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Ünnepeljünk
együtt

El sem tudjátok képzelni, milyen különleges számomra a 2016-os év – és nemcsak az én számomra, hanem 
a CaliVita International egész csapata számára is! 25 évvel ezelőtt alapítottam meg a céget, 25 éve annak, 
hogy a kiváló minőségű, amerikai gyártású étrend-kiegészítőket elkezdtük forgalmazni Európában.  
Bár nagy reményekkel néztem a jövő elé, ilyen fergeteges sikerre azért nem számítottam.

A célom az volt, hogy kiváló minőségű 
táplálékkiegészítők széles válasz-
tékát ajánljuk fogyasztóinknak, és 

közösséget építsünk a hozzánk hasonlóan 
gondolkodó, egészségtudatos fogyasztók-
ból és értékesítőkből. Kezdettől fogva szilár-
dan bíztam benne, hogy a minőségi 
táplálékkiegészítők elérhető áron való for-
galmazása sokunk számára jó üzleti 
lehetőséget rejt. Azt azonban nem 
sejtettem, hogy a mozgalom, amit útjára 
indítok, bombasiker lesz!

Európában először Magyarországon 
jelentünk meg, azután következett Cseh-
ország, Szlovákia és így tovább. Magyar-
országon már az első egy év leforgása alatt 
mintegy 125 ezren csatlakoztak a hálózat- 

hoz – a teljes népesség 1,25%-a! Amennyire 
tudom, ez azóta – a különböző országok 
méretétől függetlenül, beleértve az akkor 300 
milliós Amerikai Egyesült Államokat is –  
egyetlen országban sem ismétlődött meg.

Ma is emlékszem, micsoda izgalommal áll-
tam ki a tömegek elé az első infóesteken, az 
első rendezvényeken… Azóta persze ehhez 
hasonló eseményekből több ezret szervez-
tünk számos országban.

Üzleti modellünk a közös munkára és siker-
re, a gondoskodásra és a szeretetre épül. 
Egyszerű a képlet: segítünk az embereknek, 
hogy boldoggá és sikeressé váljanak. 
Következésképpen a mi közösségünk és mi 
magunk is boldogok és sikeresek leszünk.

Az évek során csaknem 2 millió tag csatla-
kozott hálózatunkhoz, ennyi embernek sike-
rült megmutatnunk, hogyan éljenek egészsé-
ges életet. Közülük több ezren váltak 
függetlenné és sikeressé. Rengetegen meg-
tanultátok, hogyan éljetek egészségesebben, 
boldogabban, hogyan legyetek sikeresebbek, 
és ezáltal nemcsak a saját életeteket és pénzü-
gyi helyzeteteket sikerült megváltoztatnotok, 
hanem számtalan rászoruló társatokét is.

Mi, emberek csak akkor lehetünk boldo-
gok, ha tudunk adni és szeretni, ha van egy 
életcélunk. Aki rájön, hogy itt, a CaliVitánál 
mi mindent adunk az embereknek, az 
nálunk szilárd és tartós életcélra lel. Úgy 
gondolom, hogy mindannyian egészsége-
sek, boldogok és sikeresek szeretnénk 
lenni. És azt is tudjuk, hogy minél többen 
dolgozunk együtt, hogy elérjük ezt a célt, 
annál sikeresebbek leszünk – együtt és 
egyénileg is.

Ha azt mondom, nagyon büszke vagyok 
rátok és mindarra, amit együtt sikerült 
elérnünk, még nem mondtam eleget; úgy 
fogalmaznék inkább, hogy ez alatt a hihetet-
len út alatt, amit idáig megtettem, a világon 
a legjobb, legszeretőbb szívű emberekkel 
nyílt alkalmam találkozni!

Gyertek el, ünnepeljük együtt az idei 
különleges évfordulót és csapatunk közös 
sikerét 2016. november 5-én, a CaliVita 25. 
születésnapi gáláján, Budapesten!

Hamarosan találkozunk!

Hargitai Győző
alapító-elnök
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ÉRTÉKEINK

Ezekben az értékekben hiszünk, 
és olyan közösséget építünk, illetve olyan társakat keresünk, akik vallják  

és vállalják, hogy velünk együtt meg is tartják ezeket az értékeket!

ÉREZD MAGADÉNAK A CALIVITÁT!
A CALIVITA ÉRTÉKEIT AZ ELMÚLT 25 ÉV KÖZÖS MUNKÁJA ALAKÍTOTTA KI

NEWSVÁLLALATI ÉRTÉKEK
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Kövess a Facebookon: CaliVita Pres



NEWS SIKERTÖRTÉNETEK NEWSSIKERTÖRTÉNETEK

Az első
Bogyókkal teli színes dobozok? Na, 

ebből mit lehet kihozni? Az együtt töltött 
nap, Győző és Évi jövőkép-vizualizációja 
beindított nálam is valamit. Bár az üzleti 
rész még jó darabig érthetetlen volt szá-
momra, az egyedülálló termékek újdon-
sága hamar meggyőzte ismerőseinket, 
barátainkat. Pillanatok alatt rengeteg 
ember csatlakozott és vásárolt. Hamarosan 
azonban meg kellett tapasztalnunk, amit 
azóta is: bár elsők voltunk és vagyunk a 
étrend-kiegészítők piacán, a konkurencia 
mindig hamar megjelenik. Rájöttünk, 
hogy az újdonság varázsa helyett meg kell 
tanulnunk az emberek igazi nyelvén kom-
munikálni. A folyamatos innováció mellett 
állandóságot és megbízhatóságot kell biz-
tosítanunk a vásárlóinknak. A legbizto-
sabb reklámja a termékeknek saját ter-
méktapasztalataink átadása ismerő-
seinknek. Szoktam mondani, hogy későn 
érő típus vagyok, így számomra 3 évnek 
kellett eltelni, hogy rájöjjek, az egyik 
legértékesebb termékünk maga az üzlet. 
Mikor ennek lényegét megértettem, újult 
erővel kezdtem egy új hálózat kiépíté-
sébe. Kihasználtam a cég terjeszkedését, 
és több országba eljutottam egy fantaszti-
kus csapattal! Mára több mint 4000 tagot 
számlálok a hálózatomban, és örömmel 
tölt el, hogy nagyrészüket személyesen is 
megismerhettem, tanulhattam Tőlük, 
taníthattam Őket!

A legtöbb előadásomat így kezdtem: 
„Azért jöttem, hogy nálam okosabb, ügye-
sebb, szorgalmasabb embereket találjak!” 
Szerencsére ez így is lett! Ez a hozzáállás 
egy hagyományos üzletben elképzel- 
hetetlen ellentéteket válthat ki, de nem 
nálunk. A legjobb érzés – erkölcsileg és 
anyagilag is –, ha egy üzlettársadat 
magasabb szintre tudod juttatni magad-
nál!

Az üzletben elért eredményt nem a 
pénz mennyiségében mérem, hanem a 
megvalósított szabadság mértékében. Ez 
minden embernek más és más! Ezért az a 
legfontosabb szempont az induláskor, 
hogy mi az egyén egyedi igénye és célja!

Szinte minden terméket kipróbáltunk 
családommal, hiszen igazán hitelesek csak 
így lehetünk. Ma már a teljes házipatikánk 
CaliVita termékekből áll: White Willow, 

Liquid Chlorophyll, C-vitamin, OrganiCare 
Rescue gél, D-drops stb. A gyerekek a Lion 
Kids termékcsalád palettáján cseperedtek 
fel. Egy baleset miatt a MagneZi B6 nélkü-
lözhetetlen számomra. A súlyos műtétek 
után gyógyszerek nélkül álltam talpra: Low 
Deuterium Oxy Crystal, Noni, Calcium 
Magnesium Plus és Iron Plus segítettek 
ebben. Amikor legkisebb fiam megszüle-
tett, a gyermekorvos fel akarta írni a szoká-
sos gyógyszertári cseppeket, aztán írás 
közben megállt, rám nézett, és csak annyit 
mondott: „Ja persze, ez Nektek van!”

Meggyőződésem, hogy nincs még egy 
ilyen ember- és családbarát rendszer, 
mint a CaliVita! Véleményem szerint 
három alappillér a stabilitás oka:

 HARGITAI GYŐZŐ, A CALIVITA 
  ELNÖKE, TULAJDONOSA

Rengeteg vállalkozás, MLM-rendszer megy 
tönkre még akkor is, ha maga az üzlet jó, mert 
a tulajdonos nem tudja kezelni a változásokat, 
nem tud felnőni a feladathoz. Győző 25 éve is 
ugyanaz a meleg szívű, barátságos „jó fej” volt, 
mint ma, de mára fantasztikus üzleti vezetővé 
fejlődött, aki a piac és az emberi szükségletek 
kihívásaira nagyságrendekkel előbb reagál, 
mint a versenytársak.

 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK
Még soha nem csalódtam a termékek-

ben. A termékösszetétel, a felhasznált 
hatóanyagok kiválóak, így a termékek 
minősége 25 éve kifogástalan. Nem 
véletlen, hogy a cég a termékekre 100% 
minőségi garanciát biztosít!

 HASONLÓ GONDOLKODÁSÚ, NAGY- 
  SZERŰ EMBEREK A HÁLÓZATBAN

Azt mondják, hogy a tudatod a környezeted 
tükre! Nem véletlen, hogy a tulajdonos sze-
mélyisége maga köré vonzotta a hasonlóan 
pozitívan gondolkodó emberek százezreit.

A cég dolgozói és a tagok egyforma 
értékrend mentén dolgoznak! Emberszerető, 
segítőkész, sikeres emberek, akik akarnak és 
tudnak is változtatni az életükön! Egy 
Minőségi Életre vágyó társaság, akik másokért 
tesznek, és az a legfontosabb számukra, hogy 
akiknek segítenek, azoknak a lehető legjobb 
legyen! Az üzletben ugyanígy gondolkodnak! 
Az a legfontosabb, hogy Te sikeres légy. Ebben 
az üzletben minden ember egyéni sikere a Te 
sikeredet is jelenti!
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25 év
Egy késő őszi, de ragyogó és 

napsütötte napon bátyám, 

Tamás csábított el 

Szolnokra, hogy nézzük 

meg egy fantasztikus új 

üzlet lehetőségét. Az egyik 

nagyáruház emeletén 

találkoztam először 

Hargitai Győzővel és  

dr. Lepény Évával. Még nem 

sejtettem, hogy ez a nap 

megváltoztatja az életem!
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Így én maradok a 
CaliVitával, és arra  
bíztatlak, hogy gyere  
Te is, és folytassuk együtt 
a következő 25 évvel!



Röviden így lehetne összefoglalni a CaliVita 
International idén nyáron is megrendezett,  
egyik legnépszerűbb, legtöbb embert megmoz-
gató nemzetközi eseményét, a nyári tábort. 
Rendezvényünk 2016 júniusában tizenötödik  
alkalommal nyitotta meg kapuit közel 
négyszáz résztvevő számára a Zaton Holiday 
Resort-ban, a horvát tengerpart egyik fantaszti-
kus mediterrán komplexumában. Az új helyszín 
jól felszerelt apartmanjai, homokos tengerpartja, 
éttermei, bárjai maradéktalanul gondoskodtak a 
résztvevők kényelméről és pihenéséről, a felejt-
hetetlen élményeket és az önfeledt szórakozást 
pedig a sokszínű programok garantálták.

A CaliVita nyári tábora sokkal több, mint egy kellemes 
hangulatú, jól szervezett nyaralás. A résztvevők itt maguk 
dönthették el, hogy a gazdag programkínálatból melyik 
programot részesítik előnyben – mindent lehetett, de 
semmi sem volt kötelező!
• Voltak, akik a cég vezetőivel, ikonikus egyéniségeivel 
 akartak találkozni, hogy tanuljanak, lendületet  
 kapjanak tőlük.
• Sokakat a szakmai programok, képzések motiváltak 
 leginkább a részvételre.
• Mások a szórakoztató programokban voltak  
 aktívabbak, és örömmel élték meg kreativitásukat 
 például a pólófestésben.
• A sportosabb résztvevők ezúttal is összemérhették  
 erejüket hagyományos strandröplabda-bajnoksá- 
 gunkon, ahol a heroikus küzdelemből idén 
 Lengyelország került ki győztesen (már most izgatottan 
 várjuk a visszavágót!).
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Zaton 
• 2016-ban még inkább fókuszba kerültek a wellnessprog- 
 ramok és az egészségmegőrzés. Az orvosi konzultáció és 
 vércseppanalízis mellett frissítő reggeli torna és masszőr  
 gondoskodott táborozóink lazításáról.
• Kirándulásokban sem volt hiány, buszos vagy hajós  
 utazással fedezhettük fel a környék gyöngyszemeit, de  
 akár kalandos raftingra is vállalkozhattak a bátrabbak.
• Az esti partik alkalmával mindenki együtt bulizott a jól 
 ismert dalokra, míg a legnagyobb CaliVita ünnepet ezúttal is 
 a Nemzeti Est hozta magával, ahol a résztvevő országok finom 
 ételekkel-italokkal és különleges műsorszámokkal mutatkoztak 
 be. Ezúton is köszönjük azt a lelkesedést, amivel megtisztel- 
 tétek ezt a programot, és azt a hihetetlen energiabefektetést, 
 amivel erre az estére készültök minden évben.

Ez a néhány nap a hatalmas baráti társaságnak és a fantasztikus 
hangulatnak köszönhetően gyorsan elrepült, ahogy azóta a nyár 
is. A CaliVita nyári tábora azonban csak egy rövid időre búcsúzik. 
A szervezés már most javában folyik, hogy jövőre új helyen, 
még színesebb programkínálattal és még több ajándékkal 
várjuk tagjainkat.

A CaliVita ettől több, mint üzlet!

NEWS NEMZETKÖZI CALIVITA NYÁRI TÁBOR NEWSNEMZETKÖZI CALIVITA NYÁRI TÁBOR

Mire gondolok: remek társaság, izgalmas  
programok, fergeteges bulik, fantasztikus helyszín, 

csodálatos időjárás és szuper ajándékok?

Valóban! 
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NEWS TAGSÁG-MEGÚJÍTÁS
C

A
L

IN
E

W
S

8

Az elmúlt 25 évben a CaliVita 
az egészséges életmód és a 

helyes táplálkozás szószó-
lójaként világszerte em-
berek százezreinek segí-
tett több mint 30 ország-
ban, hogy egészségeseb-
bek, szabadok és anyagi-
lag függetlenek legye-
nek. Ha még nem tetted, 
újítsd meg CaliVita tagsá-
godat, és maradj a CaliVita-

történelem részese, hogy  
a jövőben is olyan előnyök  

és szolgáltatások páratlan  
skálájához juss hozzá, melyek 

lehetővé teszik számodra, hogy 
egy általad megálmodott Minőségi 

Életet élj.

Erre kétféle lehetőséged van: évközben folyamatos 
vásárlással (automatikus kumulatív tagságmegújítás) vagy 
az év hátralévő részében történő egyszeri, meghatározott 
értékű vásárlással (hagyományos tagságmegújítás).

Automatikus  
tagságmegújítás év közben

Amennyiben vásárlásaid összesített KP-értéke 
(kumulatív KP) adott évben eléri a 12 000 KP-t, tagsági 
viszonyod automatikusan megújul a következő évre.

Hagyományos tagságmegújítás
Amennyiben eddigi és az év hátralévő részére ter-

vezett vásárlásaid összesített KP-értéke nem éri el a 

fenti értéket, most itt az idő tagságod megújítására 
egyetlen vásárlással! Vásárolj 2016. szeptember 1. 
és december 31. között 6000 KP-értékben egy 
számlára, és ezzel megújítod tagsági viszonyodat a 
következő évre.

Maradj részese 
25 • éves • történelmünknek!

Az Internet Explorer 
segítségével figyel-
meztesd azokat az 
alsóbb vonalbeli tag-
jaidat is, akik még 
nem újították meg 
tagságukat!
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NEWSNEMZETKÖZI ESEMÉNYEK

Sikerszeminárium – 2017, Kréta

Az élet megjutalmazza
Ez mostanra sokaknak sikerült, de legalább ennyien  
vannak, akiket már csak pár lépés választ el a sikertől.  
Még egy hónap, és lehet, hogy ők is csatlakoznak a  
legjobbakhoz… Neked is van még néhány heted 
arra, hogy akár Te is velünk jöhess! Hogy mennyien 
adták fel ezen a ponton az elmúlt két évtized során? 
Nos, ezt nem tudjuk megmondani. De biztosan kita-
lálod, hogy kik voltak azok, akik évről évre velünk tart-
hattak: azok, akik soha nem adták fel a küzdelmet!
Ne feledd, a siker a jó időzítésben rejlik – tehát  
semmiképp ne add fel a siker küszöbén!

azokat, akik soha nem adják fel a küzdelmet
„A legtöbb ember élete legnagyobb sikerét 
akkor érte el, amikor egy lépéssel túlment azon 
a ponton, ahol a látszólag legnagyobb  
vereséget elszenvedte.” 

Brian Tracy

A CaliVita sem tesz másként: jövőre a legjobban 
teljesítő hálózatépítőinket ismét felejthetetlen  
luxusutazásra hívjuk, ezúttal Kréta szigetére.  
Ha te is szeretnél velünk tartani ezen a fantasztikus 
úton, először is az alapvető utazási feltételeknek kell 
megfelelned.
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NEWS SIKERTÖRTÉNET NEWSSIKERTÖRTÉNET

Interjú  
Dr. Rákóczi Csongorral,  
a CaliVita magyarországi  
Silver Group Managerével

A családotok egy igazi CaliVita generáció,  
hiszen már a szüleid is kimagasló eredményeket 
értek el. Hogyan segítettek abban, hogy a  
testvéred és te is ezen az úton indulj el?

Szüleim életstílusa és az a szabadság, amit a CaliVitától 
kaptak, számomra mindig is vonzó volt. A termékek és 
az üzlet fokozatosan, már gyerekkoromtól életünk 
részévé vált, a kérdés már csak az maradt, hogy mikor 
vágok bele aktívan én is. Az egyetem elvégzését 
követően három havi alkalmazotti lét után felmond-
tam. Éreztem, hogy a munkahelyi „40 éves terv” tele 
kötöttségekkel és megalkuvással nem az én utam, 
miközben a CaliVitánál kiegyensúlyozott és elégedett 
emberekkel ismerkedtem meg az évek során. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen családba 
születhettem, és hálás vagyok, hogy első kézből láthat-
tam, milyen életet nyújt egy jól felépített csapat. 
Valójában engem senki sem győzködött, én akartam 
ide tartozni. Saját és környezetem jó terméktapasztala-
tai és a példa, amit nap mint nap láttam, megalapozta 
a cégbe vetett hitemet, és megerősített döntésemben.

Mi az, amit a CaliVita  
adott neked az elmúlt években?

Valójában a CaliVita attól nagyszerű, hogy számtalan olyan 
dolgot adott az anyagiakon túl, amit pénzért nem lehet 
megvenni. Barátokat, élményeket, személyiségfejlődést, 
elismerést, hálát, köszönetet, nyugalmat, stabilitást, időt a 
családdal… Ma már a számomra igazán fontos dolgokkal 
foglalkozhatok, a gyermekeink mindennapjainak aktív 
részese lehetek. Megtanultam kitartónak, megértőnek, 
elfogadónak lenni, és rájöttem, hogy milyen jó érzés 
mások sikereiért tenni, és osztozni az örömeikben. A leg-
szebb az egészben az, hogy szeretem, amit csinálok, így 
boldogan veszem a feladatokat, és tíz év elteltével is egyre 
motiváltabb vagyok. Az egészségen és az értékes kapcso-
latokon túl talán az egyik legnagyobb áldás az életben, ha 
valaki azzal foglalkozhat, amit tényleg szeret, amit tényleg 
szívből csinál. Főleg, ha mindezt a szeretteivel teheti.

Milyen értékeket tartasz  
fontosnak a munkád során és az életedben?

Mivel a CaliVita az életünk része, és szorosan össze-
fonódik családunkkal, így ugyanazon értékek 
számítanak az üzletben és a magánéletben is. Fontos, 
hogy add bele magad 100%-ban, és őszintén, hittel 
képviseld cégünket! Valójában mi nem agyonképzett, 
mesterkélt értékesítőket keresünk, hanem őszinte, jó 
embereket, akik hajlandóak tenni boldogulásukért. 
Lelkesedj a lehetőségért, és égjen a tűz a szemedben, 
ha a jövődről van szó! Fogadd el, hogy munkatársaid 
életében lesznek olyan időszakok, amikor nem tudnak 
kellően az üzlettel foglalkozni, te mégis légy türelmes 
és elfogadó! Szánj időt arra, hogy jobban megismerd a 
másikat, és az erősségeire fókuszálj! Igyekezz egy 
olyan csapatot felépíteni, ahová öröm tartozni, és 
büszkén vállald, hogy egy ilyen közösség tagja lehetsz! 
A mi üzletünkben a tettek sokkal hangosabbak, mint a 
szavak, így először te mutass példát, ha követőket 
szeretnél! Akkor is építsd tovább vállalkozásodat, ha 
épp nem úgy mennek a dolgok, ahogyan elképzelted, 
és a nehézségek ellenére is következetesen, rendszere-
sen tedd bele a munkát! Csakis a tettek fognak vál-
tozást hozni az életedben.

Nemrég érted el a Silver Group Manager szintet. 
Mik a terveid a következő évekre?

Természetesen ez a szint is csak egy állomás. Úgy gon-
dolom, nincs új a nap alatt, bele kell tenni az alap-
munkát, hogy új eredményeket érjünk el. Ahhoz, hogy a 
csapat is fejlődjön, nekem is fejlődnöm kell, új embere-
ket behozni, új vonalakat elindítani, napi szinten, rend-
szeresen megbeszéléseket, tájékoztatókat tartani, és 
aktívan fejleszteni vállalkozásunkat. Ugyan kellemes 
érzés élvezni a passzív jövedelem adta szabadságot, 
mégis az új sikerek azok, amik igazán motiválttá tesznek. 
Szeretném még nagyon sok emberhez eljuttatni a 
CaliVita hírét, és szeretnék egy igazán jó közösséget 
formálni, ami évtizedeken át biztosítja családok ezreinek 
jólétét.

motiválnak
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A csapat sikerei

igazán
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A Minőségi Életérzés egy harmonikus  
egyensúly, melyet három életterület együt-
tes megléte biztosít.

1. Az első testünk állapota, vagyis az 
  egészségi állapotunk.

2. A második egzisztenciális és pénzügyi 
  helyzetünk, vagyis az anyagi  
  biztonságunk és függetlenségünk.

3 A harmadik pedig a lelki  
  egészségünk, ami magába foglalja a 
  bizalomra és szeretetre épülő  
  kapcsolatainkat, illetve személyes 
  önismeretünket, valamint  
  személyiségünk és szakmai  
  képességeink fejlődését.

A CaliVita Akadémia azzal a céllal jött létre, 
hogy a három életterülethez kapcsolódó 
tudásanyagot átadja azoknak, akik megol-
dást keresnek problémáikra, és ismét egyen-
súlyt akarnak teremteni az életükben!

A tudásbázison kívül speciális készségfej-
lesztési tréningeket dolgoztunk ki számo-
tokra, hogy sikerrel vegyétek az akadályokat.

Valahol legbelül minden ember tudja, 
hogy az élete során felmerülő problémákra 
mi a megoldás, csak sokszor azzal nincsenek 
tisztában, hogy azt hogyan vigyék végig. 
Néha elég egy jó beszélgetés, egy új mód-
szer, egy készség fejlesztése, és azonnal 
képessé válunk változtatni és feloldani a si-    
kert gátló blokádot!

A CaliVita Akadémia olyan készségek 
képzését tűzte ki célul, melyet min-

den ember sikerrel használhat mind a 
magán-, mind az üzleti életében!

•	 Gondod van az emberi kapcsolatok  
 kialakításával?
•	 A családon belüli, személyes konfliktusa- 
 idat szeretnéd megoldani?
•	 Eredményesebbé szeretnéd tenni üzleti 
 kapcsolataidat?
•	 Szeretnél hosszú távú, bizalomra épülő 
 kapcsolatokat kialakítani?
•	 Szeretnél tartalmas beszélgetéseket 
 folytatni, és ehhez meg szeretnéd tanulni, 
 hogy hogyan tehetsz fel jó kérdéseket?
•	 Gondot jelent, ha kifogással találkozol?
•	 Emelni szeretnéd az üzleti bevételeidet?

Ha bármelyik területen szeretnél jobb 
képességeket elsajátítani, akkor nincs más 
dolgod, mint jelentkezni a CaliVita Akadémia 
DISC II. képzésére!

Ez egy viselkedéstípusokra specializált 
képzés, ahol megismerheted, hogy a 
különböző típusú emberek mire figyelnek, 
hogyan érdemes megszólítani őket, hogyan 
kérdezhetsz tőlük úgy, hogy értékes válaszo-
kat kapj, amelyekből valóban megismer-
heted a gondolkodásukat és az igényeiket. 
Felfedezheted, hogy mennyire egyszerű a 

kifogásokat kezelni, ha valóban odafigyelsz a 
másikra. Egyszerűen megtanulhatod, hogyan 
érdemes emberi értékek mentén úgy kom-
munikálni, hogy Te és beszélgetőpartnered a 
lehető legjobban érezzétek magatokat, és 
emellett valóban tartalmas és informatív 
beszélgetést folytassatok!

2016. október  8. – Keszthely

Jelentkezni itt tudsz:  
http://calivita.hu/akademia/ 

jelentkezes/ertekesitesi-trening/.
Ha problémád van, és nem tudod megol-

dani, ne várj sokáig! 
Hidd el, van olyan megoldás, amit talán 

ma még nem ismersz. Bővítsd ismereteidet, 
és csiszold készségeidet!

Mi azért vagyunk, hogy segítsünk!

NEWSHELYI RENDEZVÉNYEKNEWS MINŐSÜLÉSEINK

REFLEKTORFÉNYBEN
2016. JÚNIUS ÉS JÚLIUS KÖZÖTT ELŐSZÖR SZINTET VÁLTOTT TAGOK

Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor csoportja:
Egri-Dohor Réka, Dombegyház – Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor

Czinege Csilla csoportja:
Hargitai Adrienn, Budapest – Czinege Csilla

Farkas Andrea csoportja:
Mahboubi Leila Tímea, Taksony – Barta Erzsébet

Kiss Dorottya csoportja:
Gergely Anikó, Budapest – Balogh Edit
Hosszúné Dóró Edit, Budapest – Kiss Dorottya
Kollátosz Epaminondasz, Budapest – Bódor Papatheodorou Krisztina
Szabó Andrea, Budapest – Kiss Dorottya

Lendvai Sándorné és Lendvai Sándor csoportja:
Molnár Tibor, Budapest – Kántor Lászlóné

Németh Tibor csoportja:
Ováry Szilvia, Fonyód – Czár Andrea

ifj. Rákóczi Károly csoportja:
Jovana Vucelja, Verbász – Ifj. Rákóczi Károly
Dr. Vesna Mićunović, Verbász – Jovana Vucelja

Czinege Csilla csoportja:
Hargitai Adrienn, Budapest – Czinege Csilla

Farkas Andrea csoportja:
Sasváry Zoltán, Budapest – Farkas Éva

Deli Balázs csoportja:
Horváth Erika és Werner, Lócs – Ludányiné Szabó Adrienn Ágnes és Ludányi László

Huszák László csoportja:
Salamon Anikó, Veresegyház – Salamon Arnold

Szepesi Mária és Szepesi Szilárd csoportja:
Bérczi Gábor, Budapest – Szepesi Mária és Szepesi Szilárd

Tácsik László csoportja:
Tótok Ildikó, Budapest – Tácsik Lászlóné
Tácsik Lászlóné, Budapest – Tácsik László
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BECSENGETÜNK!

C A L I V I T A  A K A D É M I A

SZEPTEMBERTŐL

Vége a nyári szünetnek, 
indulnak a dolgos hétköz-
napok. Mi is becsöngetünk  
a CaliVita Akadémián.
Sokan azt gondolják,  
hogy a CaliVita pusztán 
egy étrend-kiegészítőket  
forgalmazó cég. 

Mi azonban tudjuk, hogy a 
CaliVita ennél sokkal több!

MÁR MOST ÍRD BE A NAPTÁRADBA!
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEINK:
2016. november 5., szombat: 

25 éves NEMZETKÖZI JUBILEUMI GÁLA
2017. január 21., szombat: 

 CÉLKITŰZŐ SZEMINÁRIUM
2017. február 4., szombat: 

STRATÉGIAI SZEMINÁRIUM
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NEWS ÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG

TOP TERMÉKEK

Az elmúlt 25 évben termékpalettánk sok  
változáson ment keresztül. A fogyasztói szoká-
sokat és a szakmai trendeket figyelembe véve új 
termékeket hoztunk létre, új termékkategóriákat 
alakítottunk ki. Volt, hogy a környezet- és az élet-
módváltozások késztettek minket újításra, de 
sokszor előfordult az is, hogy az átalakulást a 
technológiai fejlesztések követelték meg. 
Mindezek mellett pedig van nem egy olyan  
termékünk, amit sok évvel ezelőtt fiatal anyu-
kaként vettünk először a kezünkbe, és nagyma-
maként még mindig ugyanazt a nevet fogjuk 
leadni rendeléskor, hiszen az idő mit sem  
fogott rajtuk. Egyvalami biztos: azok  
a termékek, melyekkel a cég indult,  
változatlanul elérhetőek és  
töretlenül népszerűek. 
Lássuk, melyek is ezek!

25 éve az élvonalban 

ré
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ÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG NEWS

Az első termékeink egyike volt a megadózisú 
C1000. Nem kis port kavart, hiszen elsőként 
kezdtük terjeszteni a piacon az 1000 mg-os 
C-vitamint, amiből addig mindenki csak  
60 mg-ot szedett. Az évek minket igazoltak: 
egyre többen ismerték fel a magas dózisú 

C-vitamin rendszeres szedésének 
fontosságát és szerteágazó jóté-
kony hatását, így vezető pozícióját 
azóta is tartja. Néhány éve e 
legnépszerűbb termékünket – az 
elhúzódó felszívódási formát meg-
tartva – biotermesztésből szárma-
zó csipkebogyóval egészítettük 
ki, így született meg a C1000 Plus.

•••
ParaProteX* termékünk 

több évtizede hódít tagjaink 
körében változatlan összeté-
tellel. Piacra dobását hosszú 
és gondos kutatómunka 
előzte meg, megalkotásával 
nem titkolt célunk az volt, 
hogy segíthessük szerve-
zetünk védekezését minda-
zon vírusokkal, baktériumokkal, parazitákkal 
szemben, melyekkel így vagy úgy, de nap 
mint nap kapcsolatba kerülünk. Sikerének 
kulcsa, hogy egyedülálló összetételben 
ötvözi azokat a népszerű gyógynövényeket 
és azokat a népi gyógyászat által is régóta 
használt hatóanyagokat, melyekkel eddig fo-
gyasztóként csak külön-külön találkozhattunk. 

•••
Rhodiolin termékünket szintén nem kell 

bemutatni, már kezdetekkor használtuk a 
napi feszültség csökkentésére. A készítmény 
alapjául szolgáló adaptogén gyógynövény, a 
Rhodiola rosea a gyógyszerekkel ellentétben 

nem okoz függőséget, nincs 
ismert mellékhatása, és pon-
tosan olyan mennyiségben 
hasznosul a szervezetben, 
amennyire szükségünk van. 
Ezért sikere töretlen, sőt a min-
ket körülvevő, folyamatosan 
növekvő stressz miatt egyre 
szélesebb körben népszerű. 

•••
A szervezetünk egészséges működését 

támogató és a gyulladásos folyamatokat mér-
séklő Polinesian Noni termékünkkel kapcsolat-
ban a kezdetektől fogva megszámlálhatatlan 
pozitív fogyasztói visszajelzést kapunk. A bio-
termesztés előnyeit felismerve négy éve beve-
zettük a nonidzsúsz biováltozatát is, az 
Organic Nonit, melyben a biominősítésű noni 
ízét a biominősítésű málna egészíti ki. A noni 
gyümölcs iránti változatlan ra-
jongásnak köszönhetően 
meghagytuk a lehetőséget a 
választásra: aki az érintetlen 
természet által érlelt ízt szere-
ti, az továbbra is megvásárol-
hatja a Polinesian Nonit, aki 
pedig az ellenőrzött ökológiai 
gazdaságból származó nonit 
preferálja, az az Organic Noni 
mellett teheti le voksát.  

A csontrendszer épségét támogató köz-
kedvelt Strong Bones termékünk a cég 
fejlődésével együtt fokozatosan alakult át.  
A D-vitamin egyre fontosabb szerepének 

felismerésével szintén 
bekerült a készítmény-
be, ennek köszönhetően 
a Strong Bones Plus kal-
cium- és magnéziumtar-
talma a korábbiakhoz 
képest még jobban 
hasznosul. Később az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy 
az élelmiszerekben a 

szükségesnél jóval kevesebb K-vitamin 
található, ami pedig az új csont épülésének 
segítése mellett a csontbontó sejtek 
működését is akadályozni tudja, így ezzel is 
bővítettük a termék összetételét. Az így 
létrejött Strong Bones Plus K2 termékünk 
jelenleg Calcium Magnesium Plus néven 
érhető el. 

•••
Super CoQ10 Plus készítményünk kiváló 

minőségét és hatékonyságát szintén a hosszú 
évek óta elégedett vásárlók sora bizonyítja. 
Beláttuk, hogy az életmódunkban bekövet-
kezett változások szervezetünket sokkal job-
ban megterhelik, mint akár csak néhány 
évvel ezelőtt. Így a 10 mg-os CoQ10 készít-
ményünket kivezettük, helyette viszont 33%-
kal több kapszulát tettünk a Super CoQ10 
Plus termékbe változatlan áron. Ezenkívül 
kiegészítettük a palettát a megelőzésre és 
terápiás célra szánt nagyobb dózisú Mega 
CoQ10 Plus-szal. A gyors, 
nyelv alatti felszívódású 
Sublingual CoQ10, mely 
ma már CoQ10 Lozenges 
néven kapható, változat-
lanul része a Q10-termék-
családnak, és továbbra is 
kényelmes megoldást je-
lent az azonnali hatást 
keresőknek. 

•••
Az ízületeink egészségét támogató  

Joint ProteX termékünkben hét évvel 
ezelőtt megemeltük a glükózamin és a kon-
droitin mennyiségét. Így a továbbfejlesztett 

és méltán népszerű Joint 
ProteX FORTE már az 
extra erős védelemre 
vágyó idősek és az ízüle-
teiket fokozottabban 
igénybe vevő sportolók 
igényeit is kielégíti. 

•••
A máj károsodása sok-

szor feltűnés nélkül zajlik éveken keresztül, 
pedig szervezetünkben be-
töltött méregtelenítő szerepe 
számunkra vitathatatlanul 
fontos. Szerencsére májprob-
lémákkal küzdő tagjaink 
időben felismerték a Liver 
Aid áldásos hatását, és hogy 
ezt még tovább fokozzuk, 
pár éve úgy döntöttünk, 

hogy a modern orvostudomány által is elis-
mert hatékonyságú máriatövis-kivonat meny-
nyiségét a termékben négyszeresére növeljük 
változatlan áron. 

•••
A nemzetközi kutatási eredményeknek 

megfelelően a szerves kötésű vasat tartal-
mazó Iron Plus dózisán is emeltünk, így 10 mg 
helyett már 14 mg hatóanyagot tartalmaz egy 

tabletta, továbbra is kie-
gészítve a felszívódást támo-
gató C-vitaminnal. Ráadásul 
technológiai fejlesztéseink-
nek köszönhetően kevesebb 
segédanyaggal biztosítjuk a 
tabletták kiváló minőségét 
és stabilitását, ami méretük 
csökkentését is lehetővé 
tette. 

•••
Az AC Zymes ható- 

anyaga nem kiáltott vál-
tozás után, így egy kap-
szula továbbra is 2 mil-
liárd probiotikus Lacto-
bacillus acidophilus-t tar-
talmaz, viszont a fejleszté-
sének köszönhetően négy 
éve e termékünk is kisebb 
méretben kapható, így még könnyebben 
lenyelhető. 

•••
A CaliVita számára mindig fontos volt, hogy 

figyelemmel kísérjük a technológiai eljárások-
ban történő előrelépéseket, nem történt ez 
másképp Omega-3 készítményünk esetében 
sem. Hogy az értékes halolajat védjük a 
különböző káros hatásoktól, pár éve annak 
tisztítását egy nagyon kíméletes eljárással, ún. 
molekuláris desztillációval végezzük el. Így 
egységnyi halolajban magasabb lett az EPA 
és DHA aránya, sőt az így 
nyert nagy dózisú Omega-3 
Concentrate további előnye, 
hogy kisebb kapszulákban is 
elfér, amit könnyebb lenyel-
ni, így bátrabban szedhetik a 
gyermekek, a terhes anyák és 
az idősebbek is. 

Az elmúlt 25 évben számtalan 
fejlesztést hajtottunk végre, folya-
matosan törekedve termékeink 
kiváló minőségének megőrzésé-
re. A ti bizalmatokkal és közös 
munkánkkal előrevetíthetjük, 
hogy a következő 25 évben sem 
lesz hiány új termékekből és 
fejlesztésekből, és vezető ter-
mékeink titkát úgy adjuk majd 
tovább gyermekeinknek, ahogyan 
mi vettük át szüleinktől.
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NEWSÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG

Segíthet a fogyásban
Egy újabb kutatás a D-vitamin fogyásban 

betöltött szerepét vizsgálta. Elhízottakat 
osztottak 3 csoportba, az egyik csoport a 
fogyókúrás étrend mellé placebót, a máso-
dik csoport napi 830 NE D3-vitamint, a har-
madik csoport pedig napi 3300 NE 
D3-vitamint kapott.

6 hónap után mindkét D-vitaminos cso-
portnak nagyobb mértékben csökkent a 
testtömege és a derékkörfogata, a 
nagyobb D-vitamin-dózist kapó csoport-
ban a legjelentősebb mértékben, összeha-
sonlítva a placebocsoportban tapasztalt 
fogyásokkal (átlagosan -1,2 kg szemben a 
3,8 és 5,4 kg-os átlagfogyásokkal), és ter-

mészetesen javult a D-vitamin-szintjük is. A 
tanulmány konklúziója, hogy D-vitamin-
hiányos elhízottak nagyobb sikereket 
érhetnek el, ha a fogyókúra mellett a 
D-vitamin-pótlásról is gondoskodnak! 

A cukorbetegeknek  
is oda kell figyelniük!

Egy cseh kutatócsoport 2-es típusú cukor-
beteg nők D-vitamin-szintjét határozta meg. 
A D-vitamint szedőknél (500-1000 NE/nap) 
45%-os volt a D-vitamin-hiányosok aránya a 
cukorbetegek és 42% a kontrollcsoport tag-
jai között, tehát a cukorbetegséggel élők 
körében magasabb volt a D-vitamin-hiány 
előfordulása. Az eredmények alapján a 
kutatók negatív összefüggést találtak a 
D-vitamin-szint és a BMI, illetve a test-
zsírszázalék között, tehát minél rosszabb volt 
a D-vitamin-ellátottság, annál magasabb 
volt a BMI és a testzsír is. Ez a vizsgálat fel-
hívta arra a figyelmet, hogy a 2-es típusú 
diabétesszel élőknek is érdemes elle- 
nőriztetni, és szükség esetén pótolni a 
D-vitamin-szintjüket!

Izomtömegmegőrzés? Igen!
Tudjuk, hogy az izomsejtek is „használ-

nak” D-vitamint, és azt is tudjuk, hogy ez a 
vitaminmolekula segíti az izmot felépítő 
fehérjék termelődését, és gátolja azok le-
bontását. Ezért brazil kutatók azt vizsgál-
ták, segíthet-e a menopauza utáni izom-
megtartásban, amikor normálisan már a 
leépülés kezdődik meg.

70 egészséges, nem sportoló 50-65 év 
közötti nőn vizsgálták, hogy napi 1000 NE 
D3-vitamin segít-e megőrizni az izom-
tömegüket és izomerejüket. A kontroll-
csoport placebót kapott, majd 9 hónap-
nyi kezelés után összehasonlították a két 
csoport eredményeit. A sovány test-
tömeg (amiben nincs benne a zsírszövet) 
csökkent a placebocsoportban és nem 
változott a kezelést kapó csoportban, 
míg az izomerő csökkent a placebocso-
portban, ám kissé nőtt a D3-vitamint 
kapók csoportjában. Az izomerőt a 
kézszorítás erején dinamométerrel, 
illetve székből felállás ismétlésszámával 
mérték. Mivel nem sportoló hölgyekről 
volt szó, csupán a D3-vitamin szedésével 
elért izomerőnövekedés és izomtömeg-
megtartás egy lényeges újdonság a 
D-vitaminnal kapcsolatban, amit fontos 
észben tartani a változókor után!

Újdonságok 

Forrás:
Vitamin D supplementation promotes weight loss and waist circumference reduction in overweight/ obese adults with hypovitaminosis D – Vigna L., Lonati C.,, Sommaruga D, Tirelli A.S.,, Riboldi L. in 22nd European Congress 
on Obesity (ECO2015), Prague, Czech Republic, May 6-9, 2015: Abstracts 
Dietary Vitamin D and Its Metabolites NonGenomically Stabilize the Endothelium – Gibson CG., et al., PLoS One. 2015; 10(10):
Effect of vitamin D supplementation alone on muscle function in postmenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial - Cangussu LM. et al., Osteoporos Int. 2015 Oct;26(10): 2413-21.
High Prevalence of Hypovitaminosis D in Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes Mellitus - Ivan Raška Jr., Mária Rašková, Vít Zikán, Jan Škrha, Prague Medical Report / Vol. 117 (2016) No. 1, p. 5–17

Az „újrafelfedezett” D-vitamin egyre bővülő szerepét 
egészségünk megőrzésében már évek óta nem  
vitathatja senki, azonban az elmúlt időszakban újabb 
és újabb tények kerültek napvilágra. Legyünk 
naprakészek, és ismerjük meg ezeket!

a D-vitaminról
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Ezek az adatok mostantól bárki 
számára hozzáférhetők, még-
hozzá úgy, hogy folyamatosan 
frissülnek, követve a kitöltéseket.  
A http://hianytunet.hu/report/ 
linken a következő elemzések 
hozzáférhetők:

• az összes kitöltő száma és a kitöltők 
  megoszlása korcsoportonként,  
  valamint nemek szerint;

•	 tünetcsoportok gyakorisága  
  a kitöltött tesztekben összesen  
  és korcsoportonként;

•	 tünetek gyakorisága a kitöltött tesz- 
  tekben összesen és korcsoportonként;

•	 a javasolt vitaminok gyakorisága.

Az elemzésből kiolvasható 
például az, hogy legna-
gyobb arányban az 56 év 
felettiek érdeklődnek az 
ilyen tesztek iránt, az összes 
kitöltő körében a fáradtság 
tünetcsoportba tartozó 
tünetek jelentik a legna-
gyobb problémát, a kitöltők 
32%-a küzd elhízással, a har-
madik leggyakrabban hiány-
zó vitamin a B12-vitamin, és 
a 0–20 évesek 14%-át is érint 
a fejfájás problémája.

Hogyan használhatod  
az üzletben  

az eredményeket?
• Személyes találkozó előtt nézz 
 rá az adott korcsoportra, készülj 
 fel az őket érdeklő tünetekből.

• Ha küldesz ki saját hírlevelet,  
 itt az alkalom, hogy korcsoport 
 szerint szegmentálj, hiszen az 
 időseket más problémák 
 érdeklik, mint a 20 éveseket.

• Ha saját Facebook oldalad van, 
 már láthatod is, mely témákat 
 melyik korosztálynak érdemes 
 szóba hozni.

• Ha saját weboldalad van, szabd 
 rá egy-egy problémára vagy 

korcsoportra. Tanulmányozd, mi érdekli a 
fiatalokat és mi az idősebb korosztályt, és 
ezekben a témákban jelentess meg cik-
keket.

• Ha olyan termék van akcióban, amely a 
 statisztikában megjelenő problémára 
 javasolható, használd a népszerűsítésnél 
 a statisztikai adatokat.

• Ha egy idősebb vevőd például ízületi  
 problémákra keres nálad megoldást, 
 kérdezz rá az ő korosztályában gyakori 
 egyéb problémákra is.

Természetesen a fentieken kívül is 
számtalan lehetőség nyílik a statisztikák 
eredményes felhasználására. Böngéssz, 
elemezz, jegyzetelj, és persze ne feledd 
te magad is néha tesztelni, milyen vita-
minra van szüksége a szervezetednek.

NEWS WEB

Kíváncsi vagy, milyen problémákkal kell szembenéznie vevőid többségének? Érdekel, hogy egészségük iránt érdeklődő vevőid hány százaléka 
küzd hajhullással, fáradékonysággal vagy éppen álmatlansággal? Tudni szeretnéd, mely vitaminokra van a legtöbb embernek szüksége?
A 2014-ben 14 nyelven útjára indított vitaminhiányteszt több mint 225 ezer kitöltött tesztjének alapján most egy kattintással hozzáférhetsz ezek-
hez az adatokhoz. A két éve működő teszt, amely a CaliVita összes országában elérhető, hamar népszerűvé vált a fogyasztók és a viszonteladók 
között is. Mára bizton állíthatjuk, hogy a kitöltött tesztek magas száma alapján világos képet kaphatunk arról, hogy a régióban élők hogy érzik 
magukat, mik a főbb egészségügyi problémáik, valamint arról, hogy ezen problémák megoldásához milyen vitaminokra és ásványi anyagokra van 
szükségük a fogyasztóknak.

Ismerd meg 
a vevőid problémáit
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Egy műszer, ami még a 
szkeptikusokat is meggyőzi

„A Sensitiv Imago vizsgálati lehetőségéről 
a CaliVita üzleti szemináriumán értesültem 
dr. Varga Edit doktornőtől. Azonnal 
felkeltette az érdeklődésemet ez a 
lehetőség, mert nyitott vagyok az újdon-
ságokra és az alternatív gyógyászati 
lehetőségekre.

Miről is van szó pontosan? Egy számító-
gépes állapotfelmérésről. Minden szer-
vünknek megvan az a rezgéstartománya, 
amelyben akkor működik, ha egészséges. A 
program összeveti a mi szerveink rezgéseit 
ezekkel a normál rezgéstartományokkal, és 
feltárja az eltéréseket. A vizsgálat elején a 
Doktornő hosszasan elbeszélget velünk álta-
lános egészségi állapotunkról és panaszaink-
ról. Válaszainkat rögzíti a számítógépen, majd 
legfőbb problémáinkat külön bejelölve 
megkezdődik a komputeres vizsgálat. 
Hihetetlenül érdekes, amikor az előttünk lévő 
monitoron végigkövethetjük a számítógépes 
program munkáját. Látjuk, ahogyan beszken-
neli a szerveinket, a csontozatunkat, a 
hajunkat, a bőrünket különféle metszetekben, 
majd egészségi állapotuknak megfelelően 
színes kis háromszögekkel látja el őket. Ennél 
a fázisnál már laikusként is láthatjuk, hogy hol 
vannak a legerőteljesebb eltérések. Ezt 
követően a számítógép rövid elemzésbe kezd. 
Végezetül a Doktornő kiértékeli és elma-
gyarázza nekünk, hogy mely érték mit jelent.

A vizsgálattal mérhetőek olyan eltérések is 
a szervezetünkben, amelyek még nem 
okoznak panaszt, de nagyon korai stádium-
ban észlelve sokkal nagyobb eséllyel 
kezelhetők eredményesen. A vizsgálat 
kiválóan alkalmas a szervezetünkben 
előforduló számtalan parazita kimutatására 

is. Megtudhatjuk továbbá, hogy mi mindenre 
vagyunk allergiásak, illetve a műszer kimu-
tatja például azt is, hogy fennáll-e sugár-
zástól való túlterheltség szervezetünkben.

A Doktornő sok éves szakmai tapasztalata 
és a 21. századi új technológia segítségével 
olyan képet kaphatunk egészségi állapo-
tunkról, amilyennel azelőtt biztosan nem 
találkoztunk még. A vizsgálat lezárásaként egy 
egészségmegőrző programot javasol nekünk 
dr. Varga Edit doktornő, melynek betartása 
tapasztalataim szerint gyors javulást eredmé-
nyez az állapotunkban. Jómagam családom 
több tagjával már részt vettem a vizsgálaton, 
valamint a terápiát követő ellenőrzésen is, így 
bátran mondhatom, hogy nem fog csalódást 
okozni annak, aki rászánja magát!

Kinek javaslom a vizsgálatot? Azoknak:
•	 akik a hagyományos orvoslással  
 nem találnak megoldást panaszaik 
 kezelésére,
• akik nyitottak az alternatív  
 gyógymódokra,
• akik az egész testre kiterjedő, fájdalom- 
 mentes és gyors vizsgálatra vágynak,
• akik egészségtudatosan élnek, és 
 hisznek a prevenció jelentőségében,
• végül a szkeptikusoknak (az én  
 családomban is volt erre példa),  
 hogy lássák, nem csak az működőképes, 
 amiben hisz az ember.”

Polohn Yvette, 12%

Jó érzés volt látnom  
szerveim állapotát

„A CaliVitánál az egyik legjobb dolog sok 
egyéb mellett, hogy adott a lehetőség egy 
hatékony, gyors, fájdalommentes és precíz 
állapotfelmérés elvégzésére. Családtagjaim, 
barátaim és én is több helyen szereztünk már 

tapasztalatot biorezonanciás vizsgálatokkal 
kapcsolatban, és eddig mindenkinek a CaliVita 
Egészségközpontjában történő felmérés 
tetszett a legjobban. Egyrészt dr. Varga Edit 
kedves személyisége, segítőkész hozzáállása 
és természetesen hozzáértése, másrészt pedig 
a vizsgálat komplexitása az, ami számomra 
meggyőző volt. Mivel én a megelőzésben 
hiszek, és sokáig szeretnék egészségesen élni, 
számomra jó érzés tudni, hogy a szerveim álla-
potát részletekbe menően láthatom, és hogy 
a változásokat egyértelműen nyomon lehet 
követni. Ha pedig esetleg egészségügyi 
gondom van, akkor a problémát kiváltó 
okokat szüntetjük meg jó minőségű vitami-
nokkal, nem pedig a tüneteket kezeljük 
gyógyszerekkel.

Ezt a remek lehetőséget mindenkinek szok-
tam ajánlani, mivel itt részletes, pontos képet 
kapunk az egész szervezet állapotáról. 
Ezenkívül a készülék a kórokozók jelenlétét, a 
nyomelemek hiányát is kimutatja, amit 
egyébként csak számos hosszadalmas vizs-
gálattal lehetne feltárni.

Továbbá az is fontos, hogy ha a vizsgálat 
során kiderül valamilyen probléma, arra azon-
nal javasol a doktornő megoldást, és a 
folyamatos kontroll során ellenőrzi is az általa 
javasoltak hatékonyságát.”

Kovács Krisztina, 7%

Állapotfelmérés  
és tapasztalatok

2014 tavaszától működik a CaliVita Egészség és 
Életmódközpontja, ahol dr. Varga Edit orvos-ter-
mészetgyógyásznál már több mint 150-en jártak, 
hogy tegyenek önmagukért, és felmérjék egész-
ségügyi állapotukat. A rendelőben működő II/A 
orvostechnikai műszerként minősített Sensitiv 
Imago mágnesként vonzza az egészségükért 
tenni vágyó érdeklődőket, annál is inkább, mivel 
ez a műszer jelenleg alig néhány helyen 
hozzáférhető Magyarországon. Az 
Egészségközpont elindításával nem titkolt célunk 
az volt, hogy extra lehetőséget nyújtsunk 
Tagjainknak és hozzátartozóiknak, és felhívjuk 
figyelmüket az egészségük megőrzéséhez létfon-
tosságú prevenció fontosságára. Továbbá célunk 
volt az is, hogy megmutassuk, hogy ezen a terü-
leten is többek vagyunk, mint egy egyszerű, vita-
minforgalmazó cég. Külön örömünkre szolgál, 
hogy akik a rendelőn keresztül ismerkednek meg 
a CaliVitával, szinte kivétel nélkül CV-tagsággal 
távoznak, így ezzel is segítünk azon 
hálózatépítőinknek, akik ajánlják ismerőseiknek 
ezt a szolgáltatást.
Megkértük két tagunkat, akik az állapotfel-
mérésen már részt vettek, hogy számoljanak be 
tapasztalataikról.

Egészségközpont

C
A

L
IN

E
W

S

NEWS ÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG

OMEGA-3 ZSiRSAVAK
Segítenek megelőzni a mérgező  
anyagok és kórokozók okozta gyulla- 
dásokat, támogatják az agyműködést  
és segítik a koncentrációt.

PROBIOTIKUMOK
Az immunrendszer egészsége 80%-ban 
a belek egészségétől függ.  
A probiotikumok segítenek megőrizni  
a bélrendszer egészségét.

D3-VITAMIN
Segít megelőzni a megfázást és az influenzát, 
valamint a krónikus megbetegedéseket, továbbá 
támogatja az erős csontozatot.

MULTIVITAMIN 
ASVANYI ANYAGOKKAL
Táplálja a sejteket. A növekedésben lévő szervezet 
pusztán az élelmiszerekből általában nem kapja 
meg a számára szükséges tápanyagokat. 
Használjunk gyerekbarát vitaminokat, amelyek 
nem tartalmaznak festékanyagokat és egyéb 
mesterséges összetevőket!

C-VITAMIN
Gyulladáscsökkentő, antioxidáns  
és antibakteriális hatású.

3 
TipP 

hogyan orizzuk  

meg gyermekeink  

egeszsEget

1.

2.

3.

Hogyan erositsuk meg  

gyermekeink immunrendszeret 

iskolakezdes elott?

 ALVAs 

Az alvás folyamán a test regene-

rálódik, pihen. 3 és 10 éves kor 

között a szervezetnek legalább  

napi 10 óra alvásra van szüksége!

 Taplalkozas 

Kerüljük a feldolgozott élelmisze-

reket, a cukrot, a magas fruktóz-

tartalmú kukoricaszirupot és  

az egyéb mesterséges 

édesítőszereket!

 mozgas 

Gondoskodjunk róla, hogy gyer-

mekünk sokat mozogjon és 

játsszon a szabadban, a kinti leve-

gő ugyanis sokkal egészségesebb, 

mint a benti.

ETREND-kiegEszitok gyerekeknek:

Próbáljuk ki a kifejezetten gyermekek számára készülő,  

finom étrend-kiegészítőket, folyékony vitaminokat  

és dzsúszokat, válasszuk a biogazdálkodásból  

származó összetevőket! A vizsgálatot és a kezeléseket a  
CaliVita Egészség- és 
Életmódközpontban 

 (1117 Budapest, Bercsényi u. 21/b.,  
az Allee bevásárlóközpont mögött)  

dr. Varga Edit  
orvos-természetgyógyász végzi.  

Bejelentkezés a 06 70/315-0080-as számon.
Várunk Téged is szeretettel!

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül 
minden semmi.” (Schopenhauer)
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Családunkban a jó minőségű étrend-kiegészítők mindig ott 
voltak az asztalon.

Gyermekeink már kicsi korukban elkezdtek sportolni, ezért 
hamar kialakult a kötelességtudatuk. Felismerték, hogy ered-
mény csak komoly és rendszeres munkával érhető el.  A napi 
edzések és a verseny hamar megtanította őket az idővel való 
gazdálkodás fontosságára, hiszen az iskola mellé mindennap 
két edzést is be kellett iktatni.

Először csak úsztak, később triatlonra váltottak.
Egy-két cég termékeit fogyasztottuk addig, míg másfél 

évvel ezelőtt meghívást kaptunk Pintér Szilviától egy CaliVita 
rendezvényre. Hihetetlenül egyszerűnek és őszintének tűnt a 
cég filozófiája, dr. Rákóczi Csongor előadása pedig magával 
ragadó volt.

Én ekkor már vágyódtam arra, hogy a nyugdíjas éveimet 
valami fantasztikus közösségben éljem meg. Ahogy megis-
mertük a termékeket, azon vettük észre a férjemmel 
magunkat, hogy a családi-baráti közösségben elkezdtük 
megosztani jó tapasztalatainkat, és elkezdtünk építeni mi 
magunk is egy hálózatot.

Az egyetem befejezése után mindkét gyermekünk kül-
földön vállalt munkát, illetve Balázs a profi sporthoz szükséges 
feltételeket ott könnyebben tudta biztosítani. Balázs 3 év sváj-
ci tartózkodást követően 5 évig Amerikában élt, majd idén 
januárban párjával visszaköltöztek Zürichbe, így legalább egy 
helyre kell utazni, ha találkozni szeretnénk gyermekeinkkel.

Számunkra nagyon fontos a prevenció. A rendszeres 
mozgás mellett nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 
étkezésünket minőségi táplálékkiegészítőkkel egészítsük ki. 
Sokáig szeretnénk egészségesen eljárni a gyermekeinkhez 
külföldre. Ebben fontos szerepet kap a CaliVita, amellyel fér-
jemmel együtt komolyan számolunk.

IRONMAN 
NEWS ÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG NEWSÉLETSTÍLUS, EGÉSZSÉG
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F I U NK

Egy hihetetlenül energikus család bemutatása
Édesanyja szemszögéből:  
Izgalmas, csodálatos, felemelő érzés…,  
de anyaként nem könnyű.

Soha nem mondtuk Balázsnak, hogy ne csinálja, vagy hogy 
válasszon magának valami könnyebb, egyszerűbb sportágat. 
Az első pillanattól kezdve támogattuk mindkettőjüket. Amikor 
még Szilárd is versenyszerűen sportolt, egész életünk alá volt 
rendelve a sportnak. Versenyről versenyre vittük őket, elma-
radt a névnap, az anyák napja megünneplése, mert 
egyértelmű volt, hogy versenyre megyünk…, de megérte.

Most, hogy mindkettő távol van tőlünk, még nehezebb. 
Amikor csak tudunk, elmegyünk Balázs versenyeire. 
Kőkeményen dolgozik, rengeteget edz, és iszonyúan céltuda-
tos. Minden programot, utazást maga szervez. Nagyon komoly 
logisztika van mögötte. Sokan azonban csak azt látják, hogy 
bejárta a világot, szebbnél szebb helyeken járt, és hogy mi-
lyen jó neki. Aki nem jártas ebben a sportágban, el sem tudja 
képzelni, hogy mit kell azért dolgozni, hogy valaki kijusson 
egy hawaii világbajnokságra, ahova a világ 50 legjobb profi 
versenyzője kvalifikálhatja magát. Neki már kétszer mega-
datott. Az utóbbin, 2013-ban volt szerencsénk elkísérni őt. Kb. 
egy hétre volt szükségem, hogy kipihenjem a verseny napját. 
Azt tudjuk, hogy nagyon jól úszik és jól kerékpározik, továbbá 
azt is tudjuk, hogy aki ott van, az már mind nagyon jó minden 
versenyszámban. És azt el tudjátok képzelni, hogy a nagy 
izgalomban hogyan lehet elfelejteni a gyereked rajtszámát? 
Vagy azt, hogy milyen színű a bukósisakja, vagy milyen mez 
van rajta? Hihetetlenek tűnik, ugye? Pedig így volt.

Csak vársz, és minden perc órának tűnik, miközben azon jár 
az eszed, hogy hogyan tudsz neki még egy kis energiát külde-
ni a 38 fokos hőségben. Azt érzed, hogy mindegy, hányadik-
ként ér be, csak lássuk, hogy ott van a finisben, hogy megcsi-
nálta. A profik kb. 8-9 óra alatt teljesítik az IRONMAN távot  

(3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás), ami persze 
függ a verseny helyszínétől, az időjárástól stb.

Szurkoltunk már neki Svájcban, Amerikában, Mexikóban, 
Dubaiban, legutóbb pedig Dániában.

Mindig azt halljuk tőle, hogy nemcsak fizikálisan, hanem 
mentálisan is nagyon erősnek kell lenni. És Balázs nagyon erős.

Az sem egyszerűbb, amikor online követjük a versenyt 
itthonról. Számomra a Rhodiolin ezekben a napokban nagy 
segítség.

Azt gondolom, sok mindenben példát mutattunk neki, de 
hogy kitartást, hitet, céltudatosságot mi tanulhatunk tőle, 
az biztos!

Szülőként támogatjuk, biztatjuk, mellette vagyunk. 
Sikereinek természetesen nagyon örülünk, viszont ha néha a 
technika közbeszól (pl. egy defekt esetén), akkor rendszerint ő 
nyugtat meg bennünket. Ha ott vagyunk, lessük a gondolatát: 
mi az, amiben segíteni tudjuk. Ez lehet egy kávé vagy egy reg-
geli elkészítése. A verseny előtti napon pedig az a legnagyobb 
segítség, ha csendben maradunk, és csak akkor szólalunk 
meg, ha kérdez.

Édesapja szerint: 
Nagyon jó érzés azt megtapasztalni, hogy a gyerekek felé 
irányuló példamutatás célba ért. A sport személyiségfor-
máló erejét büszkeséggel láttuk viszont a gyerekeken. Azok 
a képességek, melyek Balázs számára nagyon fontosak a profi 
sportban, nehezen alakulnak ki (erő, gyorsaság, állóképesség), 
de ezek nélkül az erős és egyre erősebb nemzetközi 
mezőnyben nem lehet érvényesülni. A megszerzésük csak 
kitartó, áldozatos és alázatos munkával érhető el. Mi a fele-
ségemmel a CaliVita hálózatépítői munkájában ebből is 
tudunk építkezni, hiszen hitelesen közvetítjük a munkatár-
saink felé ezeket az értékeket.

Csőke Szilveszterné Rózsa és Csőke Szilveszter, 12%

A

Nagy boldogság számunkra, hogy két fontos dolog rendben van az életünkben.  
A harmonikus családi élet a földrajzi távolságok ellenére, továbbá egy sikeres  
vállalkozás működtetéséhez a megbízható, stabil, korrekt cég, immár 25 éve.  
Örülünk, hogy a CaliVitával egymásra találtunk, és a felsővonalunk folyamatos  
támogatásával egy szuper csapat tagjaiként dolgozunk.

Hogy milyen egy profi sportoló szüleinek lenni?
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Célkitűzés, 
kitartás, 
siker 

A célkitűzés és kitartás nemcsak a hálózatépítésben, de az élet más területein is fontos, 
kiemelten igaz ez a sportra. Ennek köszönheti sikereit a CaliVita International felfedezettje, 
Erdélyi Zsófia is. A maratoni hosszútávfutó több amerikai versenyen és a londoni olimpián 
való kiváló szereplése után – egy egyéves baba boldog anyukájaként – nemrég tért vissza  
a riói olimpiáról, ahol korábbi eredményét is felülmúlta.

Gyermekkorod óta szenvedélyed a futás.  
Mi indított el ezen a területen?

6 éves koromban kezdtem el futni a nővéreim példájára.  
Szüleim úgy mesélték nekem, hogy már alig bírtak visszatartani,  
így nem halogatták tovább, hogy lejárhassak az edzésekre.  
14 éves koromig az atlétika különböző számaiban próbáltam ki magam,  
dobó számoktól kezdve, a rövid távon keresztül az ugró számokig,  
végül a tenisznél kötöttem ki egy évig.  
Az edzőm azonban hamar visszacsábított az atlétikához, bár sokáig  
ellenkeztem. Ezért a mai napig hálás vagyok neki, mivel nélküle nem tartanék 
ott, ahol most tartok. A futást imádom, mivel tele van kihívásokkal,  
és akármennyire is monotonnak tűnik, nagyon változatos.

Hogyan segít a CaliVita  
az eredményeid elérésében?

A pályafutásom során állandóan problémáim voltak a vérképemmel,  
pedig egy sportoló életében igazán fontos, hogy minden rendben legyen.  
Gyakran fáztam meg, ami az edzéseimet sokszor hátráltatta.  
Alacsony volt a vasszintem, ami fáradékonysággal járt együtt.  
A CaliVita termékei nagyban hozzájárulnak a sikereimhez.  
Mióta az Iron Plus-t szedem, a vérem vastartalma rendeződött.  
A terhességem után a vérképem szerint a magnéziumszintem is lecsökkent, 
így elkezdtem szedni a MagneZiB6 terméket, és a legutóbbi vérvételem 
alkalmával kiderült, hogy már ez a problémám is rendeződött.  
A fentebb említettek mellett D- és C-vitamint (D-drops és C1000 Plus),  
az ízületeim védelmére pedig Joint Protex Forte-t szedek, mivel az állandó ter-
helés miatt fokozott védelemre van szükségem.

A riói olimpiára is kvalifikációt szereztél, 
miközben otthon voltál a kisbabáddal.  
Mi adott erőt ehhez?

Természetesen a vágy, hogy az olimpián részt vehessek – ez a cél folyamatosan ott 
lebegett a szemem előtt. Bármennyire is meglepő, de gyermekem is rengeteg erőt 
ad nekem. Jobban élvezem a futást, mint azelőtt, és emiatt jobban is megy.  
A siker érdekében sokkal inkább odafigyelek a táplálkozásomra és a szervezetembe 
bevitt vitaminokra. Amint látszik, az erő, ami a versenyekhez kell, sok apróságból áll 
össze. Szükség van akaratra, kitartásra, megfelelő táplálkozásra, erősítésre.

Az olimpián az eddigi eredményeidet is 
felülmúltad. Mi a következő cél?

Az olimpia remek élmény volt számomra, csak azt sajnálom, hogy a fiam nem 
tudott ott lenni az édesapjával. Elégedett voltam az eredményemmel, de egy kis idő 
elteltével előtört bennem, hogy ha csak egy picivel gyorsabban futok, akkor esetleg 
sikerülhetett volna még jobb eredményt elérni. A következő célom, hogy az országos 
csúcsot a közeljövőben megdöntsem, ez a gondolat folyamatosan foglalkoztat. 
Remélem, hogy ezután is ennyi segítőkész ember vesz majd körül, akik szeretnék, 
hogy a kitűzött céljaimat elérjem. Ezúton szeretném megköszönni a CaliVita folyama-
tos támogatását, az edzőm bizalmát és a családom szüntelen segítségét.
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C 1000 Plus  •	•	• 
A természetes védelem

A CaliVita munkatársai közül sokan úgy gondoljuk, ha 
C-vitamin, akkor C 1000. Nem csoda, hiszen közel 25 év  
tapasztalata sokat számít.
A C-vitamin számos enzimet aktivál, fontos szerepe van a 
sejtlégzésben, védelmet nyújt a stressz ellen. Segíti a vas fel-
szívódását, a folsavval és a B12-vitaminnal együtt ösztönzi a 
vörösvértestek érését. Antioxidáns hatása révén támogatja a 
szervezet védekező rendszerének egészséges működését. 
Rendszeres szedése hozzájárul a szem szürke hályog elleni 
védelméhez. Szükséges még az idegrendszer működéséhez, 
szerepe van a kötőszövet szerkezetének kialakításában, ezáltal 
segít megőrizni a bőr, az íny, a csontok és a porc egészségét is.
Ha valaki vitaminszedésre gondol, akkor először biztosan a 
C-vitaminhoz nyúl. Legyen ez a C 1000 Plus, mely még 1250 mg 
biotermesztésű csipkebogyóval is segíti egészségünk védelmét!

Senior Formula  •	•	•   
Multivitamin nemcsak ötvenen túl…

Ez a kiváló összetételű vitamin- és ásványianyag-készítmény a 
szokásos összetevőkhöz képest értékes pluszokat is tartalmaz. 
A Ginkgo biloba életkortól függetlenül javítja a koncentráló 
képességet és a memóriát, a lutein pedig kiváló szemvédő 
antioxi-dáns. Ezek az összetevők teszik vonzóvá a készítményt 
például egyetemisták számára, megkönnyítve a vizsgaidőszak 
átvészelését. De a kor előrehalad-tával is fontosak ezek a 
hatóanyagok, mert ilyenkor szemünk már fokozott védelmet 
igényel, és érrendszerünkre is ráfér a támogatás.

Stress Management  •	•	•   
Stresszcsökkentő B-vitamin-komplex

A stressz életünk része. Amíg pozitív stresszre szükségünk 
van, mert motivál és produktívvá tesz, addig a negatív 
stressz megkeserítheti életünket, és hosszabb távon beteg-

ségekhez is vezethet. Előzd meg a stresszt megfelelő élet-
móddal és helyes táplálkozással! Ehhez nyújthat segítséget 
a Stress Managementben található, C-vitaminnal és mag-
néziummal kiegészített B-vitamin-család, amely nemcsak 
az idegrendszer működését támogatja, de a test energi-
aháztartását és az immunrendszer működését is pozití-
van befolyásolja.

Evening Primrose Oil  •	•	•   
Bőrápolás mindenkinek

A ligetszépe  régről ismert gyógynövény, a magjából saj-
tolt esszenciális linolsav és gamma-linolénsav tartalma 
miatt a növény a biológiailag aktív F-vitamin leggaz-
dagabb természetes forrása. Antioxidáns tulajdonságú, 
tehát semlegesíti a testünk számára káros szabad gyököket 
és meggátolja keletkezésüket. Erős gyulladáscsökkentő 
hatását használják mind belsőleg, mind külsőleg. A gam-
ma-linolénsav a sejtmembránnak is fontos összetevője, 
ezért szerepe van a vízháztartás egyensúlyának fenn- 
tartásában is.
Zsírsavösszetételénél fogva ez az olaj a kozmetikai készít-
ményekben főként a száraz, hámló, gyulladt bőr ápo-
lására alkalmas, valamint használják ekcéma és pikkely-
sömör kiegészítő kezelésére is. Jótékony hatását pattaná-
sos bőr esetén is tapasztalták. Érett bőrnek (változókor-
ban) is kiváló táplálást biztosít.

Hálózati központjaink   • • •
Békéscsaba,	5600	Luther-Kinizsi	Üzletház,	Luther	u.	10-12.	Telefon:	66/443-790.	Nyitva	tartás:	H-K:	13.00-17.00,	Sze:	10.00-17.00,	Cs-P:	10.00-13.00	•	Budapest,	
1067	Teréz	krt.	9.,	Telefon:	1/321-1834.	Nyitva	tartás:	H-P.:	10.00-18.00,	Szo.:	10.00-13.00	•	Budapest,	1117	Bercsényi	u.	21/b,	az	Allee	bevásárlóközpont	
mögött.,	Telefon/Fax:	1/209-6657,	Nyitva	tartás:	H-P:	10.00-18.00	•	Debrecen,	4024	Batthyány	u.	8.,	Telefon:	52/415-053,	Nyitva	tartás:	H-P:	10.00-17.00,	 
ebédszünet: 13.00-14.00 

Impresszum   • • •
Felelős kiadó: CF-Net Kft., 1052 Budapest, Aranykéz u. 6.
Ügyvezető: Tátrainé Szilágyi Ágnes
A kiadványban található képek illusztrációk!

Ez a kiadvány kizárólag a CaliVita International tagjai  
számára jelent meg a B2B kommunikáció részeként. 

Rendelésedet leadhatod  • • •
1. Interneten keresztül: www.calivita.hu/termekek/
2. E-mailen: postazo@calivita.com
3. Telefonon: +36 1 369-3465 (1-es vagy 2-es mellék)

Amennyiben egy számlára:
•	 3	db	C	1000	Plus	terméket	vásárolsz,	a	termékek	árából 
 10% árengedményt kapsz;
•	 2	db	Senior	Formula	terméket	vásárolsz,	a	termékek	árából  
 10% árengedményt kapsz.
Amennyiben egy számlán:
•	 1000 BP felett	vásárolsz,	egy	egyszeri,	4	200	Ft-os	 
 számlaengedményre leszel jogosult, melynek értékét  
 1 db Stress Management termékre tudod beváltani.
•	 1600 BP felett	vásárolsz,	egy	egyszeri,	5	745	Ft-os	 
 számlaengedményre leszel jogosult, melynek értékét  
 1 db Evening Primrose Oil termékre tudod beváltani.

CaliVita Egészség- és Életmódközpont   • • •
Dr. Varga Edit orvos-természetgyógyász. Rendelési idő: csütörtök 10-18-ig  
(előzetes bejelentkezés szükséges). Telefon: +36 1 209 6657

Ujszászi István természetgyógyász. Rendelési idő: hétfőnként, 
(előzetes bejelentkezés szükséges). Telefon: +36 30 332 7055 
Helyszín: Budapest XI. kerület Bercsényi u. 21/b

A számlaengedmény pénzben nem megváltható!  
Egy	számlához	egy	számlaengedmény	vehető	igénybe!	Az	akciók	időtartama:	2016.	szeptember	1-től	30-ig,	illetve	a	készlet	erejéig!

Akciós	ajánlatok	2016.	szeptember	1–30.

Készüljünk fel az őszre

Készítsd fel egész családodat már most a kizárólag szezonálisan  
elérhető D-drops Pack  és SambuRex Pack segítségével, és  

vészeljétek át a telet megfázások nélkül!


