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Édesanyáknak

Starkné Szabó Eszter | Élet(FA)mód Klub vezető dietetikus
A Nahrin fűszerei nemcsak fenséges ízeikkel gazdagítják ételeinket, hanem étvágyfokozók,
emésztésjavítók, valamint kis nátriumtartalmuknál fogva, só helyett alkalmazva,
hozzájárulnak a sófogyasztás csökkentéséhez is.
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1 db Fokhagyma, 1 db Tengeri algás
sópótló, 1 db Nahrom
+ 1 db Szárnyas fűszer

1 db Vital Just nappali krém havasi gyopárral,
1 db Vital Just éjszakai krém havasi gyopárral
+ 1 db Vital Just tisztítógél 50 ml

1 db Árnika-Aloe habtusfürdő 300 ml
+ 1 db Kamillás kézkrém 30 ml

Édesapáknak

Tonk Emil | a Magyar Marketing Szövetség alapító elnöke
Az egyik legjobb döntésem volt, amikor hallgattam az ajánlásra és kipróbáltam
a Havasi gyopár after shavet. Rendkívül kellemes illata, ezzel együtt élvezhető nagyon jó hatása
a legjobbak közé sorolta a gélt. Az elégedettségem garanciája, hogy több éve töretlenül,
naponta használom. Köszönöm ezt a terméket. Kiváló döntés volt az ápoltság fenntartására.

1 db Narancsos puncs ital
+ 1 db bögre

Havasi gyopár csomag
(habtusfürdő, roll-on, after shave)
+ 1 db Just for Men borotválkozó gél

1 db Téli este aroma
+ Just adagoló spray
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Testvérnek

Gali Károlyné | tanácsadó
Azért szeretem a Tengeri alga tusfürdőt, mert olyan friss üde illata van.
Élénkítő hatását főleg reggel érzem, de szívesen használom esti tisztálkodáshoz is.
Javaslom, hogy próbáld ki, nagyon fogod szeretni.
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Mályva szett
(Mályva habtusfürdő 100 ml,
Mályva testápoló, rózsás táskában)

1 db Méz-rizs tusfürdő,
1 db Izlandi moha tusfürdő magnéziummal
+ 1 db Aloe vera, jázmin, cédrus tusfürdő 250 ml

1 db Intim lemosó 250 ml
+ 1 db Teafakrém 30 ml

Gyerekeknek

Herczku Jánosné | vezető tanácsadó
Bármikor, bárhol víz nélkül fertőtlenítheted a kezed, ha van nálad JUST Kéztisztító gél.
Utazáskor, vásárlás után, iskola, óvoda, busz, villamos, lépcső, lift, piac, orvosi rendelő, és sorolhatnám
tovább! Most kapható, ráadásként kapunk mellé 2 db kicsi flaskát, ami a táskánkban mindenhová
útitársként kísér bennünket. Óvd magad és családod egészségét ezzel a kiváló Svájci minőséggel!

2 db Narosan mini
+ 1 db Plüssállat

1 db Hab-krém-puding vanília
+ 5 db Gyümölcsös Ice-tea termékminta

1 db Kéztisztító zselé
+ 2 db üres flaska
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Barátnőnek

Verebes Linda | színművész
Számomra nagyon fontos, hogy mivel ápolom a testem, milyen anyagokat engedek felszívódni
a bőrömbe. A mályva vonal tagjainak minden összetevője jót tesz a bőrömnek és a szervezetemnek.
Akár magadat, akár szeretteidet kívánod megajándékozni karácsonykor, a Mályva vonal minden
terméke kiváló választás lesz!
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Mályvacsomag
1 db habtusfürdő 300 ml, 1 db roll-on,
1 db krém + 1 db testápoló

1 db Vital Just Hydrogél,
1 db Vital Just Arctonik
+ 1 db Vital Just Arcradír

1 db Málna/Menta tusfürdő
+ 1 db Just kozmetikai táska

Barátnak

Balogh András | értékesítési igazgató
A Just for Men tusfürdő-sampont azért szeretem, mert hatékonyan tisztítja,
ápolja a bőrt és a hajat. Jól tudom használni mozgás, utazás alkalmával vagy
nehéz fizikai munkavégzést követően. Testápolási igényemet 100%-ban kielégíti.

1 db Bors fűszer,
+ 1 db Bors fűszertartó

1 db Just for Men roll-on,
Havasi gyopár roll-on, Alpesi len roll-on
+ 1 db Just for Men tusfürdő
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Nagymamának

Szilágyi Ildikó | vezető tanácsadó
Annyira szeretem! Ez a gyorsan felszívódó finomság a Nahrofit, folyékony táplálék napi egy
étkezésemet adja. Isteni az íze, vigyáz a súlyomra, a szellemi, testi fittségemre, és tudod,
olyan könnyen magammal is vihetem bárhova, hiszen gyorsan elkészíthető:
a port egy kis rázópohárba helyezem, és végül is, víz, mindenhol van.
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1 db Húsfűszer, 1 db Nahrom,
1 db Saláta fűszer
+ 1 db Ínyenc fűszer

2 db Nahrofit Kávé, 1 db Nahrofit Vanília
+ 1 db Nahrofit Vanília

Nagypapának

Pindroch Csaba | színművész
A Lábvonal minden termékét szívesen használom! A lábkrémet kenem lábra, kézre, bármilyen
utánpótlásra szoruló bőrfelületre. A Lábbalzsamot és a fürdősót egy dolgos nap,
vagy kiadós futás után. A Pedibont zuhanyozás után vagy reggel, öltözés előtt használom.
Próbáljátok ki és nyugodtan adjátok a „macsóknak” karácsonyi ajándékként!

Lábvonal
(lábkrém, -fürdősó, -balzsam, Pedibon)
+ 1 db házi papucs

2 db Ginseng-Ginkgo kapszula,
1 db Csipkebogyó kapszula
+ 1 db Narosan Red Berry

1 db Instant almás
gyógynövényes ice-tea
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Anyósnak

Acél Anna | Kazinczy-díjas műsorvezető
A Sminklemosó finoman tisztít és fenntartja a bőr természetes egyensúlyát. A smink eltávolítását
a szemkörnyék lemosásával kezdem, azután térek rá a többi részre. Addig ismétlem a műveletet,
míg a vatta a törlés után tiszta marad.

1 db Citrombors fűszer
+ 1 db Citrombors fűszertartó
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Mandarin díszdoboz
(testvaj és fürdő/tusfürdő)
+ 1 db Vital Just sminklemosó

Apósnak

Tóthné Borza Ildikó | tanácsadó
A sportolóknál bemelegítésnél és az ízületi betegségekben szenvedőknél nagy segítség

a Boróka krém. A boróka melegítő hatásáról ismert, bemelegíti az ízületeket, ezáltal csökkennek
a sportsérülések, idegi becsípődések és az ízületi gyulladások. Aranyszabály: 5 percig folyamatosan
kell masszírozni az érintett területet, mert akkor fejti ki a hatását!

3 db Borókakrém
+ 1 db Borókafürdő

3 db Szemspray
+ 1 db Lutein kapszula
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Főnöknek

Dr. Harsányi Edit | orvos-marketing igazgató
Nyugalom? Harmónia? Boldogság?
Ugyan ki tudna ennek ellenállni? Mindez 5 dekában és 5 centiben?
Az én táskámban mindig van Levendula aroma.... hogy kerek legyen az élet!

1 db Szárított zöldségkeverék
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Aromacsomag
1 db Narancs, 1 db Citrom,
1 db Levendula + 1 db Teafa aroma

Nahrin ajándékdoboz
Oliva olaj 250 ml, Olasz fűszerkeverék fűszertartóval,
Instant mediterrán leves, Saláta fűszer 55 g,
Tengeri fűszer 80 g, Balzsamecet 250 ml

Szomszédoknak

Hegyi Gyöngyi | vezető tanácsadó, természetgyógyász
Antistressz aroma hatásos a nehéz napokban. Nyugtalanságod, feszültséged elillan, lazít, vitalizál.
Tiszta növényi hatóanyagaival szagláson keresztül jótékonyan hat a testre és a lélekre.

Legyél önmagad királynője!

2 db Sarki gyökér kapszula
+ 1 db Antistressz aroma

1 db Burgonya fűszer
+ 1 db Burgonya fűszertartó
13

13

Kicsiknek és nagyoknak
Rigó Éva | vezető tanácsadó

A Narosanok a legjobb termékek a multivitaminok világában. Az áfonya nekem erőt, energiát,
a „nehéz napokon” a feltöltődést biztosítja. Imádom! Ez egy igazán gondoskodó karácsonyi ajándék.
És nagyon finom!
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Vitamincsomag
1 db Áfonya, 1 db Narancs,
1 db Tropic + 1 db Red Berry

Gyógynövényes olaj 3+1

D vitamin kapszula 3+1

Vörös rizs kapszula 3+1

Edzőtársaknak

Dr. Molnár Ildikó | értékesítési igazgató
Alpesi balzsam

1 db Árnika krém, 1 db Wallwurz krém,
1 db Alpesi balzsam
+ 1 db Árnika krém

Kicsi krém a táskában,

A gyógyszert elfelejthetem.

örök társam a nagy bajban.

Fejemtől a lábamig

Kenhetem és fenhetem,

Mindent hűsít és gyógyít!

1 db Basico tabletta, 1 db Instant Zöldségleves,
1 db Nahrofit Vanília
+ 1 db Iso-Tea
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JNS Hungária Kft.
3530 Miskolc, Papszer u. 24.
Telefon: +36 46 509 590
Mobil: +36 70 457 2700
www.eletfaprogram.hu

SZERETNÉNK FELHÍVNI KEDVES VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY AKCIÓINK A MEGADOTT IDŐSZAKBAN,
A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! AZ AKCIÓBAN SZEREPLŐ AJÁNDÉKOK VÁLTOZHATNAK!

