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MOTIVÁCIÓ 
NYÁRRA

Újra itt a nyár! Eljött az az évszak, amikor 
a munkába feltétlenül be kell iktatnunk egy 
kis pihenést és szabadságot is. Természetesen 
a feladataink mindettől függetlenül megoldást 
kívánnak, és sokszor saját magunknak kell 
megtalálnunk a módját, hogyan legyünk kicsit 
lelkesebbek – vagy még lelkesebbek!

Végiggondoltam, hogy mi az, ami nekem ilyenkor 
erőt ad. Megosztom veletek, hiszen biztosan sokaknak 
ösztönző lehet ez a néhány gondolat.

Ebben az időszakban jól jön egy kis számvetés: 
honnan jövünk, hol tartunk, merre tovább… Jó, ha 
mindezt leírjuk, mert akkor később elővehetjük, 
átnézhetjük, milyen eredményeink voltak; időről időre 
átgondolhatjuk mindazt, amit papírra vetettünk, és 
abból kiindulva tervezhetünk újabb dolgokat. Amikor 
lendületben vagyunk, nincs szükségünk motivációra, 
megy minden, mint a karikacsapás, amikor viszont hul-
lámvölgybe kerülünk, össze kell szedni minden 
erőnket, hogy továbblépjünk. Ilyenkor nagyon fontos 
a motiváció, és az, hogy legyen célunk.

Ebben az időszakban a sportolás több szempont-
ból is hasznos lehet! Egyrészt egészséges, másrészt 
sportolás közben felfrissül az elme. Szuper ötleteink 
támadhatnak, miközben kicsit sétálunk, futunk vagy 
épp kondizunk. Ehhez nem kell sok idő, elég, ha napi 
20-30 percet rászántok, és máris megláthatjátok, 
hogy milyen korszakalkotó gondolataitok támadnak 
sportolás közben.

Ha épp nincs időnk könyvet olvasni, de vágyunk 
valami inspirálóra, nézegessünk az interneten olyan 
oldalakat, ahol tematikus citátumokra lelhetünk. 
Ezeken a helyeken biztosan találunk olyan idézeteket 
is, amelyeket a napi munkára „fordíthatunk le”, és lesz 
olyan is közöttük, amelyik nagyobb tettekre motivál.

Persze nem kell mindent egyszerre akarni, fontos, 
hogy megtaláljuk, mi az, ami ezek közül számotokra 
szimpatikus és motiváló.

Motiválni azért kell magunkat és egymást, mert aki 
kellő időt szán egy feladatra, eredményt fog elérni. 
Ebben segíthetjük egymást innovatív ötletekkel is. A 
motiváció, a CaliVita elmúlt időszakának innovatív 
eredményei és a körülöttem lévő nagyszerű embe-
rek, kollégák, barátok sikerei láttán szerencsére 
elmondhatom, hogy nekem még sok tervem van, és 
ez az, ami inspirál.C
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NEWSHÁLÓZATI ESEMÉNYEK

SIKERSZEMINÁRIUM 2018

Karib-tengeri hajóút

UTAZÁSI FELTÉTELEK:  http://calivita.hu/travel-conditions-in-2018

FEDEZD FEL A TÁVOLI, EGZOTIKUS ÉS A LEGTÖBB EMBER SZÁMÁRA 

ELÉRHETETLEN VILÁGRÉSZEKET, MELYEKRE SOKAN VÁGYNAK, ÉS 

AMELYEKRŐL SOKAN ÁLMODNAK. A KARIB-SZIGETEK EGYIKE AZON 

EGYEDÜLÁLLÓ HELYSZÍNEKNEK, AHOVA CSAK KEVESEN JUTHATNAK EL.

A CALIVITÁNÁL AZONBAN MÁR MEGTAPASZTALHATTUK NÉHÁNYSZOR, 

HOGY AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK, HA KEMÉNYEN DOLGOZUNK 

A CÉLJAINKÉRT. ITT AZ IDEJE, HOGY TE IS BESZÁLLJ A RINGBE, 

ÉS CSATLAKOZZ HOZZÁNK A CALIVITA SIKERSZEMINÁRIUMÁN 

A KARIB-TENGERI HAJÓÚTRA! REMÉLJÜK, TALÁLKOZUNK!

Egyszer olvastam Maria Murnane – amerikai író és PR-tanácsadó – gondola-
tait, aki így fogalmazott:

„Ne izgulj azon, hogy milyennek kellene lennie az 
életednek. Csak alakítsd olyanná, amilyenné Te szeretnéd.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok vidám, mozgalmas és tetterős nyári napokat!
Üdvözlettel,

Hargitai Győző
a CaliVita alapítója és elnöke

Kövess a Facebookon: CaliVita Pres

„Ha terveid vannak, egyszerűen 
tűzd ki a céljaidat, és cselekedj!”

Nora Roberts, amerikai írónő
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NEWS LÉGY PROFI HÁLÓZATÉPÍTŐ! NEWSLÉGY PROFI HÁLÓZATÉPÍTŐ!

Természetesen ennek a meghívásnak is 
megvan a maga tudománya. Alapvetően 
három dolog kell hozzá: lelkesedés, technika 
és mennyiség. Ha ebből bármelyik hiányzik, 
nem lesz elég eredmény:  

• Unott, színtelen vagy félénk stílusban 
bármennyit telefonálgathatsz, üzengethetsz, 
senkit nem fog érdekelni a mondanivalód.

• Ha technika nélkül vagy nagyon lelkes, 
akkor szerezhetsz ugyan pár vásárlót, de 
sokan mások agymosottnak néznek, és nem 
lesznek az ügyfeleid.

• Végül hiába vagy lelkes és technikás, 
amíg havonta csak néhány emberrel be-
szélsz, felező fokozatban fogsz vánszorogni.

A lelkesedést magadnak kell megszerezned 
a terméktapasztalatokból, rendezvényekből, 
vezetői konzultációkból. A mennyiséget szin-
tén magadnak állítod fel a célod nagysága és 
sürgőssége alapján. Ebben a cikkben a tech-
nikában adok neked tanácsokat.

A KULCS A LENDÜLET
Az elmúlt 15 év alatt sok ezer hálózatépítő 

munkáját megfigyelve azt tapasztaltam, hogy 
akkor jársz a legjobban, ha az első ütős ter-
méktapasztalataid után gyorsan – néhány hét 
alatt – veszed fel a kapcsolatot legalább 100-
150 ismerősöddel, és közben folyamatosan 
csiszolod a technikádat is. Így mire halványul-
na a lelkesedésed, már lesz néhány vevőd és 
munkatársad, akik tapasztalatai a te 
meggyőződésedet is tovább táplálják. (Az 
első bevételeidről nem is beszélve!)

A SZPONZOR SZEREPE
 ELENGEDHETETLEN 

Azt javaslom, hogy az első néhány tele-
font minden új induló egyedül intézze, a 
szponzor pedig figyelje meg, hogyan kom-
munikál (a Facebook-üzenetekre ugyanez 
igaz). Ha jól csinálja, akkor felesleges 
összezavarni a lehetséges problémákkal, 
ha viszont jönnek a visszautasítások, akkor 
egy-két okos tanács csodákra képes.

• Például érdemes azonnal közbeavat-
kozni a szponzornak, amikor azt hallja, 
hogy a munkatárs elkezdte kinyírni a lis-
táját „tiltott szavak” használatával (ter-
mékbemutató, egészségparti, tájékoztató, 
pénzügyi lehetőség, másodállású jöve-
delem, belekezdtem valamibe stb.) Ezek 
olyan ingerszavak, amikről a legtöbben 
azt gondolják, tudják, miről van szó, és az 
őket biztosan nem érdekli. 

• A szponzorod abban is tud segíteni, hogy 
a füled hallatára ő is felhívja pár ismerősödet.

• Végül abban is, hogy egyesével végig-
nézi veled a kapcsolati listádat, hogy min-
denki kapcsán adhasson egy-egy apropót, 
amire hivatkozva meg lehet őt keresni. Így 
előbb-utóbb te is rá fogsz érezni arra, ho-
gyan lehet hatékonyan telefonálni.

Fontos, hogy a megfelelő gondol-
kodásmódot sajátítsd el, ne pedig szponzo-
rod szavait mantrázd! Továbbá semmikép-
pen ne előre gyártott sablont olvass fel 
telefonon vagy küldözgess Facebook-on! Az 
ilyesmi mindig negatív visszhangot szül.

A LEGGYAKRABBAN A
 TESTRESZABOTT MEGHÍVÁS
 MŰKÖDIK

Amit tudsz a jelöltről, az alapján hívd meg. 
Akinek gyereke van, annak a gyerekkel kap-
csolatos előnyökről beszélj. Aki a munkahe-
lyén nem érzi jól magát, annak a pénzügyi 
oldalt említsd. Aki beteges vagy éppen egész-
ségmegszállott, annak az egészséget emeld ki.

„Szia, Sanyi! Jókor? Van még kapacitásod 
munkaügyben? Holnap este szabad tudsz lenni 
félórára? Azért kérdezem, mert dolgozom egy 
munkán, ami neked mint masszőrnek is plusz 
pénzt hozhat. Jó úgy, ha beugrok hozzád 
munkaidő után?”

Ha nem tudsz róla semmi extrát, vagy már 
rég beszéltetek, akkor is találhatsz pár kapasz-
kodót a közösségi médiára hivatkozva!

„Szia, Kati! Ezer éve, igaz? Jól látom a 
Facebook-on, hogy azóta is Kecskeméten élsz? 
Én Budapestre költöztem, de mostanában sokat 
dolgozom Bács-Kiskun megyében. Éppen ezért 
hívlak. Tudnál nekem segíteni? A cégemnél van 
egy egészségvédő programunk, ami kifejezetten 
gyerekeknek szól. Ismersz olyan kecskeméti 
óvónőt, tanítónőt, aki sok gyerekkel van kapcso-
latban, és tudnék beszélgetni vele erről?”

Amint látod, egyfajta kapcsolatkeresés is 
lehet a meghívás. Hiszen nemcsak a megkere-
sett személyt lehet lehetőségekkel kínálni, 
főleg, ha már régen beszéltetek. Azt viszont 
látod, hogy hol él, mivel foglalkozik, így azonnal 
meg is van a kapcsolatfelvétel kiindulási alapja. 

A KAPCSOLATFELVÉTEL EGY
 RÖVID, KÖNNYED
 PÁRBESZÉD LEGYEN!

Véletlenül se fogj bele litániába! („Látom 
Kecskeméten élsz, és óvónő vagy, ezért 
nekünk le kéne ülni, beszélgetni, mert a 
cégnél, ahol dolgozom, van olyan 
egészségvédő programunk, hogy…) Amikor 
csak magyarázol, akkor fennáll a veszély, hogy 
a megkeresett fél hárítani fog. Ha viszont 
ugyanazt a kommunikációt 3-4 egyszerű kér-
déssel kezded („Jól látom, hogy Kecskeméten 
élsz? / Óvónő lett belőled? Stb.), amikre 
kiszámíthatóan igennel fog válaszolni, akkor 
igenlő hangulatba kerül veled kapcsolatban. 
Miután pedig már mondott 3-4 igent, utána 
nagyobb valószínűséggel fog az időpontra is 
igent mondani..

AMINT MEGKAPTAD AZ ELSŐ
 IGENEKET, UTÁNA NEM SZABAD
 TÚLMAGYARÁZNI!

Nem kell a telefonban bemutatót tartani, 
nem kell hosszasan taglalni, hogy milyen 
szuper a cég és a termékek! 

Az első kapcsolatfelvétel annál jobb, 
minél rövidebb: időpontfókusszal hívsz, 
megkérdezel néhány alapvető dolgot, és 
miután ő válaszolt, utána azt mondod: „Jó, 
ekkor tudok menni, neked ezek közül 
melyik a jobb?”

AMIKOR LELKESEN ÉS
 SZEMÉLYRE SZABOTTAN
 HÍVSZ, AKKOR RITKÁN 
 KAPSZ KIFOGÁST

Ha a fenti párbeszédben nem vagy 
elég határozott vagy gördülékeny, eset-
leg nem volt jó a testre szabás, akkor 
jönnek a kifogások: „miről van szó”, 
„mondjál valami többet”, „hallottam már 
ilyet”, „nem vagyok olyan” stb. Ezeket 
rendezd le egy rövid válasszal: „Ez egy 
elég nagy marketingprojekt, sok oldala 
van, nem tudom neked most mindet 
elmondani, majd személyesen meg-
beszéljük.” Vagy: „Gondoltam, hogy 
érdekelni fog a dolog, nagyon széles a 
paletta, most ezt nem tudom neked 
végigmondani, megbeszéljük szerdán.” 
Esetleg: „Megértelek, nekem is rengeteg 
kérdésem volt, de egy nap se lett volna 
elég, hogy az összeset megválaszolják, 
ezért gyorsan kértem, hogy üljünk le, 
beszéljünk róla, nekem ez jött be leg-
jobban.” 

2-3 KIFOGÁSNÁL TÖBBET
 NEM KELL MEGVÁLASZOLNI!

Nem érdemes győzködni, hogy 
találkozzatok, pláne ne mondj olyat, hogy 
„ez neked lesz jó”, „csak nézd meg”, „majd 
meglátod, milyen jó lesz” stb.! Helyette 
röviden zárd le a beszélgetést, és írd fel a 
listádra, hogy pár hónap múlva újra 
keresed.

KÖDÖSÍTENI, 
 HAZUDNI TILOS!

Ne mondj olyanokat se, hogy „valamivel 
kapcsolatban kereslek”, „egy dologról kellene 
beszélnünk”, „nem mondhatom meg, miről 
van szó”. Minél inkább ködösítesz, annál 
inkább gyanakszik a másik a vonal másik 
végén. Persze, ha konkrétan rákérdeznek, 
hogy „ez valami MLM”, akkor ne tagadd le, 
inkább válaszolj úgy, hogy „ha csak erről 
lenne szó, akkor nem hívtalak volna”, vagy: 
„nem az számít, milyen az üzleti modell, 
hanem az, hogy ettől 10-ből 9 vevőmnek 
elmúlt/elment/megjött stb. valami”.

NE ÉRTÉKELD LE MAGAD,
 AMIKOR HÍVSZ!

Végül kerüld ezeket a kishitű meg-
jegyzéseket: „csak azért kereslek”, „csak azt 
akartam mondani”, „esetleg találkozhat-
nánk-e” és így tovább. Az ilyen kifejezések 
azt jelzik, hogy te sem mered felvállalni az 
egészet. Márpedig a CaliVitát könnyű 
felvállalni, hiszen ezernyi példa bizonyítja a 
működését.

Nyíri Zoltán
közgazdász, MLM-tréner, üzleti szakíró

www.szemelyisegkalauz.hu
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Most induló cikksorozatunkban 
kezdő és középhaladó 
hálózatépítőknek adunk 
elméleti és gyakorlati 
útmutatót a hálózatépítés 
klasszikus lépéseinek 
figyelembevételével.

Megfigyelted már, hogy a legjobb szolgáltatásokhoz vagy akár egy jobb 
álláshoz is nem hirdetések, hanem személyes kapcsolatok révén jutunk 
hozzá? Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a tuti tippeket álta-
lában nem a közeli barátok, rokonok adják, hanem a ritkán látott vagy 
felszínesebb, távoli ismerősöktől kapjuk. A szociológusok szerint ezért 
érdemes laza, de hatalmas kapcsolati hálót fenntartani magunk körül.
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NYARALÁS VAGY HÁLÓZATÉPÍTÉS? 
Végre itt a nyár?!

LEGYEN MINDEN NAP NYÁR! • • • 
„Imádjuk a nyarat – a kedvenc évszakunk. Süt a nap, zöldell minden, az emberek jókedvűek, igazi élet van.
Idén is a CaliVita Nemzetközi Nyári Táborral indítunk: vagy tucatnyian ott lesznek a csapatunkból, várjuk már 

ezt a közös aktív pihenést. Tengerparton koktélozni és konzultálni a cég vezető munkatársaival meglehetősen 
kellemes időtöltés. Emellett immár rendszeressé tettünk egy nyári csapatépítő pikniket Mártélyon, a Holt-Tisza 
partján, amelyre egyre nagyobb az érdeklődés: sütögetünk, úszkálunk, horgászunk, focizunk. A nyarat pedig 
egy klassz, ötnapos wellness-szemináriummal zárjuk augusztus vége felé. Ezek a közös élmények segítenek 
igazi csapattá kovácsolni ezt a remek közösséget. Sokunknak ez a második családja.

Közben természetesen folynak a bemutatók is nagy iramban. Könnyebb az emberekkel időpontot 
egyeztetni délutánra, ugyanis sokak csak most érnek rá igazán egy jóízű beszélgetésre. Van lehetőségük 
lelassítani és megállni egy pillanatra a nagy rohanásban. Körbenézni, számot vetni az életükkel, hogy 
merre is tovább. Rengetegen nyáron döntik el, hogy az a szabadság, amibe nyaranta csak bele-belekós-
tolnak, az az igazi lételemük. Te mire vársz?! Tarts velünk, legyen minden nap nyár!”

Huszák László, TPM

FONTOS A
KISLÁNYOMMAL TÖLTÖTT 
MINŐSÉGI IDŐ • • • 

„Számomra nagyon fontos a kislá-
nyommal töltött minőségi idő, és a nyár 
nekünk mindig nagyon csodálatos, mert 
a CaliVita lehetővé teszi a szabad 

időbeosztást. Nagyon szeretünk utazni, és a CaliVita által 
lehetőségünk is van más városokban élő calivitás 
barátainkhoz ellátogatni. Így összekötjük a kellemeset a 
hasznossal, a munkát a kirándulással, melyek során 
szereteten alapuló, szorosabb barátságok jönnek létre. 
Számomra nagyon fontos egy összetartó csapat, akikkel 
rendszeresen tartunk közös összejöveteleket, ahol min-
denki megoszthatja a többiekkel aktuális sikereit, érzé-
seit. Rengeteg barátság szövődik így. A CaliVita nyári 
táborába is együtt megyünk, ahol egy csodálatos helyen 
töltődhetünk fel nagyon jó emberek társaságában, 
kötetlen beszélgetések formájában. A nyarat egy három-
napos tréninggel zárjuk, amely kiváló hangulatban telik, 
és hosszútávú motivációt ad számunkra. Így szinte el is 
röppen a nyár.”

Szabó Aranka, DPM

TE HOGYAN DÖNTESZ: NYARALÁS VAGY HÁLÓZATÉPÍTÉS? VAGY A NYARALÁS  ALATT MINDEZ ÉSZREVÉTLENÜL LEHETSÉGES?

A MUNKÁM 
A SZENVEDÉLYEM • • •

„A CaliVita 14 éve velem van – bárhol vagyok, 
bármit csinálok. Különösen a nyaralások 
alkalmával, ilyenkor ugyanis több lehetőségem 
nyílik új emberek megismerésére. A beszélge-
tések kitűnő lehetőséget nyújtanak szükségleteik 
megismerésére, s hála a nagyszerű termékeknek, 
megoldási javaslattételre szintén. Nemrég a nagymamák táborába 
léptem, így van szerencsém az unokámmal tölteni a szabadidőmet, 
például sétálunk. Ez nagyszerű alkalom arra, hogy a nagyszülők és 
szülők széles körében megosszam calivitás tapasztalataimat. Közeleg a 
vakáció. Idén a férjemmel újra Horvátországba megyünk nyaralni. A 
nyári tábor – a csodás kikapcsolódás és szórakozás mellett – lehetőséget 
ad az aktív CaliVita tagokkal történő találkozásra és tapasztalatcserére. 
Ez az öt nap kiváló feltöltődés a következő időszak cselekedeteire: saját 
képességeid fejlesztésére és a többi CaliVita ország menedzsereitől és 
vezetőitől történő ismeretek szerzésére.”

Dorota Poschwald, TPM, Lengyelország

AZ ŐSZ AZ ARATÁS IDEJE • • •
„Férjemmel minden bizonnyal egy csodás prog-

ramokkal teli nyár elé nézünk. Nagyon várjuk már a 
nyári tábort, melynek idei helyszíne a horvátországi 
Rab-sziget, ahol lesz szerencsénk találkozni más 
országokból érkező barátainkkal is. Ezen felül kirán-
dulunk, vetélkedőkön veszünk részt, információt és 
tapasztalatot cserélünk, és persze pihenünk, szórako-
zunk, hiszen a CaliVita nagylelkűen felkínálja mindezt számunkra.

Ezután csapatunk legjobbjaival karöltve egy hétig a szponzorunk, 
Papp Éva által szervezett táborban leszünk. Itt barátságos légkörben 
kötjük össze a pihenést a tanulással.

Az aktív nyár azt jelenti, hogy csapatunkkal együtt vagyunk, és bárhol 
is legyen az, találkozókat szervezünk az érdeklődőkhöz közel eső hely-
színekre. Az ősz a betakarítás ideje, reméljük, hogy a nyár meghozza 
gyümölcsét, és új, sikeres vezetőkkel gazdagítjuk CaliVita csapatunkat.”

Maricica Chenaru, SM, Románia

MUNKA ÉS SZÓRAKOZÁS• • •
„Nyáron élvezzük azt az életformát, amely 

során utat mutatunk mások számára is, hogy 
olyan csodálatos életet élhessenek, amilyet 
mi élünk az elmúlt 24 évben. Erre néhány 
példa: a gyönyörű Adria partjainál megren-
dezésre kerülő nyári táborban töltött idő 
alatt kölcsönösen építjük egymást. Majd az 
ausztriai Maria Almába utazunk, ahol két hét 
alatt nem csupán a csodás hegyi sétákat 

élvezzük, hanem az ott élő kollégákkal is találkozunk. 
Gradašnicában, ahol a Duna úgy fest, mint egy tenger, együtt 
fogunk dolgozni és szórakozni kelet-szerbiai csapatunkkal. 
Szeptemberben a férjemmel a horvátországi Korčulába látoga-
tunk. Egy hetet töltünk a 2019-es nyári vakáció előkészületeivel, 
ahova minden sztármenedzserünket meghívjuk. Majd a sikerszem-
inárium keretében Krétára utazunk közeli munkatársainkkal és a 
nagy CaliVita család legsikeresebb menedzsereivel. Itt a legjob-
baktól fogunk tanulni.

A nyár folyamán elegendő idő áll majd rendelkezésünkre ahhoz, 
hogy befejezzük Luke farmjának helyreállítását, amely azon túl, 
hogy igazi nyugalom szigete, az itt álló 200 éves szederfa??? miatt is 
tökéletes tréninghelyszín azon szerb tagoknak, akik Belgrádtól távol 
élnek.”

Iren V. Radojević, GPM, Szerbia

A NYÁR IS OLYAN, MINT 
BÁRMELY MÁS ÉVSZAK • • •

„A nyarat a nyári táborban való részvétellel és a 
családi vakációval kezdjük. Majd konzultációval, 
infóestekkel és házi prezentációkkal folytatjuk. 
Nyáron, mint mindig, könyveket olvasok, CD-ket 
hallgatok, szponzorokkal és tagokkal konzultálok 
nap mint nap. Számunkra a nyár olyan, mint bárme-
ly más évszak, nincs különbség az általunk végzett munka szempontjából.”

Dr. Rákóczi Károly és Ildikó, DGPM, Szerbia

Megkérdeztük menedzsereinket, 
hogyan töltik a nyarat: csak pihenéssel, 
vagy ilyenkor is folyamatosan építik 
kapcsolataikat; tudatosan előkészítik 
és megtervezik az őszi időszak sikerét? 
Lássuk a válaszokat!

A MUNKA VAKÁCIÓ, 
ÉS A VAKÁCIÓ IS MUNKA • • •

„Idén egy kellemetlen baleset húzta át a tervei-
met: eltörtem a lábam, így újra kell gondolnom az 
elkövetkezendő fél évemet. Úgy tűnik, hogy az első 
időszakban végre jut időm Facebook- és MySite-
oldalam fejlesztésére. Már elkezdtem ezen a két 

projekten dolgozni, több online tanfolyamon is részt veszek.
Vakációmat a horgász tavaknál és a Dunánál töltöm, és ha a lábam már 

jobban lesz, ősszel a Duna-deltához is ellátogatok. Nem hagyok fel a hob-
bimmal, még ha fél lábon is, akkor is kimegyek horgászni.

A CaliVita hálózatépítés számomra a munka és a nyaralás tökéletes kom-
binációja. Partnereim a barátaim is egyben, így ha a termékekről beszél-
getünk, és bónuszpontokat gyűjtünk, az mindannyiunk nagy örömére 
szolgál. Kellemes nyarat!

Vasile Joantă, TPM, Románia
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Az elmúlt néhány hónapban CaliVita 
tagok tesztelték a cég legújabb 
online eszközét, a Tudásbázist, ezzel 
támogatták a fejlesztést, a kérdések 
véglegesítését. Véleményük, 
visszajelzéseik sokat segítettek 
abban, hogy ez az online tanulást 
segítő alkalmazás valóban a CaliVita 
tagok igényei, elvárásai alapján 
működhessen. Néhány visszajelzés 
azoktól, akik már aktívan használják:
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••• Amivel mindenki nyer: 
a fogyasztó és a hálózatépítő is

„Mindenki számára elérhető és mindenki 
számára értékesíthető tudást, terméket 
jelent a Tudásbázis a CaliVita alapvető 
értékeivel teljes összhangban. Bárki saját 
igényeinek, saját sebességének megfele-
lően tudja igénybe venni és haladni a segít-
ségével. Mindenki nyer: a fogyasztó és a 
hálózatépítő is, mégpedig úgy, hogy a 
Tudásbázis tökéletesen illeszkedik az 
értékesítési modell kívánalmaihoz. Ismét 
egy különleges és előremutató termékkel 
gazdagodott a CaliVita termékkínálata!”

Aczél Endre, GPM

•••  A hiánytünetektől kezdve 
az „élethelyzetkérdésekig” 

minden benne van
„Nagyon tetszenek az ún. »élethelyzetkér-
dések«, történetbe ágyazva sokkal köny-
nyebb megjegyezni az információkat. 
Hasznosnak tartom a hiánytünetek 
összegyűjtését, illetve azt, hogy miben 
lelhetők fel a vitaminok, ásványi anyagok, 
hiszen ezek említésével nemcsak a tájéko-
zottságunk, ezáltal pedig a hitelességünk 
növekszik, hanem érezhető a »nemcsak 
vitaminban gondolkodunk« hozzáállásunk.”

Pekk Éva, 18%

••• Képesített vitamin-
szaktanácsadó fogok lenni!

„Tisztában voltam vele, hogy hiába foglalko-
zom öt éve egészségmegőrzéssel, biztosan 
lesz új ismeret, amit a Tudásbázistól kapha-
tok. Igen, beigazolódott a megérzésem, van 
még mit tanulnom. A Tudásbázis használata 
végtelenül egyszerű és tanulságos, mivel a 
válaszadás után rögtön összetett ma-
gyarázatot kapok, azonnal megérthetem a 
helyes válasz miértjét vagy miértjeit. Jó érzés 
tudni, hogy a sikeres vizsga után »képesített 
vitamin-szaktanácsadó« leszek, amiről már 
most büszkén mesélek a környezetemben. 
Hiszen nagyobb tudással minőségibb segít-
séget, tanácsot, javaslatot tudok adni 
környezetem számára.”

Bakó Zsolt, 15%

••• A Tudásbázissal magabiztos
 tudásra tehetsz szert te is

„A CaliVita Tudásbázis használatával 
lehetőséget kaptam arra, hogy egy 
helyről, a legfrissebb kutatási eredmények 
alapján gyűjtött anyagból tehessek szert 
átfogó ismeretekre az étrend-kiegészítők 
hatásairól, azok alkalmazási területéről. 
Ezen ismeretek hiányában csak sötétben 
tapogatózunk, hiszen az iskolai bioló-
giaórák bemagolandó tananyaga többsé-

günknél már feledésbe merült. Úgy vélem, 
hogy ha komolyan szeretnél foglalkozni 
étrend-kiegészítőkkel, mindenképp hasz-
nálnod kell a Tudásbázist, mert nagyon-
nagyon nem mindegy, hogy kinek mit 
ajánlasz. Gyakorlatilag olyan magabiztos 
tudásra tehetsz szert, amivel hitelesen 
tudsz tájékoztatni olyan embereket, akik 
szeretnék a gyógyszeres kezelést kie-
gészíteni valamilyen étrend-kiegészítővel, 
vagy épp megelőzni az időskort jellemző 
népbetegségeket.”

Simon Zoltán, 7%

••• Én kifogáskezelésben 
lettem sokkal ügyesebb

„Mivel nagyon könnyen használható 
mobiltelefonon is, így abszolút praktikus a 
napi holtidők kitöltésére. Jól használható 
tudást ad, sok valós szituációt feldolgoz, 
ami által én kifogáskezelésben lettem sok-
kal ügyesebb. Nem tanultam még ilyen 
tesztalapú módszerrel, főleg nem online, 
most azonban nagyon élvezem. Ha csak 
kevés időm van, 10-20 kérdésre állítom 
be, és csak egy tudásterületet nézek, ha 
több időm van, akkor több kérdés is jöhet 
mind a négy tudásterületről. Olyan, mint 
egy játék, mégis sokat ad, s nem a száraz, 
magolós tudás formájában.”

Istók Zsófia, 12%

1. A nyár legtöbbünknek az üdülés, a felhőtlen kikapcsolódás ideje, 
ne feledjük el azonban, hogy veszélyeket is rejt magában. A hőség 
például sok kellemetlenséget okozhat a fáradtságtól egészen a 
hőgutáig. Az alábbi csoportok közül kik nincsenek fokozott veszély-
nek kitéve?
a) Azok, akik intenzíven sportolnak, és ennek megfelelően elegendő vizet isznak.
b) Az elhízottak.
c) A krónikus szívbetegek.
d) Az idősek.
e) Azok, akik magas vérnyomásra szednek gyógyszert.

2. Bea nyaranta mindig védi a bőrét megfelelő faktorszámú naptejjel, 
öltözködéssel, a szemét pedig napszemüveggel. De ezek mellett 
belsőleg is védekezhetünk az UV-sugarak ellen. Mit tanácsolnál 
Beának, hogyan, milyen hatóanyaggal tegye ezt? A hasznos tanácsok 
között megbújik egy hamis állítás, jelöld meg ezt!
a) Segítsd luteinnel a napbarnított bőrszín megtartását.
b) Segítsd béta-karotinnal a napbarnított bőrszín megtartását.
c)  Támogasd szemed védelmét luteinnel.
d)  Támogasd szemed védelmét béta-karotinnal és jó minőségű 
 napszemüveggel!

3. A nyarat sokan a pollenek támadásaként élik meg, de nem kell 
feltétlenül szenvedned az allergiától. Van egy vitamin, amely nagy 
dózisban egyszerre képes csökkenteni az allergiás reakciókért felelős 
hisztamin szintjét, támogatni a bőr szépségét, és még antioxidáns 
védelmet is biztosít. Melyik ez a vitamin?
a) A béta-karotin.
b) A C-vitamin.
c) A B9-vitamin.
d) A D-vitamin.

4. Megérkeztek a gyerekekkel Horvátországba, és épp készültök 
kiválasztani a nyaralásra ideális szálláshelyet. Melyik apartmant kell 
választanod ahhoz, hogy allergiás gyermeked tünetei lehetőleg ne 
jelentkezzenek?
a) A szőnyegpadlósat.
b) A parkettásat.
c) A medencéhez közeli, nedvesebb szobát.
d) Mindegyik emeli az allergia előfordulásának kockázatát.

5. Ibolya kora gyermekkorától kezdve sokat szenvedett könnyen 
romló fogai miatt, pedig ugyanúgy ápolta őket, mint mindenki más a 
családban. Abban azonban különbözött a család többi tagjától, hogy 
érzékeny fehér bőre miatt kevés időt töltött a napon. Nyaranta 
inkább az elsötétített szobában olvasott. Vajon fogai épsége össze-
függhet-e a kevés napozással? Tudnunk kell azt is, hogy Ibolyánál 
időközben II-es típusú cukorbetegség is kialakult.
a) Nem függhet össze.
b) Igen, összefügghet.
c) Inkább a cukorbetegséggel függ össze.
d) Sem a cukorbetegséggel, sem a kevés napozással nem függ össze 
 a fogak állapota, mivel azt inkább örökletes tényezők alakítják.

6. Férjeddel Egyiptomban töltitek a jól megérdemelt nyaralásotokat. 
Sok program közül választhattok, azonban pollen- és állatszőr-
allergiás, asztmás férjednek nem biztos, hogy mindegyik program 
egyformán ideális. Melyik programot választjátok?

a) Búvárkodás.
b) Golf.
c) Tevegelés.
d) Hajózás.
7. Julival a játszótéren futsz össze. Meséli, hogy nyaralni készülnek, 
de még nem tudtak dönteni, melyik legyen a befutó a négy helyszín 
közül. Tudod, hogy egyik gyermeke allergiás, a másik ekcémás. Ennek 
tükrében te melyik helyszínt javaslod leginkább Julinak?
a) Horvát tengerpart.
b) Osztrák Alpok.
c) London.
d) Maradjanak otthon, az a biztos.
8. Nyáron gyakoriak az ételmérgezések és a fertőzések. Tavaly Péterék 
külföldi nyaralását is tönkretette, hogy a hét napból gyakorlatilag öt 
napig beteg volt két kisgyermeke, felesége és jómaga is. Mivel vértez-
hetné fel házi patikájukat, hogy idén megelőzzék vagy legalább csök-
kentség a fertőzés kockázatát?
a) Lactobacillus acidophilus-szal.
b) Koenzim-Q10-zel.
c) Lactuca virosával.
d) Laktoterápiával.
9. Béla depresszió tüneteit tapasztalta magán nemcsak a sötét, téli 
hónapokban, hanem nyáron is. Természetgyógyász ismerőse taná-
csára omega-3-at kezdett el szedni, kiegyensúlyozott étrendet követ, 
és ismét lejár a Margit-szigetre is rendszeresen futni. Tünetei valóban 
mérséklődtek. Mi lehet az oka?
a) A kiegyensúlyozott étrend és a sportolás.
b) Az omega-3-szint növekedése és a testmozgás.
c) Mindkettő.
d) Egyik sem, mivel Bélára rátalált a szerelem, és attól jobb a közérzete.
10. Zoltán profi ökölvívó. A nyári pihenés után ismét szeretne a 71 kg-os 
középsúlyban indulni. Ehhez azonban néhány kilótól meg kell szabadul-
nia. Melyik az az ásványi anyag, amely támogathatja ezt a folyamatot?
a) Mangán.
b) Kálium.
c) Króm.
d) Magnézium.
11. Vége a nyárnak, Katalin számára megkezdődik a felkészülés a 
következő évi vitorlásversenyekre. Melyek az alapozó időszak legfon-
tosabb vitaminjai?
a) Kalcium.
b) B-vitaminok.
c) D-vitamin.
d) Magnézium.

12. Szilvi közvetlen rokonságában gyakori a szív- és érrendszeri betegsé-
gek előfordulása, emiatt is nagy figyelmet szentel a megelőzésnek, és 
még nyaralásai alkalmával sem enged meg magának „kilengéseket”, 
odafigyel az étkezésére, amennyire lehet. Egy szállodai svédasztalos reg-
geli kínálatából melyik lenne a leginkább megfelelő választás számára?
a) Májkrém sós kiflivel.
b) Sült sertésvirsli sajtos zsemlével.
c) Baromfisonka barna kenyérrel, zöldpaprikával.
d) Tojásrántotta fehér kenyérrel.

1. a) 2. a) 3. b) 4. b) 5. b) 6. d) 7. a) 8. a) 9. c) 10. c) 11. a) b) d) 12. c) 

“Olyan, mint egy játék, 
mégis sokat ad” 

Nyári 
vitaminteszt
Strandon a kánikulában, otthon a teraszon, 
nyaralás közben egy hideg limonádé mellett 
töltsd ki te is vitamintesztünket, amibe most 
nyári kérdéseket válogattunk. A Tudásbázis 
több mint 2000 kérdése természetesen 
nem csak a nyárról szól. 
Próbáld ki te is: calivita.hu/kb
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REFLEKTORFÉNYBEN
2017. FEBRUÁRJA ÉS 2017. ÁPRILIS KÖZÖTT ELŐSZÖR SZINTET VÁLTOTT TAGOK

Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor csoportja:
Bálint Zsuzsanna, Szeged – Ábrahámné Gyuris Ágnes és 
Ábrahám Gábor

Czinege Csilla csoportja:
Czinege Andrásné, Szeged – Hargitai Adrienn

Deli Balázs csoportja:
Ökrös Mihály, Kökény – Háber Veronika

Fekete Tiborné Ildikó és Fekete Tibor csoportja:
Nagy–Kovács Katalin, Makó – Fekete Vivien

Huszák László csoportja:
Divald Henrietta, Szeged – Papp János Zoltán
Dukai Tamás, Magyarkanizsa – Pozsgai Norbert

Kiss Dorottya csoportja:
Kovács Anita, Ecser – Kiss Dorottya

Dr. Kohánné Dr. Savanya Éva és 
Dr. Kohán József csoportja:
Kohán Dávid, Szeged – Dr. Kohánné Dr. Savanya Éva 
és Dr. Kohán József

Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet csoportja:
Horváth Richárd, Kiskunmajsa – Horváth Tamás

Németh Tibor csoportja:
Kovács Géza, Bak – Németh Tiborné
Németh Tiborné, Zalaegerszeg – Németh Tibor

Dr. Rákóczi Csongor és Rákóczi Nóra csoportja:
Puskás Ágnes, Sándorfalva – Istók Zsófia

Ifj. Dr. Rákóczi Károly csoportja: 
Hajba Diána, Kemenesmihályfa – Dr. Szepesi Péter
Mörcz József, Sárvár – Hajba Diána
Dr. Szepesi Péter, Sárvár – Farsang Zoltán

Schachinger László csoportja:
Fekete Lajosné, Budapest – Kósa Péter
Ferencziné Sajtos Ilona, Csömör – Fekete Lajosné

Simovits Erzsébet csoportja:
Vargáné Esztergomi Zsuzsanna, Budapest – Simovits 
Erzsébet

Márton Katalin csoportja: 
Rátóti Sándor József, Budapest – Márton Katalin
Szebeni Bernadett, Sülysáp – Márton Katalin

Tácsik Éva és Tácsik László csoportja:
Bereczki Lászlóné, Budapest – Tácsik Éva és Tácsik László

Dr. Varga Edit csoportja:
Dr. Molnár Attiláné, Budapest – Horváth Zoltánné

Deli Balázs csoportja:
Háber Veronika, Pilisvörösvár – Hegyi Erzsébet
Ökrös Mihály, Kökény – Háber Veronika

Farkasné Rajna Emőke és Farkas Péter csoportja:
Habis Lászlóné, Eger – Bakó Zsolt István
Prokaj Edit, Eger – Bakó Zsolt István

Fekete Tiborné Ildikó és Fekete Tibor csoportja:
Fekete Dzsennifer, Makó – Fekete Vivien
Lajos Szilvia, Szeged – Fekete Dzsennifer

Huszák László csoportja:
Dr. Kunstár Pál, Kistelek – Temesvári Gyuláné
Temesvári Gyuláné, Kistelek – Dr. Fülöpné Kunstár Kata

Lendvai Sándorné és Lendvai Sándor csoportja:
Lendvai Sándorné, Miskolc – Lendvai Sándor

Ifj. Dr. Rákóczi Károly csoportja:
Farsang Zoltán, Szombathely – Tóth Ildikó
Tóth Ildikó, Szombathely – Dr. Török Berentai Orsolya

Dr. Somkövi Ágnes csoportja:
Nagyné Dr. Szakáll Emese Csilla, Kecskemét – Bondor 
Krisztina

Szakszon Alex csoportja:
Boldizsár Árpádné, Budapest – Szakszon Alex
Szakszon Andrea, Budapest – Szakszon Alex
Szakszon Dorina, Budapest – Szakszon Alex
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Szepesi Mária és Szepesi Szilárd csoportja:
Kiss Dorottya, Budapest – Szepesi Mária és Szepesi Szilárd

Storchné Ildikó csoportja:
Dr. Óriás Imre Viktor, Veszprém – Pelle Anna
Pelle Anna, Kazincbarcika – Storchné Ildikó

Fekete Tiborné Ildikó és Fekete Tibor csoportja:
Katona Mihályné, Makó – Vojkáné Rozsnyai Katalin
Vojkáné Rozsnyai Katalin, Makó – Fekete Tiborné Ildikó 
és Fekete Tibor

Huszák László csoportja:
Dr. Fülöp Béla, Szeged – Huszák László

Dr. Somkövi Ágnes csoportja:
Bondor Krisztina, Pomáz – Dr. Somkövi Ágnes

1993 decemberében találkozott először férjem, Raffai Jenő 
Storchné Ildikóval. A férjemről tudni kell, hogy mindig nagyon fon-
tos volt számára az egészsége, sportolt, és már akkor is vitaminokat 
szedett. Nem volt hát neki meglepő, amikor Ildikó elmesélte, hogy a 
California Fitness jó minőségű, adalékmentes vitaminokat, étrend-
kiegészítőket hozott Magyarországra. Az otthoni készletet azonnal 
lecserélte ezekre a kiváló minőségű vitaminokra. Az is fontos volt, 
hogy Ildikó személyre szabva ajánlotta a termékeket, így gyorsan 
tagokká váltunk. Akkor én kórházban dolgoztam, nem is igen 
foglalkoztam a vitaminokkal, de férjem ragaszkodott ahhoz, hogy én 
is fogyasszam ezeket. 

2003-ban három kicsi gyerekkel teljesen kimerülve éltem életemet, 
állandóan fájt a torkom, nem tudtam magamat meggyógyítani. Jenő 
megkereste Ildikót, hogy segítsen. Ildikó átjött, összeállított egy „kok-
télt” vitaminokból, gyógynövényekből. Ezt követően gyorsan rendbe 
jöttem. Azóta sokkal tudatosabban használom ezeket a családomban 
és az orvosi praxisomban egyaránt.

Annak ellenére, hogy mind hallgatóként, mind előadóként többször 
részt vettem CaliVita összejövetelein, üzletileg nem tudtam kimagasló 
eredményeket elérni. Talán azért, mert akkor a családom, a három gyer-
mekem fontosabb volt ennél. Közben kórházi orvosból alternatív mód-
szereket alkalmazó orvossá váltam.

2015-ben életem legnehezebb időszakát éltem, aminek szerves része 
volt, hogy napi 12 órát kellett dolgoznom, szabadságra sem tudtam 
menni. Megint teljesen kimerültem. 

Végre meghallottam, amit Ildikó évek óta mondott nekem, hogy egy 
jól felépített hálózat, ahol a munkatársakkal jól együtt tudunk dolgozni, 
megadhatja az anyagi biztonságot, a szabadságot. Ekkor született meg 
az elhatározás: én is felépítem a magam rendszerét.

Hatalmas inspirációt jelentett, amikor 2016-ban Ildikó 

barátnőjeként részt vehettem a CaliVita Bálon. Ez adta a motivációt: 
2016-ban 21%-os leszek! A 25 éves jubileumi gálán már saját 
munkatársaim is ott voltak, akikkel végül ezt megvalósítottuk.

Miért szeretek a CaliVita közös-
ségének része lenni? 

Mert szintemtől függetlenül 
mindig örömmel fogadtak egy-
egy rendezvényen. Mindig meg-
kaptam a kellő támogatást ahhoz, 
hogy fejlődjek. Egy csapat tagja 
vagyok, ahol érezhetem, hogy 
összefogással minden álmot el 
lehet érni. Köszönöm nektek!

Dr. Somkövi Ágnes, 
új Pálmás Menedzser

ÖSSZEFOGÁSSAL
MINDEN ÁLMOT EL LEHET ÉRNI

Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor csoportja:
Földiné Csikós Erika, Szeged – Bálint Zsuzsanna

Budán Lászlóné csoportja:
Flórián György, Budapest – Wekerle Gyula

Czinege Csilla csoportja:
Becze Zsolt, Miskolc – Bodó Mihályné

Czinege Károly csoportja:
Györkö Istvánné, Budapest – Czinege Károly
Lendvai Péter, Szentendre – Czinege Károly

Deli Balázs csoportja:
Dr. Francsovics István, Felsőszentiván – Fehér Norbert
Illés Olívia, Kecskemét – Ludányiné Szabó Adrienn Ágnes 
és Ludányi László
Kerekes Zoltán, Üllő – Ludányiné Szabó Adrienn Ágnes 
és Ludányi László
Ludányi Bendegúz, Maklár – Ludányiné Szabó Adrienn 
Ágnes és Ludányi László
Magyarné Simon Andrea, Nyíracsád – Háber Veronika
Ökrös Mihály, Kökény – Háber Veronika

Farkas Andrea csoportja:
Antal Zoltán, Budapest – Bárány Sándor
Kóréh Julianna, Budapest – Nemes A. Borbála
Novák Zsuzsanna, Budaörs – Farkas Andrea
Pelles Petra, Taksony – Barta Erzsébet
Dr. Perczel Márta, Budapest – Farkas Andrea

Farkasné Rajna Emőke és Farkas Péter csoportja:
Bálint Éva, Kunhegyes – Simon Zoltán

Huszák László csoportja:
Ambrus Jánosné, Kistelek – Kiss András
Bakonyi Sándor, Kistelek – Dr. Kunstár Pál
Bakonyi Sándorné, Kistelek – Bakonyi Sándor
Frányó Mónika, Kistelek – Temesvári Gyuláné
Fülöp Károlyné, Hódmezővásárhely – Dr. Fülöp Béla
Hajdúné Kovács Margit, Öttömös – Divald Henrietta
Horvát Melanie, Szabadka – Laki Nimród
Kazi Csabáné, Makó – Dr. Fülöp Béla
Kelemen Anita, Csantavér – Erőss Tímea
Kiss Andrásné, Kistelek – Dr. Kunstár Pál
Körmöczy Rita, Domaszék – Dukai Tamás
Sejben József, Kistelek – Tóthné Molnár Erika
Dr. Vámos Ildikó, Csongrád – Dr. Fülöp Béla

Kiss Dorottya csoportja:
Bánlaki Bence, Budapest – Kiss Dorottya
Gál Zoltán, Úrhida – Kiss Dorottya
Miklósné Borsányi Brigitta, Kincsesbánya – Takács László
Petrohánné Bazsek Anna, Budapest – Kiss Dorottya
Pozsik-Mayer Edina, Budapest – Csóka-Czakó Anikó
Rokob-Gáncs Gabriella, Győr – Csóka-Czakó Anikó

Dr. Kohánné Dr. Savanya Éva és Dr. Kohán József csoportja:
Petran Andrea, Szeged – Dr. Kohánné Dr. Savanya Éva 
és Dr. Kohán József

Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet csoportja:
Kapás Mariann, Szeged – Vajasdi-Nagy Sándor
Pintó Zoltán, Kiskunmajsa – Pintóné Vikor Krisztina
Zsótér Dániel, Ópusztaszer – Kapás Mariann

Lendvai Sándorné és Lendvai Sándor csoportja:
Martossy György, Miskolc – Kárpáti Károly
Szokolovszky István, Edelény – Lendvai Sándorné 
és Lendvai Sándor
Dr. Vincze Szilvia, Edelény – Lendvai Sándorné 
és Lendvai Sándor

Dr. Lepény Éva csoportja:
Csontos Ildikó, Szolnok – Dr. Lepény Éva

Molnár Edit csoportja:
Ancsin Anikó, Békéscsaba – Dr. Bertók Éva

Nagy Gabriella csoportja:
Herbák József, Szeged – Nagy Gabriella

Németh Tibor csoportja:
Rátonyi-Németh Judit, Balatonújlak – Németh Mónika és 
Kőhalmi Tamás

Rács Zoltán csoportja:
Pintér Miklós, Kaposvár – Rács Zoltán

Dr. Rákóczi Csongor és Rákóczi Nóra csoportja:
Karsai László, Battonya – Csőke Szilveszter
Rózsavölgyiné Anita, Sándorfalva – Puskás Ágnes
Tasnádi Ferencné, Szeged – Csőke Szilveszterné

Ifj. Dr. Rákóczi Károly csoportja:
Németh Adrienn, Sárvár – Mörcz József

Schachinger László csoportja:
Dr. Hegedűs Ágnes, Miskolc – Mackó Júlia
Mackó Júlia, Budapest – Miklós Barbara
Miklós Barbara, Budapest – József Margit
Dr. Mahboubi Zine Abidine, Budapest – Ferencziné Sajtos 
Ilona
Dr. Salamon Zsuzsanna, Budapest – Dr. Mahboubi Zine 
Abidine

Dr. Somkövi Ágnes csoportja:
Alvinczy Katalin, Budapest – Bondor Krisztina
Barabás Rita, Budapest – Dr. Somkövi Ágnes
Majoros Andrea, Budapest – Dr. Somkövi Ágnes
Prém Zsuzsanna, Budapest – Bondor Krisztina
Simonné Kis Erzsébet, Vecsés – Nagyné Dr. Szakáll Emese 
Csilla
Udvardi Zsuzsanna, Budapest – Nagyné Dr. Szakáll Emese 
Csilla

Storchné Ildikó csoportja:
Dr. Beke Jenőné, Pécs – Nyul Tünde

Márton Katalin csoportja:
Domokosné Szénási Szilvia, Budapest – Márton Katalin
Járó Sándorné, Pápa – Pintér Györgyné
Nyul Tünde, Egerág – Farkas László
Söveg Zoltánné Magdi, Márkó – Storch Rebeka
Szaniszló Szilvia, Budapest – Pelle Anna

Szabó Aranka csoportja:
Kelemen Erzsébet, Szeged – Szabó Aranka
Kerekes László, Makó – Papdi Dorina
Moravszki Bence, Makó – Kerekes László
Moravszkiné Nagy Mónika, Makó – Moravszki Bence

Szepesi Mária és Szepesi Szilárd csoportja:
Pázmány Éva, Mány – Somfai Péter
Takács Szilvia, Szeged – Somfai Péter

Tátrai Attila csoportja:
Bíró Barbara, Szolnok – Tátrai Bence
Szöllősi Lili, Szolnok – Tátrai Bence
Dr. Tasnádi Józsefné, Budapest – Tátrai Attila
Varga Sándor, Szolnok – Tátrai Bence

Dr. Varga Edit csoportja:
Pokornyi Mónika, Érd – Dr. Pirót László

Storchné Ildikó csoportja:

Dr. Rákóczi Csongor és 
Rákóczi Nóra csoportja:
Fekete Tiborné Ildikó és Fekete Tibor, 
Makó – Felső Andrea

Tátrai Attila csoportja:
Tátrai Bence, Szolnok – Tátrai Attila

Márton Katalin, 
Budapest – Storchné Ildikó

Dr. Somkövi Ágnes, 
Szentendre – Dr. Óriás Imre Viktor

Szakszon Alex, 
Budapest – Boldizsár Mária
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A HULLÁMVASUTAT?

NEWS MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYEK NEWSMAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYEK

Kinyitunk egy könyvet. A lapok még üresek, magunk írjuk rájuk a szavakat. A könyv címe Lehetőség. És az első 
fejezet itt kezdődik. Veled és rólad szól. A legjobb helyen vagy. Megérkeztél! Ez itt egy új élet kapuja… Belépsz?
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Halihó, csörög a vekker… Végre! Nagy nap lesz a mai. 
Készülődünk, mert elutazunk! Szépen felöltözöm, smink, frizura, 
ahogy illik. Bepakolok. Izgulok! Ahová megyünk, ott már várnak. 
Szép hely, kedves emberek, mosoly, szíves vendéglátás. Nem kell 
sok holmi. Csak Mi! Viszünk magunkkal érdeklődést, kíváncsiságot, 
nyitottságot, akaratot, elszántságot, szívet. Az irigységnek, a 
gőgnek, a haragnak és ítélkezésnek itt nincs helye…

Megérkezünk… Jóleső érzés kerít hatalmába. Egy közeg, ahol 
nincsenek falak, és nem kellenek a játszmák. Le is teszem az álar-
com. Minden porcikámban érzem, hogy biztonságban vagyok. 
Valami nagy dolog készülődik. Már alig várom!

A CaliVita igényessége, bármerre nézek, visszaköszön. A rendez-
vényteremben nagy kerek asztalok várják, hogy részesei legyenek 
valaminek, ami életeket terel jobb irányba. Döntéseknek, ame-
lyeknek súlya és következménye van, és ami nem kevesebb, mint 
egy boldog és szabad élet... 

A CaliVita rendezvényen végérvényesen történik valami, 
amitől, aki először van itt, azt kérdezi: Miért nem jöttem hama-
rabb!? Akik pedig rendszeresen járnak, tudják, hogy ezt az 
energiát sehol máshol nem kapják meg. Szeretitek a hullámva-
sutat? Itt aztán részetek lehet benne… érzelmileg minden-
képp. Nevetünk, miközben néha meghatódunk. Meg-
döbbenünk és felismerünk. Korlátokat feszegetünk és törünk 
át. Újragondolunk és újratervezünk. Szembenézünk önma-
gunkkal. Ugye izgalmas? Ráhangolódunk a siker hullám-
hosszára – ez is nagyszerű érzés. És az a bizonyos aha, amit 
önmagukban, de néha még hangosan is kimondunk. Ekkor 
mindig úgy érzem, egy lépcsőfokkal feljebb léptem.

Kezdődik, kezdődik…
Az első előadó az egyik nagy példaképem: Janata Krisztina 

előadása megmutatta, hogy érdemes úttörőként kilépni a 
középszerűségből. Legyen saját történetünk! Találjunk rá önma-
gunkra az erősségeinkre fókuszálva! És bújjon ki belőlünk a 
szuperhős vagy a bohóc, ha bennünk van! A környezetünk egy 
tükör, ők sokszor jobban látják, mi lakozik bennünk. Merjünk önma-
gunk lenni. Köszönjük, Krisztina, az értékes, elgondolkodtató 
élőadást, nagyon sokat tanultunk belőle.

Sándor Andrást is nagy izgalommal vártam. Formabontó inter-
júja keretében értékes tapasztalatokat tudhattunk meg a one diet 
fogyókúrás programról, ami inkább tűnt egy baráti beszélgetésnek. 
András olyan légkört teremtett, hogy nekem is kedvem lett volna 
felsétálni a színpadra, és elmesélni, hogy nekünk is sikerült 8 kg 
súlyfeleslegtől megszabadulni! Az interjúalanyok, Tácsik Éva és 
Szepesi Szilárd nem készültek a beszélgetésre, mégis lelkesen 
mesélték tapasztalataikat. Nem hiába, ha valami működik és 
hatékony, arról szívből tud beszélni az ember. És ami a legfonto-
sabb, a látvány önmagáért beszélt.

Következett a lojalitás-ceremónia. Igen felemelő élményben volt 
részünk. Büszkeség járt át bennünket, mikor igazgatónőnk egy-egy 
szál virággal megköszönte a színpadon azon tagjaink hűségét, akik 
már több mint 15 éve bizalmat szavaztak a CaliVitának. Jó érzés, ha 
megbecsülik az embert, és itt tényleg megbecsülnek. 

Az első szünetben már kavarogtak bennem a gondolatok. Pedig még 
sok meglepetés várt ránk. Megkóstolhattuk az új diétás shake-et. 
Tesztelhettük az újgenerációs BioHarmonexet. És Andrásból is hazavi-
hettünk egy „darabot”. Igaz csak könyv formájában, amit személyesen 
dedikált nekünk.

Kezdődik, kezdődik... a második blokk. Itt már elfogott az izgalom, 
hiszen hamarosan nekünk is színpadra kellett állnunk. De András 
előadása magával ragadott. A bizalomról beszélt, a hitelességről, az 
őszinteségről és az emberségről. A hozzám legközelebb álló erényekről. 
A CaliVita 25 éve alatt ezek az alappillérek megdönthetetlenek marad-
tak.  Erre érdemes egy életet felépíteni. Köszönjük, András, a megerősítést.

Pekk Éva előadása nosztalgikus időket idézett. Beszélt arról, hogyan 
változott meg a gondolkodása, a rugalmassága. Mint mindig, áradt 
belőle a rendezettség és a stabilitás.

Dr. Fülöp Béla és felesége, Dr. Fülöpné Kunstár Kata nagyon szimpa-
tikus házaspár. Béla idegsebész. Munkája rendkívül felelősségteljes, és 
csaknem minden idejét leköti. Mégis úgy döntöttek, hogy kevés szabad-
idejüket a CaliVita üzlet felépítésének szentelik. Intelligensen megvizs-
gálták a lehetőséget, és azonnal tudták, ez az üzlet elegendő szabadidőt 
és minőségi életet fog majd biztosítani számukra. Kata szinte kivirágzott 
a színpadon. Jó volt látni, hogy adja vissza a CaliVita a hitet önmagunkba 
és hogyan csempészi vissza az álmainkat az életünkbe. 

Szabó Aranka nagyon közel áll hozzám. Előadásaiban mindig sikerül 
megnyitnia az emberi szíveket. Nagyon erős, céltudatos nő és anya. 
Sokan példaképként tekintenek rá. Méltó is erre a szerepre. Tisztán, 
őszintén és nagyon határozott célokkal építi az üzletét. 

Bakó Zsolt pedig ékes példája annak, hogy kitartással minden fal 
ledönthető. Halad a kitaposott úton egyre nagyobb célokkal és egyre 
nagyobb eredményekkel. Ha valaki kitartást szeretne tanulni, minden-
képpen Zsoltot keresse. 

Azt mondják, egy cég olyan, mint a vezetői. Tátrainé Szilágyi Ágnes 
igazi vezető, példakép és fantasztikus ember. Az előadásából is 
egyértelműen kiderült, hogy az első mindig az ember. Ő képes meglátni 
mindenkiben az értéket: kiemeli és csiszolja. Ha kell, újra felépíti. Nagyon 
figyeltem a gondolataira. Megtanultuk belőlük, hogy a termékekkel és 
az üzleti lehetőséggel értéket adunk és képviselünk, ezért bátran vigyük 

a hírét. Kérjük meg ügyfeleinket, hogy ajánljanak bennünket, hogy 
másokhoz is eljusson az egészség és a lehetőség, amely az ő életüket is 
jobbá teheti. 

Majd elérkeztünk a rendezvény legfelemelőbb részéhez. A kitartó 
munka mindig meghozza a gyümölcsét, és ezért bizony jutalom jár. 
Sikeresebbnél sikeresebb munkatársakat szólítottak a színpadra. 
Izgalom, büszkeség, elégedettség és taps töltötte be a termet. 
Gratulálunk minden új szintre minősült munkatársnak!

Egy konferencia csupán, mégis sokkal több volt annál… 
Köszönjük a felkérést, a bizalmat, hogy egy ilyen színvonalas ren-
dezvényen, sok-sok értékes előadó között mi is helyet kaptunk.  
Azt tudtuk, hogy jó helyen, nagyszerű emberek között vagyunk.  
De arra nem számítottunk, hogy ennyi ember szívébe is be tudunk 
férkőzni, és talán egy picit nyomot hagyni! Köszönjük a sok őszinte 
gondolatot, elismerést, amit az előadás után kaptunk. A sok-sok 
ölelést és a szemekben csillogó könnyeket… Jó érzés adni és 
megérinteni. Ám mi sokkal többet kaptunk tőletek és az egész 
rendezvénytől. Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Ludányiné Szabó Adrienn és Ludányi László, 18%

ITT RÉSZETEK LEHET BENNE…
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25 év tapasztalattal rendelkező megbízható márka

Kiváló minőségű TOPTERMÉKEK

Új csomagolás, új kiszerelés

Kedvező ár

ÚJ TERMÉKEK NEWS

Új                            vonal
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NEWS ÚJ TERMÉKEK

Az osteoarthritis, azaz az ízületi gyulladás az idős felnőttek testi fogyatékosságának  

leggyakoribb oka. Azt jósolják, hogy 2030-ra az amerikai és európai felnőttek  

20%-nál diagnosztizálni fogják a betegséget, mely a fiatalabbakat is egyre gyakrabban érinti.

EGYÜTTES ERŐVEL AZ 
ÍZÜLETI GYULLADÁS ELLEN

Fókuszban a 
Curcuma Pro és a 
Joint Protex Forte

Együtt könnyebb
Az ízületi gyulladás egy aktív  

ízületi betegség erőteljes gyulladá-
sos háttérrel. A porc vastagsága a 
csontvégeken fokozatosan csökken, 
míg végül az ízületek mozgásával a 
súrlódás már nem a porcon, hanem a 
csontokon zajlik. Ez nemcsak fájdal-
mat, de további kóros folyamatokat 
generál (pl. meszesedés). 

Hogyan segíthetsz 
rajta két lépésben?
1. Porcépítés
Az ízületi gyulladás kezelésének egyik 

lehetséges része a porcvédő terápia, 
melyhez a Joint Protex Forte termékün-
ket ajánljuk. Készítményünkben megta-
lálható a két porcalkotó, a kondroitin és 
a glükozamin, melyek segítik a porc 
regenerálódását. A termék emellett 
többek között hialuronsavat, valamint 
MSM-t is tartalmaz, melyek az ízületi 
folyadék képződését segítik elő.

2. Gyulladáscsökkentés
A porcvédő terápia, ahogyan a 

nevében is benne van, alapvetően a 
porc védelmét helyezi a középpontba, 
de az okkal, azaz a gyulladással nem 
tud kellően elbánni. Ezért jó kie-
gészíteni a terápiát hatékony gyul-
ladásgátlással is, és ez az, amiben új 
termékünk, a Curcuma Pro segítsé-
get tud nyújtani. A benne található 
kurkuma gyógynövény ugyanis fel-
veszi a versenyt a gyógyszerek gyulla-
dáscsökkentő hatásával, és mindezt 
mellékhatásmentesen teszi.

A Curcuma Pro értékes kivonatok 
formájában tartalmazza a kurkumát, 
melynek hatékony felszívódását a 
MicroActive formula és a hozzáadott 
BioPerine biztosítja.

Tegyél a hatékony porcépítésért, 
és egészítsd ki terápiádat  
gyulladáscsökkentéssel! 

 Válaszd a Joint Protex Forte mellé 
a Curcuma Pro-t!

Forrás:
Biological actions of curcumin on articular chondrocytes - Y. Henrotiny Osteoarthritis and 
Cartilage (2010) 18, 141-149; Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage 
Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids - 
Jerosch, International Journal of Rheumatology Volume 2011; http://otszonline.hu/cikk/az_
nsaid_ok_adasat_lehetoleg_elozze_meg_a_kondroprotekcio

Figyelem!
A termék fogyasztása terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott!
Epebetegek, fekélybetegek kerüljék a kurkumatartalmú étrend-kiegészítők használatát, 
mert fokozhatják az epe, illetve gyomorsav elválasztását.
Konzultáljon kezelőorvosával, ha vérhígító készítményt, vércukorcsökkentő gyógyszert 
vagy ciprofloxacin hatóanyagú antibiotikumot szed, mert a kurkuma befolyásolhatja azok 
hatását.

Curcuma Pro • 60 tabletta 
Hatóanyaga tablettánként:
Kurkumakivonat (95% kurkuminoidok, 20:1) 200.0 mg
Kurkumakivonat (4:1)  200.0 mg
MicroActive® Kurkumin 
(25% kurkuminoidok, 1:4) 25.0 mg
BioPerine® (50:1) 5.0 mg
Közepes szénláncú trigliceridek 1.5 mg
Egyéb összetevők: dikalcium-foszfát, mikrokristályos cellulóz, hidro-
xipropil metilcellulóz, zsírsavak, magnézium sói, szilícium-dioxid, 
poliglicerin-monooleát, triacetin, nátrium-alginát.

Adagolás: 1 tabletta naponta.
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[  A napégés fogságában ]
Csábító lehet, hogy téli fehérségünket pár hét alatt „egész-

séges” barnaságra cseréljük, de kérdés, hogy valóban egész-
séges barna leszel-e vagy inkább vörös. Ha a nap megégeti a 
bőrt, legkésőbb 4-6 óra elmúltával jelentkeznek a tünetek: 
bőrpír, súlyosabb esetben nedvedzés, hólyagok. A legjobb 
módszer a megelőzés, amennyiben viszont már megtörtént 
a baj, ajánljuk figyelmedbe a sokoldalú biohatóanyagokat 
tartalmazó elsősegélybalzsamunkat, az OrganiCare Rescue 
Gelt. Olyan közkedvelt gyógynövényeket zártunk praktikus 
golyós kiszerelésű flakonba, mint a kamilla, zsálya, rozma-
ring, ördögcsáklya, hegyi árnika, aloe vera, olívaolaj, men-
tol, kámfor, melyek hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe is 
képesek bejutni. Hűsítő, nyugtató, fájdalomcsillapító 
hatásával azonnal érezhető enyhülést ad az égett bőrnek, 
puhítja, táplálja és segíti annak mielőbbi regenerálódását.

[  Elég egy rosszul sikerült lépés ]
Nemcsak a napégés veszélyei miatt érdemes magunknál 

tartani a Rescue Gelt nyaralás alatt. Legyen szó akár makacs 
szúnyogcsípések viszkető hadáról vagy kisebb horzsolás-
ról, esetleg izomgörcsről, húzódásról vagy reumás 
fájdalomról, jól teszed, ha a kirándulások alkalmával mindig 
ott lapul egy flakonnal a hátizsákodban. A rozmaring 
kivonatát évszázadok óta bevetik a bőrpanaszok mellett a 
köszvény és az ízületek, izmok fájdalma ellen is, a mentol 

ismert fájdalomcsillapító hatású, a kámfort is évezredek 
óta használják reumás gyulladások kezelésében az ízületek 
és izmok fájdalmának enyhítésére. Az ördögcsáklya vagy 
más néven ördögkarom szintén reumatikus tünetek enyhí-
tésében használatos, illetve ízületi gyulladások kiegészítő 
kezelésében lehet segítségünkre, ahogy a hegyi árnika 
kivonata is régóta elismert az ízületi fájdalmak kezelésében, 
akár az izmok húzódásáról, akár az ízületek ficamáról, 
akár reumás fájdalomról van szó. Így amíg várod, hogy a 
Curcuma Pro belsőleg ki tudja fejteni gyulladáscsökkentő 
és fájdalomcsillapító hatását ízületeidre, gyorsan tudod 
csökkenteni azok duzzadtságát, fájdalmát a Rescue Gellel.

A gél aktív, sőt inaktív hatóanyagai 99%-ban természe-
tesek, ráadásul növényi hatóanyagainak 95%-a 
minősített biofarmról származik, így kíméletesen, gyen-
géden segít, mivel mentes a műtrágyától, a káros 
növényvédőszerektől, továbbá a genetikai módosításoktól.

[ OrganiCare biokozmetikum család ]
Próbáld ki OrganiCare biokozmetikum családunk 

többi tagját is: az OrganiCare sampont és hajkondi-
cionálót, valamint tusfürdőt és testápolót, melyek aloe 
vera és egyéb értékes biogyógynövény-tartalmuknak 
köszönhetően segítenek megnyugtatni, hidratálni, 
regenerálni a napégette és tengerszárította bőrt, hajat, 
miközben kellemes frissességgel és jó érzéssel töltik el a 
család minden tagját. 

Forrás: WHO monographs on selected medicinal plants Vol. 1 -World Health Organization Geneva 1999;  Herbs&Natural Supplements An evidence-based guide second edition – Braun, L., 2007 Elsevier 
Australia;  Camphor (Cinnamomum camphora), a traditional remedy with the history of treating several diseases - Hamidpour,R., et al., IJCRI 201 3;4(2):86–89;  Digitális herbarium és drogatlasz – Papp, N., 
et al, Pécsi Tudományegyetem, 2013, Pécs;  Herbal Monographs Including Herbal Medicinal Products and Food Supplements – Spiteri, M., Pharmacy University of Malta 2011
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Itt a nyár, a szünidők és szabadságolások időszaka. Ti hogyan töltitek el? 
Inkább kirándultok egy jót a környező dombokon, vagy vízpart mellett napoztok? 

Mindkét verzió jól hangzik, csak kellőképpen fel kell rá készülni.

      HŰTSD LE 
MAGAD

A NYÁRI 
FORRÓSÁGBAN!
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Az egész éves hajtás után lassan mindannyiunk számára eljön 
a szabadság, amikor végre élvezhetjük a napsütést, több időt 
tölthetünk a szabadban, strandra járhatunk, vagy éppen elu-

tazhatunk. Ahhoz viszont, hogy önfeledten élvezhessük a 
szabadságunkat, érdemes jól felkészülni a nyaralásra, és helyet 

szorítani a bőröndben azoknak az étrend-kiegészítőknek és 
ápolószereknek, melyek megvédhetnek bennünket a nyaralás 

alkalmával ránk leselkedő veszélyektől.

Az utazás, a környezetváltozás, a nem meg-
szokott élelmiszerek vagy akár az ivóvíz 
sokaknak okozhat átmeneti bél- és gyomor-
rendszeri problémákat, de még az olyan eny-
hébb fertőzések is, mint például az „utazók 
hasmenése”, elronthatják a nyaralás örömét. 
Erre célszerű felkészülni, és már utazás előtt 
elkezdeni probiotikumokkal és prebiotiku-
mokkal kiegészíteni az étrendet. Kutatások 
igazolják, hogy bizonyos probiotikus törzsek 
képesek csökkenteni az utazók has-
menéseként emlegetett fertőzések kockáza-
tát, az inulin mint prebiotikum pedig táplálja a 
bélflórát, hogy az védeni tudja a szervezetün-
ket. Mindenképp legyen része az útipa-
tikánknak a ProbioBalance, mely kellemes ízű, 
összerágható, kimagaslóan nagy csíraszámban 
tartalmazza a legfontosabb probiotikumokat, 
és nem utolsó sorban gyermekek és felnőttek is 
fogyaszthatják. Az inulin enyhíti a hasmenést, 
vízoldékony rosként pedig szorulás esetén is 
segítséget nyújthat. A Pure Inulin-nal nem 
cipelsz a bőröndben felesleges segédanyago-
kat, csak 100% inulint!

Külföldre, de különösen az egzotikus tájakra 
utazóknak célszerű az igen kis helyet elfoglaló, 
de annál hatékonyabb védelmet nyújtó 
Low DOC oxigénes cseppekről gondoskodni. 
Amikor külföldön vizet iszunk, tegyünk néhány 
cseppet az ivóvizünkbe, ha gyümölcsöt eszünk, 
akkor mindenképp mossuk meg azt, vagy per-
metezzük le higított oxy-cseppekkel.

Ha már nyaralunk, biztosan szeretnénk szép 
barna bőrrel hazatérni, a napozásnak azonban 
vannak veszélyei, ezért érdemes néhány sza-
bályt betartani.

Strandolás, kintlét után hidratáld bőröd! A 
napozás még fényvédők mellett is szárítja a 
bőrt, nem beszélve arról, hogy bár eszté-
tikailag rövid távon szép eredményt hoz, 
valójában azonban károsítja a bőrt. Ezért 
érdemes egy olyan kímélő tusfürdővel 
lemosakodni, mint amilyen a biogaz-
dálkodásból származó összetevőket tar-
talmazó OrganiCare Bath&Shower 
tusfürdő. Tusolás után a bőröd hidratáld 
bőrnyugtató és tápláló anyagokkal, mint 
az aloe, a shea-vaj és az antioxidáns 
E-vitaminban gazdag búzacsíraolaj. Mi eze-
ket az értékes alapanyagokat biogaz-
dálkodásból gyűjtöttük össze, és nyújtjuk át 
neked az OrganiCare Body Lotion testá-
polóban, melynek diszkrét, uniszex illata 
lehetővé teszi, hogy a család minden tagja 
enyhülést leljen a napozás után.

Az UV-sugárzást tulajdonképpen olyan 
támadásként kezeli a szervezet, ami fokozza a 
szabad gyökök képződését, melyek károsítják a 
fehérjéket (mint amilyen a kollagén), de magát a 
DNS-t is, és kisebb-nagyobb gyulladási folyama-
tokat indít be, ezért célszerű belülről is védeni a 
bőrt. Ma már tudjuk, hogy a béta-karotin képes 
a napozásra érzékeny emberek leégését eny-
híteni, így célszerű röviddel a nyaralás előtt és 

alatt béta-karotin kiegészítéssel is védeni 
bőrünket, különösen, ha az érzékeny!

Komolyabb napégés esetén szükség lehet 
fájdalom- és lázcsillapításra is, melyre a 
fehérfűzfakéreg-tartalmú „természetes aszpi-
rin” tökéletesen megfelel. Gondolni kell persze 
a fokozott folyadékpótlásra is. Ilyenkor jót tesz 
az árnyékban, a hűvös szobában pihenéssel 
töltött néhány óra is.

A nyaralás alatt fokozottabban fordulnak elő 
kisebb horzsolások, sérülések, és a szúnyogok 
is gyakrabban okoznak kellemetlen perceket. 
Az OrganiCare Rescue Gel elsősegélybalzsam 
biogyógynövény-összetevőinek köszönhetően 
gyors enyhülést hoz csípések, horzsolások, 
napégés esetén. Legyen mindig az úti csomag-
ban ez a praktikus golyós kiszerelésű termék, 
hogy valóban önfeledt legyen a nyaralás!

Figyelem:
Pure Inulin: Ha elkezded a Pure Inulint használ-

ni, gondoskodj a megfelelő folyadékfogyasztás-
ról is! Érdemes a napi dózisra fokozatosan ráállni. 
Az egyéb gyógyszereket, étrend-kiegészítőket 
legalább 2 óra különbséggel vedd be!

Beta Carotene: Dohányosok és azbeszttel dol-
gozók kérjék ki orvosuk véleményét a készítmény 
alkalmazása előtt. A béta-karotin nem helyette-
síti a külső UV-védelmet. A hosszú távon, magas 
dózisban szedett béta-karotin megszínezheti a 
tenyeret és a talpat, ez azonban nem kóros, és a 
pótlás szüneteltetésével a jelenség is megszűnik.

Hurrá 
nyaralunk!

Forrás: Travellers' diarrhoea: causes, prevention and treatment – Lloyd R, Bennett C. Nurs Stand. 2012 Jun 6-12;26(40):51-6; * Travellers' diarrhea – Heather CS, BMJ Clin Evid. 2015 Apr 30;2015. pii: 0901. * 
Psychosocial Correlates of Sunburn among Young Adult Women  -  Heckman et al., Int J Environ Res Public Health. 2012 Jun; 9(6): 2241–2251. * Skin photoprotection by natural polyphenols: Anti-
inflammatory, anti-oxidant and DNA repair mechanisms – Nichols et al., Arch Dermatol Res. 2010 Mar; 302(2): 71. * Gollnick, H. P. M. W. Hopfenmu ller C. Hemmes S. C. Chun C. Schmid K. Sundermeier and 
H. K. Biesalski. Systemic beta carotene plus topical UV-sunscreen are an optimal protection against harmful effects of natural UV-sunlight: Results of the Berlin-Eilath study. Eur.J.Dermatol. 1996;6:200-205

Összegyűjtöttünk néhány jó tanácsot, 
hogy megkönnyítsük a felkészülést.

,
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A BIOHARMONEX 4.0 JELLEMZŐI:

• • • HIGH-TECH DIZÁJN
• • •  KÖNNYŰ KEZELÉS
• • •  ÚJ PROGRAMOK
• • •  NAGYFELBONTÁSÚ TFT ÉRINTŐKÉPERNYŐ
• • •  FÉNYHATÁSOK
• • •  FOLYAMATOS FRISSÍTÉSEK

MEGÉRKEZETT 
A  B I O H A R M O N E X  L E G Ú J A B B  G E N E R Á C I Ó J A !
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CaliVita one diet
számokban

Alacsony kalóriatartalmú
étkezés csak 113 kalória/adag

147 kalória 0,1% 
zsírtartalmú tejjel

Alacsony zsírtartalom
csak 1,5 g/adag

Alacsony cukortartalom 
csak 3 g/adag 

Alacsony 
szénhidráttartalom 
csak 10,5 g/adag

51 mg inulin/adag
Az inulin vízben oldódó
rostként képes megduzzadni, 
ezáltal hozzájárul a telítettség 
érzéséhez.

9-féle vitamin

Magas L-karnitin-tartalom
340 mg/adag

Magas fehérjetartalom 
14 g/adag
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ProbioBalance  • • • 
Bélflóránk egészségéért

A ProbioBalance hozzájárul igen érzékeny és sérü-
lékeny bélflóránk egyensúlyának helyreállításához.
A ProbioBalance egy komplex készítmény (ún. 
szimbiotikum). Három probiotikus törzset (Lb. aci-
dophilus, Lb. rhamnosus és B. longum) tartalmaz 
négymilliárdos csíraszámban, mely igen magas 
csíraszámnak számít a magyar piacon. További 
előnye, hogy prebiotikummal (frukto-oligoszacha-
rid) van kiegészítve. Rágótabletta formájának és 
enyhe gyümölcsös ízesítésének köszönhetően 
alkalmazása könnyű, adagolása gyermekek 
számára is ideális.
Tudtad, hogy egyes Lactobacillus törzsek akár a 
felére is csökkenthetik a gyermekkorban jelentkező 
allergiás tünetek, például az ekcéma 
előfordulásának gyakoriságát?*
*Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised place-
bo-controlled trial – Kalliomäki M. et al., Lancet. 2001 Apr 
7;357(9262):1076-9.

Pro Selenium  • • •  
Fegyverkezz fel egy erős antioxidánssal

A szelén erős antioxidánsként elősegíti a sejtek és 
a szövetek védelmét a szabad gyökök károsító 
hatásával szemben, hozzájárul az immunrendszer, 
illetve a pajzsmirigy normál működéséhez. A haj 
és a köröm egészségének fenntartásában is 
szerepet játszik.

OrganiCare Body Lotion biotestápoló • • •  
Bársonyos, hidratált bőr minden nap

A friss aloe vera, az olíva- és búzacsíraolaj, a 
levendula és a shea-vaj kiemelkedő hidra-
táló tulajdonságának, illetve más értékes 
organikus összetevőknek köszönhetően a 
finom illatú OrganiCare Body Lotion biotest-
ápoló segít a bőr tökéletes egyensúlyának 
visszaállításában rugalmassá és simává 
varázsolva azt. Ideális mindennapi haszná-
latra, minden bőrtípusra, irritáció esetén 
védi és hidratálja a bőrt, miközben hosszan 
tartó puha, bársonyos érzést hagy maga 
után. Egész testfelületen alkalmazható.

AC-Zymes  • • •   
Óvjuk és támogassuk emésztőrendszerünket!

Az AC-Zymes nagy csíraszámban tartalmaz 
Lactobacillus acidophilus-t. Ez egy külö-
nösen ellenálló, hasznos baktériumtörzs, 
mely támogatja az egészséges bélrendszert, 
pótolja a naponta ürülő probiotikus 
törzseket, és részt vesz az immunrendszer 
munkájában. Segítségével megóvhatjuk a 
tápcsatorna normális baktériumflóráját, így 
hatékonyan támogathatjuk 
emésztőrendszerünk egészséges 
működését. Mindenképp megérdemli, hogy 
házi patikánk része legyen.

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. 

Amennyiben egy számlára:

• 2 db Probio Balance terméket vásárolsz, a második terméket 25% kedvezménnyel kapod;

• 2 db Pro Selenium terméket vásárolsz, a második terméket 25% kedvezménnyel kapod.

Amennyiben egy számlán:

•  1000 BP felett vásárolsz, egy egyszeri, 4 390 Ft-os számlaengedményre leszel jogosult, 
 melynek értékét 1 db OrganiCare Body Lotion biotestápoló termékre tudod beváltani.

• 1600 BP felett vásárolsz, egy egyszeri, 5 950 Ft-os számlaengedményre leszel jogosult, 
 melynek értékét 1 db AC-Zymes 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: 2017. június 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig!

FONTOS! Az árak százalékos csökkenése esetén a termék BP- és KP-értéke is azonos arányban csökken!

Akciók 2017. június 1-től 30-ig

Készülj fel a nyárra!

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)


