerre. 
Jótékonyan befolyásolja a verejtékmirigyek működését, így csökkenti a túlzott 
izzadását.
Felhasználási javaslat: Szórjon a fürdőkád aljára kb. 30 dkg fürdősót, majd erős 
vízsugárral oldja fel.
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Aromaterápiás folyékony szappan  (pumpás 248; utántöltő 249)
Az aromaterápiás hidratáló folyékony krémszappan kiválóan tisztító 
és hidratáló, glicerint is tartalmazó krémszappan, amely bőrkímélő 
tisztító hatóanyagok mellett bőrápoló komponenseket is tartalmaz.
A benne lévő kollagén hidrolizátum a glicerin tartalommal együtt a 
sima és tónusos kézbőr regenerációjához járul hozzá. Az aroma- és 
fi toterápiában kimagasló antiszeptikus hatásáról ismert teafaolaj 
és a narancsolaj hozzájárul a termék széleskörű felhasználásához. 
A teafaolajat évszázadok óta alkalmazzák erős fertőzés-gátló 
és sebgyógyulást elősegítő hatása miatt, de a pattanásos bőr 
lemosására is kiválóan alkalmas. 

TopLoc (301)
Ez a sokoldalú, rendkívül erős zsíroldó hatású, folyékony 
tisztítószer-koncentrátum minden nagytakarítás nélkülözhetetlen 
kelléke. Valóban univerzális tisztítószer, amely minden mosható 
háztartási felület cseppmentes tisztítására kiválóan alkalmas 
(járólapok, csempe, mosdótálak tisztítására, ablakmosáshoz, 
kocsimosáshoz, stb.)
Széles hatásspektrumú fertőtlenítő komponensei a gombafajokat, 
valamint a vírusok többségét is hatékonyan pusztítják. 
Az erős fertőtlenítő hatás eléréséhez elegendő 
3-4%-os oldatát alkalmazni, de 1000-szeresére hígítva 
is eredményes tisztítóhatást tapasztalhatunk. 
Mivel fertőtlenítő hatása következtében a szerves háztartási 
szennyeződések elbontását végző mikroorganizmusok többsége 
elpusztul, megelőzhetjük a kellemetlen háztartási szagok képződését is. 

Alkalmazható gépi mosásnál adalékként is, néhány milliliter is 
jelentősen növeli a tisztítóhatást. 250 ml.
A termékhez Adagoló pumpa (1) használatát ajánljuk.
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TopForce mosagatószer (302)
A Top Force univerzális, általános tisztítószer, amely minden mosható 
háztartási felületre alkalmazható. Elsősorban mosogatószernek 
ajánljuk. Erős zsíroldó hatású, mosóaktív anyagtartalma 
több mint 16%! Könnyen lebomló anyagokat tartalmaz, 
környezetbarát termék. Citromsav tartalmú, cseppmentesen 
szárad. Erős zöldalma illattal készül.

A termékhez Adagoló pumpát (1) is lehet használni.

Savas tisztító koncentrátum - Vízkő- és rozsdaoldó (308)
Könnyen és hatékonyan távolítja el a vízkövet, rozsdát és más 
szennyeződéseket konyhai és fürdőszobai felszerelések -mosogató, 
csempe, WC-csésze, bidé, mosdókagyló, csapok, zuhany, krómozott és 
rozsdamentes acél-, üveg és műanyag tárgyak - felületéről. Zománcozott 
felületre és márványra használata nem ajánlott.
Használati utasítás: Normál szennyezettség, ill. karbantartó tisztítás 
esetén 1-2%-os töménységben alkalmazható, de erős szennyezettség 
esetén nagyobb koncentrációban ill. töményen is használható. Juttassa 
a szert közvetlenül vagy szivaccsal a kívánt felületre, 1-3 percig hagyja 
hatni és végül bő vízzel öblítsen. A tisztítószer savas kémhatású, ezért 
használatához gumikesztyű viselete ajánlott. Más tisztító- és 
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Űrtartalom: 1 liter

Univerzális lefolyótisztító (314)
Megszünteti a zsír-, olaj-, fehérjeszennyeződések által okozott 
dugulást. Lefolyók karbantartására is használható, semlegesíti a nem 
kívánatos csatornaszagot. 1000 ml

k 
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Színes mosópor (305)
A Family Business Mosópor kézi és gépi mosásra 
egyaránt alkalmas, hideg és meleg vízben is kiváló hatásfokkal 
használható. Vízlágyító és vízkőoldó hatással rendelkezik, 
ezért az első mosáskor célszerű a mosógépet ruha nélkül, 
két mérőpohárnyi mosószerrel a lerakódott vízkőtől 
megtisztítani, 90 C fokos főzőprogramon. Színkímélő 
hatóanyagokat tartalmaz, megőrzi a ruhák eredeti színét. 
1 kg mosópor kb. 33 mosáshoz elegendő. 

A mosóport mindig a ruhára kell tenni és nem az adagolóba!

Öblítő koncentrátum
A ruhát tartósan illatossá, lággyá és puhává teszi, 
antisztatikus hatású. Vasaláskönnyítő adalékot 
tartalmaz. Biológiailag könnyen lebomló összetételű. 
Koncentrátum formában kerül forgalomba. 
Nem szükséges hígítani. 
Adagolás: 10 liter vízhez 0,5 dl. 1000 ml.
Kétféle változat kapható:
Hagyományos (315)
Hipoallergén (316)

Autó sampon (307)
A gyors és alapos kocsimosáshoz. Felhasználáskor 1 - 1,5 dl 
koncentrátumot 10 liter vízzel higítsunk. Cseppmentesen szárad. 1 liter

A

1kg = 5kg
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Általános lúgos tisztítószer (3320)
Szennyezett gépek, hajófenék, padozatok, hűtőberendezések, 
főzőfüstölők, szaniterek, fürdőszobák, műanyag bútorok, 
szőnyegpadlók, kerámiák, üvegtárgyak, tükrök, fémtárgyak, 
autók, stb. tisztítására alkalmas termék, 1:10-től 1:100-ig hígítási 
tartományban. A gumit nem támadja, alumínium termékek
tisztítására nem használható. Hígítás nélkül nem használható! 1000 ml.

Á

Fehérítő adalék (3317)
Elszürkült, fehér textíliák mosásánál alkalmazható, klórmentes 
mosószerrel együtt. A Biorel Színessel együtt kiváló eredményt 
biztosít. Hypóval együtt nem használható! Aktív oxigén tartalma 
miatt fehérítő hatású. Adagolása: 7-10 ml a mosószer tartóba öntve. 
Rendkívül gazdaságos, akár 70 adag fehér ruha mosásához elegendő. 
Magasabb hőmérsékleten (50-60°C felett) a fehérítő hatás fokozottabb. 
500 ml.

Vízlágyító adalék (3319)
Megakadályozza a vízkőképződést. Teljesen foszfátmentes. 
Használatával elkerülhető a textíliák elszürkülése és kevesebb 
mosószerrel lehet optimális tisztítóhatást elérni. 
Adagolása: automata mosógépeknél 5 kg ruha mosásához 20 
ml vízlágyító adalékot töltsön a mosószer adagolóba vagy öntse a 
mosódobba. Különösen kemény víz esetén az adagot emelje 
1,5-2-szeresére! Kézi mosásnál 20 ml 10 liter vízhez. 50 mosáshoz 
elegendő mennyiség. 1000 ml.
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Folyékony fi nommosószer (3325)
Gyapjú, selyem, szintetikus és kevert szálból készült textíliák kiváló 
mosószere. Kezelési utasítás szerint, gépben és kézzel mosható 
színes és fehér textíliák mosására alkalmas.
Adagolása: kézi mosásnál 60 ml 5 liter langyos vízhez, 
mosógépben 5 kg ruhához (közepes szennyezettség és 
vízkeménység esetén) 40-60 ml mosószert töltsön az adagolóba, 
vagy helyezze a ruhák közé. Erősen szennyezett ruha vagy kemény 
víz esetén emelje az adagot 1,5-2-szeresére, vagy használjon Biorel 
vízlágyítót.
Bár a Biorel folyékony fi nommosószerrel lehet mosógépben 
mosni, az igazi felhasználási területe a kényes textíliák 
(pl. a gyapjúból készültek) kézzel történő mosása. 
A gyapjútermékeket a gépi mosás mechanikus igénybevétele és 
egy esetleges magas  vízhőmérséklet könnyen tönkreteheti. 
Környezetbarát, biológiailag 98%-ig lebomlik, foszfátmentes 
termék. 1000 ml.

Színes mosószer koncentrátum (3315) 
Színes vagy fehér textíliák gépi/kézi mosására alkalmas. 
A ruha színét megtartja. Automata mosógépnél 5 kg átlagosan 
szennyezett ruha mosásához 20-25 ml mennyiséget helyezzen 
az adagoló hengerrel vagy kupakkal együtt a mosandó ruhák 
közé. Így akár 50 mosásra is elegendő. Erősen szennyezett ruha, 
vagy kemény víz esetén az adagot emelni kell másfélszeresére. 
Kézi mosásnál 10 ml kell 10 liter vízhez. Célszerű hígítva használni 
(1 liter koncentrátumhoz 2,5-3 liter víz). 1000 ml.

k 
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Gallértisztító adalék (3318)
Növeli a mosószer hatását, a foltot intenzíven távolítja el, dörzsölés 
vagy áztatás nélkül is. Töltse a folyadékot szórófejes fl akonba! 
A mosás megkezdése előtt az erősen szennyezett felületet (gallér, 
kézelő, folt, stb.) permetezze be, várjon néhány percet, majd végezze 
el a szokásos gépi, vagy kézi mosást. Az adalék nem mosószerfüggő, 
de fokozott eredményt ér el Biorel Színes használata mellett. 500 ml.

Mosószer fekete textíliához (3316)
Kíméletesen tisztít és visszaszínez, fekete és sötét színű ruhákhoz 
ajánlott. Magasabb hőmérsékleten (60°C felett) a visszaszínező 
hatás erőteljesebb. 5 kg átlagosan szennyezett ruha mosásához 
80 ml-t használjon. Erősen szennyezett ruha, vagy kemény víz esetén az 
adagot másfélszeresére kell emelni. 1000 ml.

Vízkő és rozsdaoldó (3321)
Megakadályozza a vízkőképződést. Teljesen foszfátmentes. 
Használatával elkerülhető a textíliák elszürkülése és kevesebb 
mosószerrel lehet optimális tisztítóhatást elérni. 
Adagolása:  automata mosógépeknél 5 kg ruha mosásához 20 ml 
vízlágyító adalékot töltsön a mosószer adagolóba vagy öntse a 
mosódobba. Különösen kemény víz esetén az adagot emelje 
1,5-2-szeresére!  Kézi mosásnál 20 ml 10 liter vízhez. 
50 mosáshoz elegendő mennyiség. 1000 ml.
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Netti vízlágyító (3212)
A háztartások többségében a víz kemény, sok oldott sót 
tartalmaz, ezzel gyengíti a mosópor és a gép fűtésének 
hatékonyságát. A vízlágyító megköti “kicsapja” a vízben 
oldott sókat, alkalmazása javítja a mosás hatékonyságát. 
Használatával 20-25% mosószer megtakarítás érhető el. 
A vízlágyító rendszeres használatával megvédheti a mosógépét 
a káros vízkőlerakódásoktól. Ezáltal növeli a gép élettartamát 
és villamos energiát is megtakarít. 750 ml.

Santal folyékony mosógél (3210)
Általános folyékony mosószer gépi és kézi mosáshoz.
A fékezett habzású folyékony mosószer minden 
mosógép típushoz és kézi mosáshoz egyaránt 
alkalmas. Közvetlenül a foltra öntve 
hatékony előkezelést biztosít. Használata gazdaságos. 
Mosás előtt ellenőrizze a ruhán található 
kezelési útmutatót. Gyapjú és selyem alapanyagú 
ruhákhoz ne használja! 1,5 liter.
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Folyékony súrolószer
A speciális összetételű karcmentes folyékony súroló a 
csempék, mosdók, fürdőszobák és konyhai felszerelések 
tökéletes tisztítója, illatosít és higiéniát teremt. 500 ml.  Kapható 
citromos (3207) illatosítással és ammóniás (3208) fertőtlenítő 
hatású.

Netti antibakteriális gél (3202)
Alkalmazható WC tisztítására, perem alatti fertőtlenítésére, kádak, 
csempék, mosdók, lefolyók tisztítására. 2-5 perc áztatás után le kell 
öblíteni. Használja hígítva nagy felületek tisztítására, felmosásra. 
Fehér textíliák fehérítésére is alkalmas. 1000 ml.

Santal WC kacsa fertőtlenítős tisztító (3211)
Fertőtlenít • Frissít • Tisztít • Fehérít 
Minden ismert baktériumot elpusztít!
Fertőtlenítőszer, lakossági és hivatásszerű felhasználóknak. 
Alkalmazható fürdőszobák, WC-k, konyhai felületek tisztítására, 
fertőtlenítésére, szagtalanítására. Háztartásokban és 
egészségügyi intézményekben, kórházakban is alkalmazható. 
Kíválóan alkalmas fehérítésre.  750 ml.

k
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Körömlakk lemosó (3203)
Használatával gyorsan és kíméletesen távolíthatjuk el a lakkot, 
anélkül, hogy körmünket szárítaná, illetve irritálná. Műköröm 
lemosására is alkalmas. A készítmény kellemesen illatosított, 
acetonemnetes. 100 ml.

Szőnyegtisztító koncentrátum (3201)
Vízlágyítót tartalmaz, nem hagy foltot, kiváló tisztítóhatással 
rendelkezik, gyorsan szárad, kellemes illatot biztosít. 
Használata: normál szennyezettség, illetve karbantartó kézi 
tisztítás esetén: 10-20 ml/1 liter víz. Erős szennyezettség vagy 
folttisztítás esetén: 20-30 ml/1 liter víz. Normál szennyezettség, 
illetve karbantartó gépi tisztítás esetén: 25-50 ml/10 liter víz. Erős 
szennyezettség esetén: 50-75 ml/10 liter víz. Kézi szőnyegtisztításnál
kímélő súrolóeszköz használata javasolt. A tisztítási művelet 
végeztével hagyni kell megszáradni a tisztított felületet, majd 
száradás után fel kell porszívózni. Gépi szőnyegtisztításnál 
mechanikus súrolásra is alkalmas gép használata javasolt, száradás 
után nem kell porszívózni. 750 ml.

Minden hónapban új akciókkal 
várjuk webáruházainkban!
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Santal babasampon (3204)
Különösen kímélő sampon. Hatásosan tisztítja és 
ápolja a fi nom, érzékeny hajat és fejbőrt, ideális a 
mindennapos hajmosáshoz. 250 ml.

Santal babafürdető (3205)
A hidratáló hatású Babafürdető lágyan és kíméletesen
tisztít. Összetételénél fogva a kiszáradásra 
hajlamos bőrt is hidratálja. 250 ml.

Santal mentolos tusfürdő (3206)

Hűsítő hatású, kíméletesen tisztít. Bőrbarát összetevői 
segítenek megőrizni a bőr puhaságát és rugalmasságát. 
Semleges pH értékű. 300 ml.
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Aloe aktív hidratáló  nappali krém (3283)
Ez a lágyan felszívódó nappali krém az 
aloe vera gyógyhatású, regeneráló kivonatát 
tartalmazza. Az avokádó olaj, valamint az édes 
mandulaolaj tartósan hidratál. A borneói 
faggyúdió vaj és az UV szűrő késleltetik a 
bőr öregedését.  A vitaminokban gazdag 
összetevők javítják a bőr védekező képességét. 
Használatával bőrünk puhává, selymes 
tapintásúvá és láthatóan egészségessé válik.

Mélyfeszesítős liposzómás arckrém (3284)
Az érettebb bőr ápolására kifejlesztett 
nappali krém. A különleges, liposzómába 
zárt hatóanyag, a Milk Peptide Complex® 
serkenti a bőrben található kollagén rostok 
és a hialuronsav képződését, ezáltal késlelteti 
a bőr öregedését. A Centella Asiatica kivonat 
elősegíti a bőr feszességét. Az értékes 
olajak elősegítik a bőr megújulását, és 
korrigálják a fi nom ráncokat, bőrünk 
megtelik energiával, üdének és frissnek látszik.

Éjszakai Q10 krém (3285)
Hatékony és gazdag bőrmegújító 
krém, melynek Q10 tartalma optimális
energiaforrástbiztosít a bőr éjszakai 
regenerálódásához. Az édes mandula 
és makadámia olaj selymesíti és fi nomítja
a fáradt bőrt. Az antioxidánsok-ban gazdag
Preregen® komplex összetevői védik
a bőrt a káros környezeti hatásoktól. 
A tigrisfű kivonat táplálja a bőrt, ezáltal arcunk 
pihentebbé és fi atalosabbá válik.
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Szemkörnyékápoló Q10 krém - Cooling Eye (3282)
Könnyű állagú, gyorsan felszívódó szemkörnyékápoló krém 
dekoratív külsővel és tartalommal. A Q10 coenzim tartalomnak
köszönhetően intenzív energiaforrást biztosít. Hatására a 
szemkörnyéki terület felélénkül és regenerálódik. A hyaluronsav 
és az egyéb vízmegkötő anyagok mélyre-hatóan hidratálnak. 
Az Acmella (népiesen zsibbasztófű) kivonat felületaktív 
öregedésgátló és természetes alapú izomlazító hatóanyaga 
láthatóan csökkenti a fi nom ráncokat.

k

Szemkörnyékápoló Q10 krémgél (3263)
A tiszta növényi kivonatokat és olajokat, vitaminokat és Q 10 
coenzimet tartalmazó, korszerű összetételű, gyorsan felszívódó
krém. Intenzíven feszesíti, táplálja és erősíti a szemkörnyék 
körüli fi nom bőrt.

Q10 tápláló krém férfi aknak (3277)
A Q10 coenzim energiájával segíti a férfi ak arcbőrének 
természetes regenerációját. Könnyen beszívódik, de nem hagy 
zsíros tapintást. Korszerű fényszűrő anyaga véd az UVA és UVB 
sugarak káros hatásától. Természetes pálmaolaj és avokádóolaj
tartalma táplálja és erősíti a bőrt. Mindennapos rendszeres 
használata ajánlott a nyakra és arcra.

k 
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Bőrhalványító krém SPF15 (3281)
Ez a különleges bőrhalványító krém a Boerhavia Diff usa 
gyógynövény gyökeréből nyert natúr fehérítő komponenssel 
halványítja a bőrt és elfedi az öregségi, felületi UV- foltokat és 
pöttyöket.

Színezett arctónus javító hidratáló krém (3259)
Gyorsan beszívódó, selymes hidratáló krém színezőanyagai kiegyenlítik az 
apróbb bőrhibákat anélkül, hogy a pórusokat eltömítenék. UV-A és UVB 
fényszűrő kombinációja kis mértékben véd a napsugarak káros hatásától. 
Szabadgyök megkötő hatású E-vitamint, az édes mandula tápláló olaját 
és bőrtápláló hatású shea vajat tartalmaz. Egyenletes, matt természetes arcszín.

Sminklemosó arctej normál és 
száraz bőrre (3262)
Hatékonyan távolítja el a sminket és a különféle szennyeződéseket az 
arcról. A magas vitamintartalmú avokádó- és jojobaolaj táplálja a bőrt. 
Tisztítás után a bőr visszanyeri frissességét, természetes puhaságát. 150 ml.
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Solifresh sminkletörlő és tisztító kendő 
(3274)
Hatékonyan távolítja el az arcról a sminket és a 
szennyeződéseket. Alkoholmentes, a bőrt nem 
szárítja. Hidratáló és gyulladáscsökkentő hatású 
aloe vera kivonatot tartalmaz. Használata puha, 
fi nom tapintású arcbőrt eredményez.
100% cellulóz, természetes, bőrbarát törlőkendők. 
1 csomag / 20 db

Arctonik normál és érzékeny bőrre (3269)
Bőrnyugtató panthenol és hidratáló hatású aloe vera kivonatot 
tartalmazó alkoholmentes arctonik, mely frissíti, felüdíti az arcbőrt, 
megnyitja az eltömődött pórusokat. 150 ml.

Arctonik zsíros, pattanásos bőrre (3270)
Baktériumölő és gyulladáscsökkentő anyagokat, gyógynövényeket 
és fontos vitaminokat (Biotin, B5 Provitamin) tartalmazó arctonik a 
zsíros arcbőr speciális ápolószere. A megtisztított arcbőrt reggel és 
este kenjük át, így a bőr egész napi védelmét biztosítjuk. 150 ml.

Bőrradír gél normál és érzékeny bőrre (3267)
Különleges, természetes hatóanyagú gél-radír, mely zöld 
színű E-vitamin kapszulákat tartalmaz. Hármas hatásával 
biztosítja az üde, tiszta bőrt: dörzsanyaga kíméletesen 
eltávolítja az elhalt, érdes hámrészecskéket, pórusmélyen 
tisztít,növényi kivonatai hidratálják, táplálják, nyugtatják a bőrt. 
100 ml.

Bőrfi nomító arcradír zsíros, pattanásos bőrre (3268)
A kék színű E és A vitaminnal töltött kapszulákat tartalmazó 
gél-radír kíméletesen tisztítja a bőrt és távolítja el az elhalt 
hámsejteket. Növényi kivonatai, biotin és lipacid tartalma 
zsírosodás-gátló, hidratáló hatású. 100 ml.
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Borotválkozás utáni balzsam 
Megszünteti a borotválkozás után jelentkező kellemetlen,
égő érzést. Hűsíti, táplálja és hidratálja az arcbőrt. 
Alkoholmentes, érzékeny bőrűek is használhatják. 
Színezőanyagot nem tartalmaz. Kellemes, markáns illata 
egész nap érezhető. 100 ml. 
Két különféle francia illattal készül.
La Boheme 3264
Platin 3265

Erős hajzselé (3288) 
B5 provitamin tartalmú erős tartást biztosító hajzselé. 
Könnyen fésülhető, tartós hajformát biztosít. Könnyen 
kimosható, nem zsíros, nem ragad. UV fi ltert és aloét 
tartalmaz, mely javítja a hajszálak állapotát.

Ultra erős hajzselé (3289) 
Az ultra erős tartást biztosító hajrögzítő géllel 
bármilyen hajforma könnyen, gyorsan elkészíthető. 
A kialakított frizurát tartóssá teszi, maradéktalanul 
kifésülhető, könnyen kimosható. A panthenol és 
aloé hatóanyaga védi és kondicionálja a hajszálakat. 
Nem zsíros, nem ragad. Extrém tartást és csillogást ad.
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Bőrfeszesítő testápoló (3280) 
Klinikailag tesztelt, lágy állagú testápoló. A koff ein és a coenzim 
Q10 hatóanyagokat ötvözve javítja a bőr feszességét és elősegíti 
az alakformálást.  A benne található 7 féle gyümölcskivonat 
hatékonyan hidratálja és revitalizálja a bőrt. A hozzáadott argán 
olaj az öregedési folyamat lassításában játszik szerepet.A shea vaj 
táplál és megfelelően óvja és puhítja az igénybevett bőrünket.

Hidratáló arc és testápoló krém (3260)
Azonnal beszívódó, színezékmentes, lágy hidratáló krém, 
mely az arcra és az egész testfelületre alkalmazható.
Ideális napi bőrápoló a család minden tagja számára.
Bőrtápláló növényi olajokat ( avokádó olaj, búzacsíra 
olaj ), valamint A-vitamint (Retinyl Palmitate), E-vitamint 
(Tocopheryl Acetate) és B5-provitamint tartalmaz. 
Hármas hatása kiemelkedő! Bőrvédelem, hidratálás, 
regenerálás. 200 ml.

  
SOLIFRUIT shea butter-mangó vitalizáló 
testápoló (3252)
Az édesmandula tápláló olaját és az egzotikus karitéfa gyümölcséből 
kinyert zsiradékot és friss mangó kivonatot tartalmazó vitalizáló 
testápoló, dehidratált bőrre.

Rendszeres napi használatával a bőr visszanyeri rugalmasságát, jól 
hidratált, bársonyos, selymes tapintású lesz. Üde gyümölcsillata 
nem hivalkodó, mégis egész nap fi atalos, kellemes érzetet ad. 
Nem tartalmaz szintetikus tartósítószert, színezéket valamint állati 
eredetű és ásványi olaj alapú összetevőket. 250 ml.
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Testápoló tej bőrápoló kondícionáló (3286) 
Intenzív, nem zsíros bőrkondicionáló és regeneráló testápoló, 
mely könnyen felszívódik a bőrbe. Hatékonyan táplálja, hidratálja 
az igénybevett bőrt, valamint magas antioxidáns hatásával segít 
megakadályozni a bőr idő előtti öregedését. Az édes mandulaolaj 
gazdag E-vitamin forrás, mely a gyönyörű és egészséges bőr titka.
Az A, E és F vitaminokban gazdag natúr shea vaj regenerál 
és védelmet biztosít a káros környezeti hatásokkal szemben. 
Az Allantoin és Panthenol csillapítják a szárazságból eredő irritációt. 
A természetes összetevők támogatják a megfelelő 
tápanyagellátást és értékes nyomelemeket juttatnak az erősen 
igénybe vett bőrbe.

A testápoló minden bőrtípusra használható, kiválóan ápolja az 
igénybevett bőrt.

Testápoló érzékeny bőrre édesmandula olajjal (3287) 
Lágy állagú, könnyen felszívódó, intenzíven hidratáló testápoló. 
Kiemelt hatóanyaga a természetes édes mandulaolaj. Ez az előkelő
olaj hatékonyan helyreállítja és erősíti a száraz bőr természetes 
védőrétegét. A vitamindús shea vaj regenerálja, a napraforgóolaj
selymesen táplálja az érzékeny bőrt. Az Aloe Vera hatékony 
hidratál, s enyhíti a bőr szárazságát. A testápoló bőrpuhító hatásának 
köszönhetően az irritált, érdes bőr puha tapintásúvá válik. A tartós 
hatás érdekében alkalmazzuk napi rendszerességgel.

Ásványolaj-, parabén-, allergénmentes, így érzékeny bőrűek is 
használhatják.

k 
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SOLIFRUIT shea butter-papaya selymesítő kézkrém 
(3253)

Tápláló pálma és az édesmandula olaját, friss papaya kivonatot 
valamint shea vajat tartalmazó azonnal beszívódó, ápoló krém. 
Garantáltan természetes eredetű hatóanyagai és E vitamin 
tartalma selymesíti, bársonyos, puha tapintásúvá varázsolja a 
kézbőrt. Friss gyümölcsillata üde, fi atalos érzetet ad. Nem 
tartalmaz szintetikus tartósítószert, színezéket valamint állati 
eredetű és ásványi olaj alapú összetevőket. 75 ml.

T

Hidratáló, vitaminos képzápoló kézkrém (3301)
A statisztika szerint Magyarország egyik 
legkedveltebb kézkréme. Hidratáló aloe kivonatot,
tápláló avokádó olajat, regeneráló vitaminokat és 
pantenolt tartalmazó gyorsan beszívódó kézápoló.
Az eredmény: megnövelt bőrvédelem, még 
selymesebb kézbőr. Átlagos időjárási körülmények 
között, és ha nem használ szárító hatású folyékony 
szappant, kézmosás után nem szükséges újra 
krémezni a kezet, mert speciális vízmegkötő anyagokat 
tartalmaz, így még puhább lesz a kézbőr kézmosás 
után.

k

k



SOLIFRUIT papaya-mangó kétfázisú 
fürdőolaj (3250) 

Frissítő hatású, exotikus papaya és mangó kivonatot, 
bőrtápláló mandula- és napraforgó olajat tartalmazó 
fürdőolaj. Egy pihentető fürdőtől oldódik a feszültség, 
miközben a Solifruit hatóanyagai a bőrére regeneráló, 
kondicionáló és hidratáló hatást fejtenek ki.  250 ml.

SOLIFRUIT kókusz-tigrisfű kétfázisú 
fürdőolaj (3251)
Egy pihentető fürdő a Solifruit kókuszdió és tigrisfű (centella 
asiatica) kivonatot tartalmazó fürdőolajával nemcsak üdítőleg 
hat a testre és lélekre, de növényi hatóanyagai, valamint az 
E-vitamin és a friss olíva és napraforgó olaj tartalma 
nyugtatják, regenerálják és rugalmassá teszik a bőrét. 250 ml.

S

Aromaterápiás tusfürdő (3254)
A különleges minőségű, kíméletesen tisztító tusfürdő hatóanyagai
a gyógynövények legértékesebb összetevői, az aromaterápiás 
hatású illóolajok. Tusolás közben a rozmaring, zsálya, eukaliptusz, 
szegfűszeg, levendula, kakukkfű és borsmenta illó részecskéi a 
bőrbe felszívódva, frissítő, keringésélénkítő, vitalizáló hatásukat 
gyorsan kifejtik. Visszaállítják a test és lélek harmóniáját. A tápláló
avokádó olaj megelőzi a bőr kiszáradását. A kamilla kivonat és 
allantoin nyugtató, regeneráló hatású. 250 ml.
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Intifemin Plus mosakodó hab (3255)
Az intim higiéné a női egészség és tisztaság elengedhetetlen 
része, melyre különös fi gyelmet kell fordítani. Az intifemin  
mosakodó hab különlegesen bőrbarát összetétele gyengéden 
tisztító hatást nyújt, tejsav tartalma biztosítja az intim nyálkahártya 
savköpeny-védelmét. 
Ápoló összetevői, mint az avokádó olaj, szárazság csökkentő, 
utánzsírozó hatásával megelőzi a hámréteg túlzott kiszáradását. 
Az Aloe Vera kivonat hidratáló, regeneráló, gyulladásgátló 
hatást fejt ki a készítményben. Az allantoin hatóanyag hámvédő és 
meggátolja az irritációt. Termékünk további különlegessége a 
fi nom eloszlású, levegőpumpás hab-kiszerelés. A krémes hab 
kíméli az érzékeny nyálkahártyát a koncentráltabb mosakodó 
géllel történő érintkezéstől, ugyanakkor nagyon gazdaságossá 
válik használata, mert egy fl akon közel 250 hab-adagot tartalmaz!
Nőgyógyászok által is tesztelt és biztonságos, mindennapi 
használatra ajánlott. 200 ml.
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Intifemin mosakodó gél (3302)
A Beauty Skin Intim Mosakodó gél különlegesen bőrbarát 
összetétele gyengéden tisztító hatást nyújt. Tejsav tartalma 
biztosítja az intim nyálkahártya savköpeny védelmét. Ápoló 
összetevője az Avokádó olaj szárazságcsökkentő, utánzsírzó 
hatásával megelőzi a hámréteg túlzott kiszáradását. Ismert 
az Aloe Vera hidratáló, regeneráló és gyulladásgátló hatása. 
Az Allantoin hatóanyag hámvédő és meggátolja az irritációt. 
A termék fi nom, diszkrét illata is hozzájárul a mosakodás utáni 
egész napos frissességhez és kellemes közérzethez. Nőgyógyász 
által tesztelt, biztonságos termék. A mindennapi tisztálkodáshoz 
használja egész testére.
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Fényvédő arckrém (3256)
Fokozottan erős védelem a napérzékeny bőrnek! A Soliteint 
Sun Care 30 + védelmi rendszere hatékony védelmet nyújt a 
leégés ellen, fotostabil mechanikai fényvédői a napsugár UVA 
és UVB káros sugarai ellen egyaránt védenek. Optimalizálja a 
bőr napfény toleranciáját, megakadályozza a napkiütéseket. 
Hidratáló összetevői megőrzik a bőr természetes 
rugalmasságát. Színező anyagot nem tartalmaz. 
50 ml.

Napozás, szoláriumozás utáni 
bőrnyugtató balzsam (3258)
Hatóanyagai, a kamilla, körömvirág, aloe vera és gingko 
nyugtatják és a hidratálják a napozás és szolárium 
után erősen igénybe vett bőrt. Az értékes jojoba- és 
avokádóolaj táplálja, lággyá és selymessé teszi a bőrt. 150 ml.
 

Bronzolaj (3257)
E-vitamint, karotint és tápláló, természetes avokádó olajat 
és pálmaolajat tartalmazó, vízálló napolaj. Elősegíti a 
mélyebb, tartósabb barnulást, gátolja a bőr kiszáradását. 
Kémiai fényszűrőt nem tartalmaz, ezért csak a napozást jól 
tűrő, már barnult bőrre szabad használni. 150 ml.
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Napvédő krém SPF 50+ (3300)
A Soliteint SUN SPF 50+ napvédő hozzáadott avokádó 
olajjal természetes fényvédőként biztosít kiemelkedő védelmet 
a gyermekek és felnőttek napérzékeny bőrének.

Köszönhetően a magas napvédő faktornak és a fotostabil 
kémiai illetve fi zikai összetevőknek, sikeresen véd a káros 
UVA és UVB sugaraktól így óv a leégéstől. Meggátolja, hogy a 
sugárzások tovább károsítsák a kollagénrostokat, így késlelteti a 
bőr öregedését.

A Soliteint SUN SPF 50+ E-vitamin tartalmától antioxidáns 
védelmet ad, a natúrkozmetikumhoz hasonlóan parabén- és 
szinezékmentes. Átlátszó védőréteget alkot, nem fehéredik ki 
a bőr. 75 ml

Testradír kukui olajjal (3294)
Magas minőségű, természetes magőrleményeket
(olíva- és barackmag) tartalmazó fi nom, lime 
illatú testradír, mely az elhalt hámsejteket gyengéden
távolítja el. Különleges mandula és kukui olaj 
tartalma táplálja és regenerálja a száraz bőrt, mely 
rugalmasabbá, élettelibbé, simábbá válik.
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Dermax illatmentes folyékony szappan (3290)
A környezeti hatásokhoz szervezetünk egyre kevésbé tud 
alkalmazkodni, ezért is tapasztalnak egyre többen allergiás 
reakciókat a különböző kozmetikumok használatakor.
Dermax színezék és illatmentes folyékony szappan kiválóan 
tisztít, nem szárítja a bőrt. 300 ml

Dermax illatmentes testápoló száraz bőrre 
(3291)
Natúr kozmetikum. Mindennapos használatra javasolt 
készítmény, mely nem tartalmaz ásványolaj és paraben 
származékot, allergizáló színezéket- és mesterséges 
illatanyagot. Természetes zsiradékai (édes mandula olaj, 
shea vaj, pálmaolaj ) bársonyossá, rugalmassá teszik a bőrt. 
A termékben található E-vitamin késlelteti a bőr öregedését,
a B5 vitamin és elősegíti a sérült hámsejtek regenerálódását.
A természetes alapanyagokra jellemző enyhe illat a bőrre 
kenve néhány perc alatt eltűnik.Érzékeny bőrre is ajánlott. 
500 ml

TIPP: Market24 webáruházunkban több, 
mint 1000 egészséggel kapcsolatos

termék közül választhat!
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Dermax illatmentes tusfürdő (3292)
A DERMAX színezék- és illatmentes tusfürdő mindennapos 
használatra ajánlott készítmény, amely kiválóan tisztít. Hidratáló 
anyagai megóvják a bőrt a kiszáradástól. Nem tartalmaz paraben 
származékot, kíméletesen tisztítja és ápolja a bőrt. 250 ml

Dermax illatmentes sampon (3293)
Az irritáló hatású SLS helyett, mely száríthatja a bőrt és a hajat,  
Ecocert minősítésű felületaktív anyagok kombinációját alkal-
maztuk, mely mindegyike külön-külön kiváló dermatológiai tu-
lajdonsággal rendelkezik, gyengéd tisztító hatást biztosítanak. 
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a termék habzóképessége 
megmaradjon. A termékben alkalmazott nedvességmegkötő 
hatású glicerin növényi eredetű. A kókuszkivonat gazdag fe-
hérjékben, zsírsavakban, vitaminokban (A, B1, B2, C, niacin). A 
fehérjék megvédik a hajat a környezeti hatásoktól, a hajszerke-
zetét erősítik. Kondicionálja a hajat anélkül, hogy ellágyítaná 
azt. B5-provitamin tartalma a haj hidratáltságát segíti. 150 ml
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Mini utazó szett (3295)
A csomag tartalma:
• MINI glicerines kézkrém mandulaolajjal 

(30ml)
• SOLITEINT shea vajas testápoló (50 ml)
• SOLITEINT SAMPON+ tusfürdő (50ml)
• Soliteint aloe vera aktív hidratáló nappali 

krém (15ml)

A termékek külön - külön is megvásárolhatóak.

A
• 

•
• 
•

SoliPed izzadásgátló dezodoráló lábápoló krém (3271)
A lábizzadás a fokozott izzadás eredménye. A verejtékmirigyek több 
verejtéket választanak ki a normálisnál. Oka: a nem megfelelő lábbeli 
viselése, stressz, vegetatív idegrendszeri zavarok. Kezelésének egyik 
mindennapi módja helyi verejtékcsökkentő szerek alkalmazása. 
A készítmény izzadásgátló, dezodoráló hatását Locron (Aluminium 
klórhidrát) biztosítja. Így szárazon tudjuk tartani a lábakat, 
megakadályozhatjuk a gombák és baktériumok elszaporodását. 
Bőrtápláló, hidratáló komponense a Karitévaj. Avokádóolaj komponense 
miatt tartalmaz fi toszterineket, vitaminokat (A-, B-, C-,D-), lecitint, 
mely a bőrbe könnyen felszívódik, bőrregeneráló hatású. Mindennapi 
használata megakadályozza a kellemetlen izzadás kialakulását, de nem 
szárítja ki a láb bőrét.75ml 

SoliPed lábfrissítő gélbalzsam (3273)
Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a lábfej normális vérkeringését. 
Jó hatásfokot tudunk elérni illóolajak (menta, eukaliptusz, teafa, 
rozmaring) alkalmazásával, melyek hűsítő, vérbőséget okozó és 
antiszeptikus hatásukkal kellemes, üdítő hatást biztosítanak. 
A hűsítő hatást fokozza a készítmény menthol és kámfor tartalma. 
Vadgesztenye aesculin tartalma miatt a perifériás keringés fokozódik 
így még jobb hatást tudunk elérni a fáradt láb kezelésében. 
Bőrápoló hatását a körömvirág hámképző és a Panthenol bőrregeneráló 
hatásának köszönheti. A termék alkalmazható minden évszakban a 
meggyötört duzzadt láb kezelésére. 100ml

k



Harisnya, zokni 51

Női 3076

Férfi 3075

Vastag téli zokni (2pár)
Szürke árnyalatban kapható. 

Méret Szín Kód

1-2: 158-100 Cognac 3060

3-4: 164-108 Cognac 3061
5: 170-116 Cognac 3062

Izabella harisnyanadrág (2 pár) 
20 Den vastagságú, lépésbetét nélküli, klasszikus, matt női 
harisnya. Összetétel: 90% nylon, 10% elastan.
Méret magasság-csípőbőség alapján.

Női és férfi  elasztikus pamutzokni 
A pamutzokni elasztannal kombinálva készül, így hosszabb ideig megtartja 
rugalmasságát és nem csúszik le a lábról. A gumirész megfelelő hosszúságú, 
egyenletesen osztja el a szorítást a lábszáron. Ezért nem szoros, egésznapi viseletnél 
sem vágja be a lábszárat.

Méret Szín Mennyiség Kód
40 -44 vegyes

2 pár

3923

44 - 47 szürke 3924

40 - 44 fekete 3925

42 - 44 szürke 3926

43 - 47 fekete 3927

35 - 38 színes 3928

38 - 40 fehér 3929
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110 gyógynövény olaj (3014)
Különleges gyógynövények egyedi kombinációjával készült. 

Felhasználási javaslatok:
• Csökkenti a fejfájást, valamint az ízületi reumás 
fájdalmakat. 
• Frissítésre, testszagok elkerülésére: reggel és este 
a mellet, nyakat, hátat, végtagokat 2-4 csepp olajjal 
dörzsöljük be. 
• Kimerültség ellen: 2-4 csepp olajat dörzsöljünk a 
halántékra, fejbőrre, homlokra, tarkóra.  
• Sportolás előtt: annak előestéjén a kart, a lábat, 
lábfejet pár csepp olajjal masszírozzuk be. A sporto-
lás befejezése után ismételjük meg a fenti masszázst.  
A termék használható fürdésre, tusoláshoz is. 
• Bőrápolás: jótékony, nyugtató hatású ápolószer. 
Száj- és fogápolás: öblögetéshez 2 csepp olajat 
keverjünk el egy pohár vízhez. Ecseteléshez is 
kiválóan alkalmas.  A lakásban egy pár csepp olaj 
vízzel teli csészében elkeverve folyamatosan üde levegőt 
biztosít. 100 ml.

Körömvirág krém (3010)
Bőrvédő krém, körömvirág kivonattal.
Használható repedezett, durva bőr kezelésére,
kicserepesedett ajakra, erősen igénybevett, száraz 
láb és kéz ápolására. Nehezen gyógyuló, sebek és 
fekélyek, valamint aranyeres problémák kezelésére 
is alkalmas. Regeneráló és hidratáló hatóanyagai a bőrt 
simává és puha tapintásúvá teszik. 250 ml.
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Jégzselé (3013)
Bőrfrissítő hatású gél. Az ápolni kívánt bőrfelületet
vékony rétegben kenjük be. A bőrön enyhe, hűs, frissítő
hatás érezhető. Ajánljuk: sportolás után, izomlázra, a 
kifáradt izmok felfrissítésére, valamint az egész napos 
munkában igénybe vett végtagok kezelésére. 250 ml.

Reumabalzsam (3012)
Bőrrel (kéz, arc, láb stb.) érintkező, masszírozó,  
illóolajokat (pl. kámfor, levendula, rozmaring) 
tartalmazó balzsam.  Vékony rétegben kenjük fel 
a könyök, térd, kézfej bőrfelületére, majd enyhe 
masszírozó mozdulatokkal kenjük szét. 
A bőrt puhítja, felfrissíti. 250 ml

Lábbalzsam (3011)
A láb fáradtságát enyhítő, magas gyógynövénytartalmú 
lábápoló kozmetikum. Enyhíti vagy megszüntetheti 
a különbözö eredetű ízületi bántalmakat és 
izomfájdalmakat.Csökkenti a visszeres panaszokat 
és növeli az erek rugalmasságát. 250 ml.
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Sigfrid-Wasser® sejttápláló ránctalanító arckrém (3559)
A Sigfrid-Wasser® sejttápláló ránctalanító arckrémben
található aminosavak többsége esszenciális aminosav,
szervezetünk nem képes őket előállítani. Ezek az 
aminosavak fontos szerepet töltenek be a szövetek 
regenerálódásában, az izmok anyagcseréjében. Védik a 
szöveteket a szabadgyököktől, segítenek megőrizni a bőr 
fi atalságát, rugalmasságát. A termékből termékminta is kapható!

Sigfrid-Wasser® sejttápláló arckrém (3557)
A Sigfrid-Wasser® sejttápláló arckrém természetes
hatóanyagok, szerves anyagok hozzáadásával 
készül (gyógynövények és aminosavak), ezért 
sejttápláló hatású.A Sigfrid-Wasser® sejttápláló 
arckrém frissíti, nyugtatja bőrét, kellemes 
közérzetet nyújt .
A termékből termékminta is kapható!

Sigfrid-Wasser®  bőrvédő Gerániumos testápoló (3561)
A bőrvédő testápoló aktív összetevői táplálják, nyugtatják, 
hidratálják és óvják még a legszárazabb bőrt is, elősegítik a 
faggyúmirigyek optimális működését. Mindennapi használatával 
bőre bársonyosan lággyá és selymessé válik. Minden bőrtípus 
számára kiváló, pillanatok alatt beszívódik, így egész családja 
kedvence lesz. A termékből termékminta is kapható!

Sigfrid-Wasser®  folyadék (3563)
A Sigfrid Wasser folyadék 17 féle aminosavat 
tartalmaz, hosszú láncú peptidekben tartalmaz még gyógynövény 
kivonatot és illóolajat is, ami szintén nagyon jó gyulladáscsökkentő 
hatású, így külső és belső használatra egyaránt javasolt.

k 

p
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ami idejön elöl van!
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Family Business International Kft.
Cím: 1153 Budapest, Bácska utca 15.
E-mail: kozpont@family-business.hu

Web: www.family-business.hu
Telefon: (+36) 06 1 372 0418
Mobil: (+36) 06 70 452 5100

Fax: (+36) 06 1 372 0417

Amennyiben kínálatunk felkeltette érdeklődését, további információért 
forduljon ahhoz a személyhez, akitől ezt a termékkatalógust kapta!
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„Ahol a család és az üzlet találkozik”
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