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Vitamin minden mennyiségben
Narosan áfonya, Narosan narancs, Narosan tropic + 1 db Narosan red berry
» Narosan áfonya: étrend-kiegészítő vitamin szirup kellemes, gyümölcsös ízzel, extra vas és réz tartalommal. Az áfonyalé
közkedvelt ízének köszönhetően minden korosztály szereti! 11 fontos vitamin található benne, a pollen kivonat és az
ásványi anyagok pedig igazán teljessé teszik a terméket.
» Narosan narancs: narancs ízű étrend-kiegészítő vitamin szirup kiemelt magnézium tartalommal. A Narosan narancs minden pillanatban ellátja a szervezetet a legfontosabb
vitaminokkal és magnéziummal. A narancs- és ananászlé kiváló ízkombinációja élménnyé teszi a fogyasztását.
» Narosan red berry: étrend-kiegészítő vitamin szirup extra kalciummal és
magnéziummal. Taurin tartalma miatt ideális a stresszes időszakokban vagy
a fokozott koncentrációt igénylő helyzetekben. A vörös áfonya, a málna, a gránátalma és aronia lé kellemes, friss ízével elvarázsolja az érzékeket is.
» Narosan tropic: étrend-kiegészítő vitamin szirup cinkkel, trópusi gyümölcs ízesítéssel, valamint extra adag cinkkel az erős immunrendszer érdekében. A narancs, mangó, papaya, ananász és maracuja lé igazi trópusi
ízhatást biztosít. Nem csak az íze gazdag, a búzacsíra kivonat és a cink tökéletesen kiegészíti mindezt.

Í�ek a csúcson
Hús fűszerkeverék, Nahrom fűszerkeverék, Szárnyas fűszerkeverék + 1 db Ínyenc fűszerkeverék
» Hús fűszerkeverék: ne mi dolgozzunk, hanem a fűszerek! Ideális keverék húsokhoz. A paprika, a zeller, a hagyma, a bazsalikom,
a majoránna, a fokhagyma, a bors, az oregánó, a kakukkfű és a babérlevél mesés, harmonikus ízt ad a húsoknak. Természetesen
remekül illik akár levesekhez, mártásokhoz vagy salátákhoz, sőt bátran használható sajtos vagy tojásos ételek készítésekor is!
» Nahrom fűszerkeverék: az igazi konyhai mindenes a könnyed főzéshez kitalálva, univerzális fűszerkeverék ezernyi felhasználási lehetőséggel. Alkalmas önálló fűszerezésre
és az ízek finomítására egyaránt. Hagyma, fokhagyma, zeller, paprika teszi harmonikussá. Használható tojásételekhez, salátákhoz, zöldségekhez, a húsokhoz, halakhoz, de megállja a helyét rizs, tészta, burgonya készítésnél is.
» Szárnyas fűszerkeverék: kifejezetten a baromfihúsokhoz pl. csirke, pulyka, megalkotott fűszerkeverék. Sok paprikát tartalmaz, ami pikánssá is teszi
az elkészült ételeket. A mustármag, a curry vagy a rozmaring teljessé teszi
a baromfihús enyhe ízét. Természetesen bátran használható más könnyű húsokhoz, de mártásokhoz, levesekhez is kitűnő.
» Ínyenc fűszerkeverék: maga a pikantéria. Ezt a sokoldalú fűszerkeveréket
a fokhagyma, a hagyma, a petrezselyem, a paprika és a bors is tökéletesíti. Konyhai
mindentudónk remekül harmonizál a mézzel, bármilyen levessel, halakkal vagy épp
salátákkal. Rendkívül finom mártásokhoz adva, igazi csodát varázsol egy adag joghurtból vagy tejfölből, esetleg egy kevés vajból is. Ínyenc fűszer nem csak ínyenceknek!

Nagymama receptje

Egy csepp egés�ség

Szárított zöldségkeverék

Gyógynövényes olaj 3+1

Sokunk gyermekkori emlékeiben élénken él a kép, amikor
az édesanyák, nagymamák fáradságos munkával húsdarálón daráltak különféle zöldségeket és sóval elkeverve
kisebb üvegekbe porciózták. Ez volt a békebeli ételízesítő. Azóta sok víz lefojt a Dunán és íme a zöldségkeverék,
ami modern, finom, és kiemeli az étel valódi ízét. Kizárólag apró zöldségdarabokból áll, sárgarépa,
póréhagyma, paszternák, hagyma,
burgonya, káposzta, zöldbab,
karfiol és zeller található benne. A gazdag keverék alkalmas önálló ízesítőként
levesek, szószok készítéséhez, de a rizs, hús és
burgonyaételek esetén is
különleges hatást érhetünk el vele.

Ez a speciális Just termék 31 növényi olaj tökéletes elegye,
az otthoni elsősegély készlet alapja!
Segít a fáradt, feszes izmokon és ízületeken. Az értékes növényi
összetevők biztosítják, hogy frissebbnek érezd magad. A kellemes, mentolos illat felszabadítja a légutakat is. Fedezd fel a tiszta
lélegzet világát!
Tökéletes választás önállóan,
pl. masszázshoz. Alkalmazható bármely krémmel,
masszázsolajjal, használható fürdőadalékként,
kozmetikai szerként, aromalámpába és általában
aromaterápiás célokra.
Az egészségre
mindig van idő!

Hölgyválas�
Mályva habtusfürdő, Mályva deo roll-on, Mályva krém + 1 db Mályva testápoló
» Mályva habtusfürdő: egyedülálló formulájának köszönhetően élménnyé varázsolja a zuhanyozást! Gyengéden, mégis alaposan
tisztít, emellett intenzíven hidratálja a bőrt miközben nyugtatja és regenerálja az irritált területeket. Hogy mindig velünk legyen
a friss, természetes szépség ragyogása!
» Mályva deo roll-on: ha szeretnéd a kellemes, diszkrét illatot és az optimális védelem
előnyeit élvezni, a Mályva deo roll-on az ideális választás. Gyengéd és hipoallergén, alkohol nélkül. Hosszan tartó védelmet nyújt a kellemetlen szagok ellen, akár sportolás során is. Epilálás után is alkalmazható! A jellegzetes, virágillatú dezodor minden
hölgy számára tökéletes!
» Mályva krém: teljes körű védelem és ápolás! Biztosítja a szükséges hidratáltságot, és segít megnyugtatni az irritált bőrt, miközben rugalmassá és frissé teszi azt. Használható száraz, kivörösödött, repedezett bőr ápolására. Ha finom,
női illatot keresel, és a modern, természetes kozmetikumok előnyeit is élvezni
szeretnéd, a Mályva krém a legjobb választás.
» Mályva testápoló: a tökéletes testápoló! Rugalmassá és frissé teszi a bőrt, tökéletesen hidratálja és megvédi azt. Ezt nem csak érzed, látni fogod! A mályva-kivonat megvédi a bőrt a káros környezeti hatásoktól és nyugtató hatást fejt ki. A jojoba
és a búzacsíra olajainak köszönhetően a bőr ápolt, selymes, sima és elasztikus marad.

Fókus�ban a férfi
Havasi gyopár habtusfürdő, Havasi gyopár deo roll-on, Havasi gyopár after shave
+ 1 db Just for Men tusfürdő és sampon
» Havasi gyopár habtusfürdő: hűsítő és frissítő tusfürdő, amely abszolút tisztaságot, ugyanakkor tökéletes gondoskodást nyújt.
A bőrt puhává, finommá és rugalmassá teszi. Hihetetlenül sportos, friss és dinamikus illatát hölgyek és urak egyaránt kedvelik.
Akár az egész család számára alkalmas!
» Havasi gyopár deo roll-on: ha szereted a sportos-friss illatokat, ugyanakkor előnyben részesíted az opitmális és hosszan tartó védelmet, ez a deo pont számodra készült! Szabályozza
az izzadság termelését, és tartós védelmet biztosít a kellemetlen szagok ellen még akkor
is, ha hajlamos vagy a túlzott izzadásra. Bátran használható borotválkozás, szőrtelenítés
után is. Élvezd az egész napi frissességet!
» Havasi gyopár after shave: a mindennapi borotválkozás feszegeti bőröd tűrőképességének határait? Ez nem probléma többé! A Havasi gyopár after shave megszünteti
a borotválkozás során fellépő irritációt és megnyugtatja a bőrt. Hűsítő, ápoló gél, amely
bármilyen bőrre alkalmazható. Sportos, friss illata egész napra magabiztosságot ad.
» Just for Men tusfürdő és sampon: praktikus 2:1 termék, finoman és alaposan tisztítja a bőrt, tartós hidratáltságot biztosítva egész napra. Ráadásul samponként is tökéletes
választás. Speciálisan a férfiak igényeire szabva, a bőr ellenállóbbá válik, remekül gondoskodik a hajról is, hiszen simává és könnyen kezelhetővé teszi. A szivárgásmentes csomagolás
minden sport- és utazótáskába illik, ideális társ a mindennapokban!

Illatok világa
Narancs illóolaj, Citrom illóolaj, Levendula illóolaj + 1 db Teafa illóolaj
» Narancs illóolaj: az örök kedvenc. Harmonizál és stimulál, az otthon ideális illata, mely gyorsan beborítja a lakás minden pontját,
jó hangulatot, egyensúlyt kellemes közérzetet adva. Természetesen alkalmazható bármilyen krémben, pakolásban, masszázshoz,
fürdőkhöz vagy lábfürdőhöz.
» Citrom illóolaj: frissítő és stimuláló hatású, tökéletes választás aromalámpához, de bátran
alkalmazható pl. krémekkel keverve is. A kiváló minőségű természetes illóolajnak olyan
bizsergő aromája van, amelytől egy pillanat alatt válik mindenki kedvencévé. Mas�százshoz, fürdőkhöz is ideális választás.
» Levendula illóolaj: nyugtat és harmonizál. A levendula illóolaj remekül alkalmazható a zsíros és pattanásos bőr ápolására, illata jó hatással van a légzőrendszerre,
ráadásul az alváshoz, relaxációhoz is ideális társ. De tökéletesen alkalmas az izmok megnyugtatására is. Természetesen használható krémekhez, bedörzsöléshez, masszázshoz, fürdőkhöz vagy lábfürdőkhöz egyaránt.
» Teafa illóolaj: az igazi főnyeremény a bőrápolásban! Első osztályú, tiszta teafaolaj manuca és rosalina olajjal kiegészítve, igazi gyógyír az irritált bőrnek. Viszketés, rovarcsípés, pattanás, mitesszer… Nincs akadály! Néhány csepp az üvegből,
és a család minden tagja érzi majd a gondoskodást. Hatékony és praktikus még
akkor is, ha gyors segítségre van szükség. Égő érzés nélkül működik, meglepő milyen
gyorsan ápolja és finomítja a bőrt.
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