




   Magazint írni és készíteni nem könnyű feladat, 
de most mégis Én vagyok a legboldogabb, mert 
Te, kedves olvasónk, végre nemcsak online látha-
tod a munkánk gyümölcsét, hanem a kezedben is 
tarthatod azt. 
  A Csak a Mentes Magazin azért született meg 
2018-ban, hogy segítsen Neked eligazodni az egyre 
növekvő és széles palettán mozgó mentes világban. 
Nemcsak hiszek, hanem teszek is azért, hogy azok a 
termékek és szolgáltatások, amik az újságban meg-
jelennek, valóban a segítségedre legyenek és az 
egészségedet szolgálják. Ez a cél aztán kiegészült 
azzal az igénnyel, hogy egy közösséget is alkossunk 
mi, akiknek valamilyen okból kifolyólag mentesen 
szép az életünk. Mert szeretem, hogy a mi kis közös-
ségünkben senki nincs egyedül, senkit nem 
hagyunk magára. Mert ez most talán még fontosabb 
lett. Ha szeretnél, csatlakozz Te is a Csak a Mentes 
Facebook-közösségéhez és zárt csoportunkhoz, 
ahol az a fontos, hogy segítsünk egymásnak, figyel-
jünk egymásra.  
    Az idei második lapszámunk nagy örömömre tele 
van csupa újdonsággal: reform élelmiszerek, amikről 
itt olvashatsz szinte elsőként, natúr kozmetikumok, 
melyek táplálják a bőrödet a mostani változékony 
időben is, öko háztartási cikkekkel, melyek segíte-
nek, hogy környezettudatosabb légy, és mentes 
receptekkel, amikkel könnyebbek a mindennapok. 
Bízom benne, hogy szeptemberben személyesen is 
találkozhatunk Fesztiválunkon! Addig is jelentkezz az 
Év Séfje versenyünkre weboldalunkon online!

Tarts velünk, és élvezzük együtt a Csak a Mentes 
Magazin adta lehetőségeket!     

Szeretettel,
Herczeg Andrea
alapító- tulajdonos
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Augusztusban Kristóf és Nimi hosszú idő után újra Magyarországra látogat. 
A következő eseményeken biztosan tudtok velük találkozni! 

További lehetséges eseményekről pedig a Kristóf's Kitchen oldalon tájékozódhattok.

Steiner Kristóf és férje körül talán a két 
legfrissebb és legizgalmasabb hír: Nimi 
és Kristóf első, 100%-ban közös szakács- 
és gasztrokalandor-könyvükön dolgoz-
nak,  amelyben több, mint 100 receptet 
osztanak majd meg veletek, többnyire 
saját fotókkal, és rengeteg lélekmelen-
gető történettel. Az új szakácskönyv 
munkálatai közben pedig még arra is 
maradt idejük, hogy leforgassák YouTube- 
csatornájuk következő szériáját, amelynek 
#NimiAndKristofsKitchen in Greece 
a címe. Ha feliratkoztok a Kristóf's 
Kitchen csatornára: 
www.youtube.com/kristofskitchen, 
tuti, nem maradtok le egy epizódról sem!

augusztus 22. 
Táncolj ki a 
szekrényből  
-előadás, 
beszélgetés 
és buli az 
Ellátóházban

augusztus 27. 
PRIDE vacsora 
Kristóffal és 
Nimivel 
a Szegletben 
(ültetett vacsora)



A gluténmentesség nem korlátokat jelent!
„A gluténmentes életforma tudatosság, mely lendüle-
tet, fittséget, kiegyensúlyozottságot jelent, alátá-
masztva azt a hippokratészi gondolatot, mely szerint 
táplálékod az orvosságod!” – olvasható az Avena 
GoFit weboldalán, mely az első olyan magyar terme-
lő és feldolgozó üzem, ahol 100%-ig gluténmentes 
zab kerül feldolgozásra és forgalmazásra. 

Akinek oda kell figyelnie még arra is, hogy lehet-e a 
megvásárolt termékben keresztszennyeződés bármi-
lyen más gabonával, annak óriási könnyebbséget 
jelentenek az Avena GoFit termékei, amelyek jelölten 
gluténmentesek. Kovács Alexandra kereskedelmi 
vezető elmondta, hogy a cég tulajdonosai évtizedek 
óta mezőgazdasággal foglalkoznak, és néhány évvel 
ezelőtt a cégcsoport tulajdonába került a dunaföld-
vári búzamalom. Évek óta több ezer hektáron 
termesztenek gabonát, kukoricát és olajos növénye-
ket. A megszerzett tapasztalatokat az alapvetően 
gluténmentes zab termesztése során is nagy odafi-
gyeléssel tudják kamatoztatni, és óriási hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a földeken is elkerüljék a 
keresztszennyeződést, az újonnan épült üzemben 
pedig több válogató és szeparátor tisztítja tökéletes-
re az alapanyagot. Kínálatukban kétféle zabpehely 
szerepel: egy apróbb szemű és egy nagyobb szemű 
prémium kategóriás zabpehely közül választhatunk, 
valamint nem hiányozhat a teljes kiőrlésű zabpehely-
liszt, mely tökéletesen kiegészíti a kínálatot. Hatalmas 
segítség a weboldalon található blog, ahol ínycsik-
landó zabból készült receptekkel inspirálják minda-
zokat, akik szeretnék változatosan felhasználni 
ezeket a magas minőségű termékeket. 

A zabnak rengeteg áldásos hatása van egészségünk-
re, elég, ha csak megemlítjük, hogy remek rost és 
B-vitamin forrás, segít a vércukorszint csökkentésében 
és természetes értágító hatása is van. Az Avena 

AvenaGoFit
A gluténmentesség nem korlátokat jelent!

GoFit zabpelyheit és lisztjét megtaláljátok a 
nagyobb bioboltokban, nagykerekben, valamint a 
webshopból is tudtok rendelni. Így már a gluténmen-
tesség nem jelenthet korlátokat!

    /AvenaGoFit      www.avenagofit.com      /avenagofit



Vajon ugyanaz az ember vagy 130 kilósan, mint 60 
kilósan? Sokakkal volt szerencsém beszélgetni, 
akiknek gyökeresen megváltoztatta az életét a 
táplálékallergiák felismerése és a mentes étrend. 
Ezek a történetek mindnyájunknak segíthetnek, 
megerősíthetnek. Így nagy örömmel hallgattam 
Boros-Papp Henrietta, a Biosüsse, Sukrin és Pulsin 
termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójá-
nak szavait, akinek 15 év kellett, hogy megtalálja a 
negatív énképből fakadó táplálkozási zavarok, 
hosszan elviselt, rossz párkapcsolatok, az evésbe 
menekülés, vagy épp rövid távú sikereket hozó diéták 
után a kiutat. Az áttörést nem egy újabb fogyókúra 
hozta meg, hanem a döntés az egészségtudatos élet 
mellett, és egy cukoralternatíva, amivel bárki bűntu-
dat nélkül élvezheti az édeset. 

„28 évesen, 130 kilósan, nagyon rossz közérzettel és 
fizikai tünetekkel, számos eredménytelen orvosi 
vizsgálaton túl tudtam, hogy a kilók a tünetei, és nem 
az okozói az állapotomnak. Ekkor édesapám állt elő 
az ötlettel, hogy menjek el egy ételintolerancia 
vizsgálatra. Az eredmény: cöliákia, tejfehérje- és 
tojásérzékenység. Azonnal belekezdtem a mentes 
életbe és olvadtak le a kilók. Végre megismertem, 
mire vágyik a testem. Édesszájú lévén a sütemények-
re is, ezért számos cukorhelyettesítőt kipróbáltam, 
receptekkel kísérleteztem, mígnem rátaláltam a 
mentes étrendemnek is megfelelő, mellékíz nélküli 
Biosüsse termékekre. Az egészségtudatos étkezéshez 
elengedhetetlen a cukrot egészségesre váltani. Én 
nemcsak a receptjeim hozzávalóit, hanem a munkám 
is lecseréltem.”

A termék Heni cukorbeteg édesapjának is segített 
vércukorszintjének normalizálódásában. Mivel egyre 
többen érdeklődtek a titok felől, Heni és testvére, 
Gergő felvették az anyacéggel a kapcsolatot, akik 
szívesen nyitottak Magyarország felé. Nekik köszönhe-

HuManna
Bűntudat nélkül élvezni az édeset

tően most már hazánkban is néhány kattintással 
elérhető a kalória- és szénhidrátmentes cukoralterna-
tíva, melyet a cukor- és candidabetegek is teljes 
biztonsággal fogyaszthatnak. A Biosüsse az egyetlen 
organikus, egészséges és mellékízmentes megoldás a 
cukor és mesterséges édesítőszerek helyett.

/huMannaoldal      www.humanna.eu       /huManna_health

Közel hetven kiló mínusz, plusz egy új magyar vállalkozás



Keresse az alábbi jelöléseket az  
ALDI-üzletekben a termékek mellett!  
Segítjük a tájékozódást, támogatjuk  

a speciális étrendet és a tudatos vásárlást.

FIGYELÜNK!
MINDENKIRE

aldi.hu



A tikkasztó hőségben mindenkinek jólesik egy pohár 
friss gyümölcslé. Aki nem éri be ilyenkor egy hagyomá-
nyos almalével, azok számára született meg 2018-ban 
a nyomon követhető alapanyagokból készült prémium 
gyümölcsital termékcsalád, a Funky Forest. A több 
évtizedes hazai vendéglátóipari múltra alapozva 
alkotta meg a cég ezeket az egyedi termékeket, 
amelyek elkészítéséhez 2020-ban el is készült 
Szécsényben saját gyümölcsfeldolgozó üzemük. 

„Márkakoncepciónk azoknak szól, akik tudják élvezni 
az életet, de látják és komolyan veszik azt a természet 
fontos dolgaival együtt, valamint képesek rá, hogy 
időnként lazítsanak/nevessenek önmagukon.”

A készítők jól tudják, hogy milyen fontos az életben az 
egészség, a fittség, a magabiztosság, ami a természet 
gyümölcseiből nyerhető, éppen ezért felvállalva 
vagány, színes személyiségüket, humort és pozitív 
világlátást csempésznek a márka és a termékek karak-
terébe is, így könnyű őket megkülönböztetni más 
gyümölcstartalmú termékektől. 

Az italok 100%-ban gyümölcsöt tartalmaznak, amelye-
ket a tartósítás során 80 fokon pasztőröznek és 
környezetbarát üvegcsomagolásba töltenek. Így akár 
365 napig is megmarad a gyümölcsök frissessége. Az 
egyedi kombinációjú termékeket megbolondították 
kicsit, így az italok a márka Funky világát önmagukban 
is visszaadják.
Jelenleg kétféle termék került a polcokra. Aki friss 
gyümölcslére vágyik, számára a friss préslé a megfele-
lő választás, aki pedig némi gyümölcspürét is szeretne 
kortyolni, annál a smoothie a nyerő.
A 100%-ban természetes alapanyagokból készült, 
magas rosttartalmú gyümölcslevek nem tartalmaznak 
hozzáadott cukrot, aromát vagy tartósítószert, és 
alapjukat minden esetben az alma adja. 

Funky Forest
Szeretettel Szécsényből

A 100%-os préslevek alma–gyömbér és alma–ré-
pa–cékla, míg a smoothie-k alma–eper–áfonya és 
alma–mangó–sütőtök–gyömbér ízben kaphatóak.  Ha 
valaki pedig nemcsak fogyasztani, hanem árulni is 
szeretné ezeket a különleges ízvilágú leveket, bátran 
keresse a Funky Forestet!

                    www.funkyforest.hu      judit@haziko.farm



A szójababsajtot, vagy ismertebb nevén a tofut a 
távol-keleti konyhaművészettel ismerhettük meg 
kezdetben, ám azóta a magas fehérjetartalma miatt 
főleg a vegetáriánus és vegán táplálkozást követők 
étrendjében foglal el fontos helyet, mint húspótló 
élelmiszer. Először csak az import tofu jelent meg a 
hazai kereskedésekben, azonban 2002 óta a 
Naszálytej Zrt. saját fejlesztésű technológiája segítsé-
gével Toffini tofu márkanévvel gyártja friss tofutermé-
keit. A Toffini tofuk alapanyaga kizárólag magyar 
nemesítésű, nem génmanipulált, magas fehérjetartal-
mú étkezési szójabab (Borbála szójafajta). 

A tofu sajtkészítési eljárással készül. A felfölözött 
szójatejet a hozzáadott kicsapató sóoldat segítségé-
vel savóra és fehérjealvadékra bontják. Az alvadékot 
présformába rakják és így nyeri el végső formáját a 
tofu. Bár a natúr tofu íze semleges, idehaza a Toffini 
tofu sima és bio változata is számos ízesítésben és 
többféle kiszerelésben kapható. Míg a hagyományos 
vagy sima tofu natúr, füstölt, chilivel fűszerezett, 
pritaminpaprikás és metélőhagymás változatban is 
megtalálható a boltok polcain, addig a bio tofu – 
amelynek alapanyaga ökológiai termesztésekből 
származik – immáron füstölt, natúr és medvehagy-
más ízesítéssel is megvásárolható. A hazai tofufo-
gyasztás az elmúlt időszakban annyit nőtt, hogy 
jelenleg a kezdeti gyártási volumen tízszeresét gyárt-
ják a Naszálytej Zrt. külön tofugyártásra specializáló-
dott üzemegységében.

És annak, hogy hogyan használhatjuk fel a tofut, már 
csak a fantáziánk szabhat határt. Pácolva, szeletel-
ve, párolva, pirítva, grillezve, sütve, kirántva, de akár 
hamburgerbe is tehetjük hús helyett, ahogyan 

Toffini
Az igazi hazai tofu

„rántott” hús is készülhet belőle. Ha pedig kifogyunk 
az ötletekből, a dobozos Toffini tofuk csomagolásá-
nak belsejében jó néhány receptötletet találhatunk 
az elkészítéséhez. A termékek semmilyen tartósító-
szert nem tartalmaznak, tej-, laktóz- és gluténmen-
tességüknek köszönhetően pedig szinte minden 
diétába beilleszthetőek.

/ToffiniTofu       www.naszalytej.hu       /toffinitofu





A dr. kender családi vállalkozásunkat másfél évvel 
ezelőtt indítottuk kézműves manufaktúraként, mára 
céggé (La Mora Kft.) nőttük ki magunkat – mondja 
Tolnai Tibor tulajdonos. Az idei gyártást nagyobb 
termelőkapacitással kezdtük meg. Szeretnénk új 
brandet építeni, amelyre minden magyar ember 
büszke lehet. Azt tervezzük, hogy az országban 
bárhol elérhetőek legyenek termékeink, hiszen látjuk, 
hogy kenderkekszünk minden korosztály érdeklődését 
felkeltette.
 
Egészségtudatos életmódot folytatva találkoztunk a 
kender növénnyel, amelynek hosszas tanulmányozá-
sa után rájöttünk, hogy egy superfood élelmiszerre 
leltünk. Célunk, hogy ledöntsük a sztereotípiákat, és 
az embereket megszabadítsuk azoktól az utópiszti-
kus félelmeiktől, melyek szerint a Cannabis pusztán 
csak egy kábítószer.

Termékeink 100%-ban legális étkezési kenderfajtákból 
készülnek, nem tartalmaznak THC-t, nem fejtenek ki 
pszichoaktív hatást a szervezetre. A termékek nem 
okoznak bódulatot és bizonyítottan függőséget sem 
használóiknál. Portfóliónkat az édes kenderkeksz, 
hidegen sajtolt olaj, instant kendermag-fehérjepor és 
kendermagliszt alkotja. Ezek a termékek a tudatos 
táplálkozás és az egészséges étrend tökéletes kiegé-
szítői, alapjai.

Titkos receptünket rengeteg odafigyelés és kísérlete-
zés alapján alkottuk meg rostokban és fehérjékben 
gazdag kendermaglisztből és tönkölylisztből. Laktóz-, 
tartósítószer- és adalékanyagoktól mentes, csökken-
tett cukortartalommal, gyógynövényekkel fűszerezve 
a különleges ízélmény érdekében. Kiváló választás 
egész napra, kávé, tea mellé, lekvárral vagy csak úgy 
önmagában. Kenderkekszünk elengedhetetlen kelléke 

dr.kender
Édes kenderkeksz egyedi ízvilággal

a nyári estéknek és a kerti partikra nassolnivalóként, 
édesszájúaknak áfonyadzsemmel megkenve, össze-
ragasztva kitűnő desszert. Csomagolásánál töreked-
tünk a környezetbarát lebomló vagy újratölthető 
csomagolóanyagok használatára. Dobozának egyedi 
dizájnja igazi minőséget rejt magában, és szinte 
„kiabál”, hogy „Kóstolj meg!”.

/drkender        www.drkender.hu        /dr.kender



Jéghideg málnás ivójoghurt, hűsítő citromos kölesital 
vagy épp Piña Colada alkoholmentesen. Igazán 
ínycsiklandó a felsorolás, és amiben közösek ezek az 
italok, hogy mindegyik elkészíthető Vegital növényi 
italkészítővel és fermentálóval.
A Vegital növényi „tejkészítő” gépei abszolút népsze-
rűségnek örvendenek tejmentes körben, mert Halászi 
Ildikó tulajdonos és csapata nap mint nap azon 
fáradozik, hogy a felhasználók újabb hasznos recep-
tekhez jussanak, amivel még színesebben tudják 
felhasználni gépeiket. Ezeket a csodamasinákat 
nemcsak „magtejek” készítésére lehet alkalmazni, 
hanem akár krémleveseket, hűsítő italokat, dzsemet, 
szörpöt, sőt még bébiételt is készíthettek velük.

A Vegital legújabb családtagja, a Silver Digital 1,3 l 
űrtartalmú növényi italkészítő, mely elegáns megjele-
nésével azonnal levesz bárkit a lábáról. Ez az ezüst 
csoda mindent tud, amire szüksége lehet egy tejmen-
tes életet élőnek. Az alapfunkciók mellett a legszupe-
rebb, hogy a Silver Digitalnak már van érintőpaneles 
kijelzője és memóriája is, ami nagyon hasznos, ha 
például áramszünet van, vagy kihagytunk egy hozzá-
valót a receptből, mert a leállítás után a gép 
ugyanonnan folytatja a programot. 

A Vegital honlapján most óriási kedvezményhez 
juthat az, aki csomagban vásárolja meg ezt a készü-
léket a fermentálóval együtt. De mire is jó egy 
fermentáló? Ebben az okos készülékben joghurtot, 
kefirt és savanyított ételeket lehet készíteni, mint 
például kínai kelből, jégcsapretekből és káposztából 
készült kimchit, vagy épp kesudióból, mandulából 
készült tejmentes „joghurtot”. A legjobb hír pedig, 
hogy elkészült a tejmentesreceptek.hu oldal, ahol 
mindenki megtalálhatja a kedvére való receptet, 
legyen bármilyen Vegital gépe.

Vegital
Frissítő, tejmentes kényeztetés, nyáron is!

A recepteknél be lehet állítani a gép űrtartalmát, így 
nem kell átszámolni a mennyiségeket, ami óriási 
könnyebbség. Készítsétek el a nyár leghűsítőbb 
italát, és élvezzétek a Vegital adta lehetőségeket!

/vegital.tejmentesital     www.vegital.hu www.tejmentesreceptek.hu



A Hungaro-food 2013 óta működteti békésszent-
andrási zöldmezős üzemét, mely méltán képviselheti 
a magyar húsipart a nemzetközi piac bármely 
szegletében. Viszont a cég abszolút lépést tart a 
fogyasztók igényeivel, ami egyre nagyobb érdeklő-
dést mutat a vegán termékek iránt, ezért is kezdtek el 
egy saját húsmentes termékcsaládot kifejleszteni, 
mert a jövőben a fenntarthatóbb környezet, vagy az 
egészségük miatt még többen fognak áttérni a 
növényi táplálkozásra, vagy egyre többször cserélik 
le az állati eredetű hozzávalókat növényire.
 
Queen of Peas
Egy év alatt sikerült olyan szendvicsfeltéteket előállí-
tania a cégnek, ami borsófehérjéből készül, teljesen 
szója- és gluténmentes, az íze pedig bizony még 
azokat is átveri, akik soha nem ennének meg „nem 
húsból készült” terméket. A Queen of Peas márkanév-
vel fémjelzett termékek natúr, fokhagymás, snidlinges 
és pritaminpaprikás ízesítéssel találhatóak meg a 
Coop hálózat és a nagyobb reformáruházak polca-
in, de már több nagy üzletlánccal is tárgyalnak. A jó 
hír még az, hogy a klasszikus Túra szelet is elkészült 
vegán változatban, méghozzá natúr, fokhagymás, 
zöldborsos és tüzes változatban. A kirándulások 
nélkülözhetetlen hozzávalója a finom paprikás szalá-
mis szendvics ropogós zöldségekkel – mindezt már 
vegán változatban sem kell nélkülözni! Sőt, hamaro-
san bővül a repertoár virsli, csevap és burger 
vonalon, és célegyenesben van a borsos mozaik 
szelet.

A termékek borsófehérjéből készülnek, mely tápértékét, 
emészthetőségét és hipoallergenitását tekintve is 
kiemelkedik a növényi fehérjék közül. Amit sokan nem 
tudnak, hogy nem allergizál úgy, mint a szója, ami 
sokaknál okozhat problémát, és tökéletesen gluténmen-

Hungaro-Food
Finomabb, mint a húsos! – vegán 
termékcsalád a Hungaro-food Kft.-től

tes, ahogy az üzem is, ahol ezeket a termékeket készíti 
a Hungaro-food. Könnyen emészthető és gazdag 
esszenciális aminosavakban. Csak az állati eredetű 
termékek tartalmaznak koleszterint, ami növeli a 
szív- és érrendszeri megbetegedések lehetőségét, 
ezért a Queen of Peas termékcsalád termékei 
egyúttal szívbarát termékek is. Te kóstoltad már?

/Hungaro-Food 2009 Kft.       www.hungarofood.hu



Sokan lemondanak a nassolásról, mert azt a felesle-
ges kalóriákkal kapcsolják össze, pedig a tudomány 
mai állása szerint ezek az apró, étkezések közötti 
falatozások nem feltétlenül rosszak. Ugyanis kifejezet-
ten egészséges 3-4 óránként enni. Ezek az étkezések 
segítenek megelőzni a vércukor ingadozását és nagy 
szerepük van az ideális testalkat megőrzésében is. 
De nem mindegy, hogy mit eszünk ilyenkor! Érdemes 
a gyorsan felszívódó szénhidrátok helyett vitamindús, 
rostokban gazdag és teljes értékű falatkákat 
fogyasztani, ám hogy ezek még ízletesek is legyenek, 
az ritkaság. Ez ellen szeretett volna tenni a Primal-
Food, akiknél több mint két éve jelentek meg a finom, 
ugyanakkor rendkívül egészséges, nyers összetevők-
ből álló nasik. A cég egyik fontos elve, hogy semmi 
olyat ne egyenek az emberek, ami nem kell a szerve-
zetnek. Egészséges termékekre sok alternatíva van 
külföldön, azonban ők igyekeztek kiválasztani mind 
közül a legfinomabbakat.

Ki ne szeretné a kakaót? A Primal Pantry kakaós 
szelete mogyoró, mandula, datolya, kakaó és 
bourbon vanília elegyéből készült, és amennyire 
finom, annyira egészséges is. A legtisztább 
gyümölcs- és fehérjeszeletek, amelyek 100%-ban 
valódi táplálékok. Az ízesítéseikből pedig nem 
hiányozhat a citrom, a mák, vagy éppen a kókuszdió 
érintése sem. Egy harapásnyi egészség? Az univer-
zum legfinomabb, kézzel készített proteingolyói közül 
is válogathatunk a webshopban. Háromféle fehérje-
forrás, édesítőszerek nélkül, csupán természetes 
összetevőkből, számtalan ízben a gyerekek számára is! 

„Ha már 15 növényi tejet megkóstoltál és egyik sem 
hasonlít a tejre, akkor ezt kóstold meg!” – vallja 
Mesterházy Levente, a cég tulajdonosa. A reggeli 
kávénk mellé mindenképpen ki kell próbálnunk a 

PrimalFood
Egészséges és finom

Rebel Kitchen kókuszkrém-kesudió bázisú italát, ami 
a hozzá hasonló növényi tejekhez képest valóban tej 
ízű. A sima és az extra krémes változat is várja a 
vásárlókat és a viszonteladókat, akikkel együtt végre 
mi is büntetlenül nassolhatunk!

www.primalfood.hu       /primalfood.hu       06-20-944-0992



„Hiszünk abban, hogy a közösségnek és egy közös-
séggel együtt kell megalkotnunk a termékeinket. 
Gluténmentes lisztkeverékeinket, tésztáinkat, kenyere-
inket és rágcsálnivalóinkat alkotótársainkkal együtt 
készítjük. Csatlakozz hozzánk, ha van egy új termék- 
vagy receptötleted” – ezzel a felkiáltással várja az 
It’s us food a lelkes társalkotókat, akikkel újabb és 
újabb gluténmentes termékek összeállításán fáradoz-
hatnak. De ugorjunk vissza egy kicsit az időben, hogy 
lássuk, pontosan hogyan is kezdődött a történetük!
 
1990-ben nyitotta meg Székesfehérváron Mária és 
Miklós saját kis pékségüket, miután fény derült Miklós 
gluténérzékenységére. Úgy döntöttek, olyan pékáru-
kat készítenek, amelyek nemcsak jóízűek, de a 
gluténérzékeny emberek is nyugodtan fogyaszthatják 
őket.

Mivel minden termék alapja a liszt, ezért nem 
mindegy, hogy milyen lisztből készítik el a tésztákat 
és a péksüteményeket. Ezekkel a lisztekkel bárki 
könnyűszerrel megalkothatja otthonában a saját, 
glutén nélküli foszlós kalácsát vagy finom házi kenye-
rét. 

Muszáj kiemelni a Miklós lisztkeverékei termékcsalád-
ból a Sokmagvaskenyér lisztkeveréket, ami amellett, 
hogy rendkívül jó rostforrás, egyedülállóan magas 
magtartalommal rendelkezik. Megtalálható benne 
lenmag, tökmag, napraforgómag és hajdinamag is. A 
honlapon izgalmas recepteket találhattok segítségül 
az elkészítéséhez. 
De szót kell ejtenünk még Kitti chickpea pastájáról is, 
ami ugyan csicseriborsóból készül, de ebből az ízén 
mit sem lehet észrevenni. Megtévesztésig olyan, mint 
a normál tészta. Ráadásul a csicseriborsó az egyik 
legjobb növényi fehérje- és rostforrás is, nem beszél-
ve magas vitamintartalmáról. 

It’s us
Kreatívan gluténmentesen

Aki pedig kellően kreatívnak érzi magát, az jelent-
kezzen az It’s us food csapatához, ahol közösen 
kifejleszthetitek a számodra tökéletes worry-free 
terméket, ami majd a nagyközönség elé kerül. Az 
ötletért cserébe pedig a fotód ott lesz a csomago-
láson és Te lehetsz a termék névadója is! 

/It’s us – worry-free food     www.itsusfood.hu     /itsus_worryfreefood



A nyár elengedhetetlen hozzávalója a hideg, krémes 
csábítás, amit egyesek évszaktól függetle
nül is fogyasztanak, de a legtöbben ilyenkor választ-
ják desszertként a fagyit, amit most bűntudatmente-
sen élvezhettek, ha a Freezy újdonságait kóstoljátok. 
A legtöbb fagylalt, jégkrém még mindig bővelkedik 
tejtermékben, cukorban és sokszor még lisztben is, de 
szerencsére a Freezy teljesen mindenmentes! 

„A fagylaltjainkhoz szinte csakis olasz alapanyagokat 
használunk, melyek glutén-, tej- és hozzáadott cukor-
tól mentesek, vegánok. Továbbá nem tartalmaznak 
szóját, pálmazsírt/olajat, tartósítószert. Eritrittel, 
maltittal és steviával vannak édesítve. 100 g termékre 
vetítve a cukortartalom 1g alatt marad, ami azt 
jelenti, hogy 2 gombóc fagylalt együtt sem tartalmaz 
1 g cukrot” – mondja Filó Ferenc, a cég tulajdonosa. 
Indulásnak a négy legnépszerűbb ízt választották. A 
klasszikus csokoládé mellett a gyümölcsök kaptak 
most főszerepet, méghozzá az elmaradhatatlan 
citrom, hiszen savanykás ízével a legjobb hűsítő, a 
sárgadinnye, ami a legnyáriasabb íz és nélküle nem 
igazi a legforróbb évszakunk, és végül egy nagyon 
különleges ízkombinációval robban be a Freezy, amit 
a mangó-ananász-gyömbér harmonikusan megkom-
ponált triója alkot.  

A Freezy megalkotói már 6 éve foglalkoznak cukrá-
szati és fagylaltipari termékekkel, és tavaly végre 
belevágtak a mindenmentes cukrászatba, amit idén 
kiegészítettek a saját márkás fagylaltokkal. A Freezy 
100% öko csomagolásban kapható dobozos termé-
keit jelenleg a Diéta ABC-ben és a hozzá tartozó 
webshopban találjátok meg. Ez azért szuper, mert 
így nem kell a szállítási költségen aggódni, hiszen 
hozzá tudjátok csapni a mentes vásárlásaitokhoz a 
Freezyket, a Diéta ABC pedig jéghidegen szállítja 
egész Budapest területén a dobozba zárt finomsá-
gokat.

Freezy
A bűntudatmentes fagyi finomra hangolva! 

A Diéta ABC-ben a cég mentes süteményeit és 
tégelyes fagylaltjait is meg tudjátok kóstolni, illetve 
keresnek viszonteladó partnereket is, akik szívesen 
tartanák a termékeiket.  Freezy – finomra hangolva! 

/ freezygelato       www.mentesbolt.dietabc.hu       /freezy_gelato





Az egyik legnépszerűbb nasi napjainkban a csokolá-
dé. Története egészen az aztékokig vezethető vissza, 
ugyanis úgy tartja egy ősi azték legenda, hogy 
Quetzalcoatl válaszként az emberek imáira a 
legdrágább ajándékot akarta nekik adni, ami egy 
maroknyi kakaóbab volt. Ettől kezdve Xhocolhanak 
hívták, vagyis a szellem ételének, és kizárólag a 
császárok és a hercegek fogyasztották a csokoládé 
ősét.
 
Bár a Trapa csokoládé gyártása egy kicsit későbbre 
tehető, mégis kevés édesség büszkélkedhet olyan 
nagy múlttal, mint ők. A céget 1891-ben alapították 
Spanyolországban, amikor szerzetesek egy csoportja 
telepedett le a palenciai Trappist kolostorban és 
megnyitották az első csokoládégyárat. Több tulajdo-
nosváltás után napjainkban immáron 6000 m²-en 
készítik a spanyol hagyományos, prémium ét- és 
tejcsokoládék mellett a különböző ízesítésű, valamint 
cukormentes csokoládékat, bonbonokat. 

Minőségi csokoládé ide vagy oda, ha cukor van 
benne, akkor mégsem olyan csábító mindenki 
számára. A Trapánál az egészség az első! A cég 
egyik fontos hitvallása, hogy egészséges termékeket 
gyártson és forgalmazzon, ezért alkották meg a 
Stevia termékcsaládot is. Lehet az ét-, fehér- vagy 
tejcsoki, mandulával, puffasztott rizzsel, mogyoróval 
vagy anélkül, egyben biztosak lehetünk, hogy ezek 
mind cukor hozzáadása nélkül, steviával készültek!
A számos még forgalmazott termékük közül ki kell 
emelni az Intenso termékcsaládjukat, amiből több 
fajta megtalálható kínálatukban. Az ínycsiklandó 
tejcsokoládét, a fehér csokoládét vagy az étcsokolá-
dét mandulával vagy egész mogyoróval dúsítják, így 
kedvezve az ízlelőbimbóinknak. Ha pedig csak 
magában szeretnénk élvezni a csoki ízét, a 80%-os 
Noirral ezt is megtehetjük, sőt már kétfajta cukor-
mentes változatban is kapható. A gyártók pedig még 

Trapa
Édesen egészséges a Finus Food Kft-től

arra is figyeltek, hogy óvják a környezetüket, ezért 
minden termék pálmaolajmentes!

Mostantól már nem kell, hogy főjön a fejünk az esti 
sorozat alatt elfogyasztott csoki miatt! Nassoljunk 
egészségesen!

/trapacsokolade      www.balancefood.com      /trapacsokolade
                        /trapa-csokoladek-248



/trapacsokolade      www.balancefood.com      /trapacsokolade
                        /trapa-csokoladek-248
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Ha Dunaharaszti, akkor Free Bakery és Freezza! Az 
biztos, hogy ezt már (majdnem) minden glutén-
érzékenységgel élő kívülről fújja, mert 2018 óta Vica 
és Csaba arra tették fel az életüket, hogy olyan 
pékséget és éttermet nyissanak, ahol 100%-ban 
gluténmentes pékáruk és ételek készülnek. Reggel 
hívogatóan illatozó, friss, édes és sós pékáruk 
sorakoznak a pultban, amik közül van, ami Szafi 
lisztkeverékből készül, de az idei nyár nagy durraná-
sa, hogy elkészültek a Free Bakery saját márkanevé-
vel jelzett vegán termékek is, amiket most már 
házhoz is tudtok rendelni az egész országban! 

Hosszú hónapok kísérletezése után sikerült elérni a 
tökéletes ízt és állagot, így már Ti is hozzájuthattok a 
kölesliszt alapú formakenyérhez, a sima és magvas 
bagettekhez és a mini zsemlékhez. Mindezeket 
védőgázas csomagolásban tudják szállítani, amivel 
garantált marad a frissesség 14 napig! Természete-
sen minden termék glutén-, tej-, tojás-, szójamentes 
és vegán, vagyis állati eredetű hozzávalótól mentes, 
valamint a tartósítószert is kihagyták az összetevők 
közül, nagy örömünkre. 

Az újdonságok sora folytatódik az édesszájú megren-
delőknek is kedvezve, méghozzá a négyféle ízből álló, 
prémium minőségű, vegán és gluténmentes granola 
családdal, amik biztosan hamar a kedvencek közé 
kerülnek. Liofilizált málnás, csokis-kókuszos, mogyo-
rós-csokis és fahéjas-szerecsendiós változatban találjá-
tok meg a freebakery.hu oldalról elérhető webshop-
ban a pékáruk mellett. De miből készül a vegán 
változat? Az isteni ízesítés mellett az agavé szirup teszi 
még finomabbá ezt a remek reggelinek valót, sőt még 
a ropogós csokoládépasztillák is tej- és cukormente-
sek!

Free Bakery
Már országszerte házhoz jön 
a Free Bakery pékáruja!

Az újonnan induló webshopban érdemes lesz 
szétnézni, mivel nemcsak ezeket a Free Bakery 
Vegan újdonságokat találjátok meg, hanem más 
mentes termékeket is. 

Irány a webshop!
www.freebakery.hu/webshop 

/freezzadunaharaszti        www.freebakery.hu / www.freezza.hu       /freezza_dunaharaszti



Manapság már könnyedén lehet válogatni a mentes 
édességek között, az elmúlt években robbanásszerűen 
megnőtt az elérhetősége az édesítőszerrel készült 
termékeknek, de sokszor nem minden mentességben 
nyújtanak megoldást. A Sweet-Switch Belgium egyik 
legnagyobb cukormentes édességeket gyártó cége, 
akik azt vallják, hogy amellett, hogy minden termékük 
hozzáadott cukortól mentes, megpróbálnak valami-
lyen pluszt hozzáadni az édességeikhez. Kínálatukban 
elérhetőek gluténmentes és vegán termékek, tartóz-
kodnak a pálmaolaj felhasználásától, a márka pedig 
42 országban jelent meg 2013-as megalapítása óta, 
az idei évben pedig Magyarországon is elérhetővé 
vált. 

A belga cég garantálja a prémium minőséget, amit 
egyből lehet érezni, ha megkóstoljuk az édességei-
ket, mert mentesen is olyan ízélményben lesz részünk, 
amit egyhamar nem tudunk kiverni a fejünkből. Itthon 
az egyik legnépszerűbb termékük már elérhető a DM 
drogéria hálózatában. A gluténmentes, vegán és 
hozzáadott cukortól mentes gumicukor, a Yummy 
Gummy Bears, amit BPA-mentes, visszazárható 
csomagolásban találtok meg a drogéria polcain. 
Igaz, sikerült olyan finom gumicukrot összehozniuk, 
ami miatt sokan már csak az üres zacskót fogják 
visszazárni. 

A Sweet-Switch hamarosan több magyar üzlet polca-
in és online is megjelenik, pl. a 70%-os kakaótartalmú 
igazi belga étcsokoládéval, aminek már a gondola-
tától is ujjongásban törnek ki azok, akik imádják a 
valódi, magas minőségű étcsokit, ami szintén cukor- 
és gluténmentes, illetve vegán. A gazdag ízvilágú 
csokoládét még a belga királyi család is fogyasztja, 
ugyanis a királynő szerint a Sweet-Switch termékei 
tökéletesek gyermekei számára.* 

Sweet-Switch
Édes váltás belga módra

A Sweet-Switch magyar importőre elmondta, azért 
vágtak bele a márka itthoni forgalmazásába, hogy 
azoknak a vevőknek is alternatívát kínálhassanak, 
akik a cukormentesség mellett további speciális 
táplálkozási elvárásokkal rendelkeznek. Mivel szeret-
nék bővíteni a márka elérhetőségét, szívesen veszik 
viszonteladók jelentkezését is. Válts te is belga 
módra!   

/sweetswitchhu       info@pannondisztributor.hu



Légy önmagad és légy szabad! – olvashatjuk angol 
fordításban a BeFree Gluténmentes Shop, Café & 
Bistro logójában, ami egyben Zámbó Márta tulajdo-
nos mottója is. Márti elmondása szerint már régóta 
vágyott egy olyan üzletre, ahol alap a „mindenmen-
tesség”, ami nem megy a minőség rovására. Idén 
februárban pedig megvalósította az álmát, vagyis a 
teljesen mentes és egészséges ételeket kínáló 
bisztrót, aminek az egyik szeglete shopként is üzemel, 
ahol csak gluténmentes termékeket lehet kapni.

A nagykörút forgatagában, a 4-6-os villamos Király 
utcai megállójához közel található kis üzlet igazi 
oázisként működik azok számára, akik glutén-, tej-, 
vagy laktózérzékenységgel élnek, de itt még a cukor-
betegeknek sem kell az ajtóban toporogni, ugyanis 
fehér cukrot ebben az üzletben nem találnak! 

Mentes ételek és sütemények
Az üzlet garantáltan 100%-ban gluténmentes, sőt az 
itt készült ételek amellett, hogy prémium minőségűek, 
még egészségesek is, ugyanis olyan sütési technikát 
alkalmaznak, amihez minimális kókuszolaj kell. A 
húsos pizzák, hamburgerek, szendvicsek mellett a 
növényi étrend követői is tudnak válogatni a finom-
ságok közül, hiszen minden készül húsmentes 
változatban is. A napi levesajánlatért és újdonságo-
kért pedig érdemes csekkolni az üzlet Facebook-ol-
dalát. 
A mentes és nyers-vegán torták mellett olyan finom-
ságokat kóstolhatunk, mint a francia vagy sima 
krémes, ami finomabb, mint az eredeti, valamint 
mentes fagyit is kérhetünk a kávénkba, a brownie 
mellé, vagy csak egy nagy kehelybe sok-sok 
gyümölccsel és tejszínhabbal. 
Szerencsére egyre többen vannak azok, akik Márti-
hoz hasonlóan odafigyelnek a minőségre is, hiszen 

BeFree Bistro
Élj és étkezz szabadon a BeFree Bistroban!

nem mindegy, hogy mivel etetjük a szervezetünket 
hosszú távon. Az itt készült ételekben, sütemények-
ben nincs kukoricaliszt, vagy búzakeményítő, csak 
olyan alapanyagok, amik prémium minőségűek és 
valóban az egészséget szolgálják. Látogass el a Be 
Free Bistroba, és a kupon bemutatásával egyszeri 
20%-os kedvezmény hamburgerre és pizzára 
helyben fogyasztva.

/BeFreegmshopandbistro       Budapest, Erzsébet körút 44-46.
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A nyár eljövetelével sem szabad megfeledkeznünk 
immunrendszerünk támogatásáról. Ebben nyújthat-
nak nagy segítséget a különböző méhészeti termé-
kek. Ismerjük meg, hogy az Apiland Erdély domb- és 
hegyvidékeiről származó méhészeti termékei hogyan 
tudnak segíteni egészségünk megőrzésében legújabb 
készítményükkel, amit kifejezetten gyermekek számá-
ra fejlesztettek ki!

A gyermekek növekedése egy dinamikus folyamat, 
mely során a szervezet állandó pszicho-intellektuális 
és fizikai változáson megy keresztül. A növekedés 
folyamatában a szervezet optimális fejlődésének 
kulcsa az egészséges táplálkozás. A kisgyermekeknek 
optimális ásványi anyagra, vitaminra és más alapve-
tő tápanyagra van szükségük, hogy megfelelően és 
harmonikusan fejlődjenek. Ezeket a tápanyagokat 
nehéz megszerezni csupán az ételekből, ezért a 
kicsiknek is szükségük van étrend-kiegészítőkre. A 
gyermekek táplálkozási igényeit szem előtt tartva 
alkották meg a Gyerkőc ampullát, ami a kicsik 
memóriájának, immunitásának és vitalitásának 
szövetségese lehet.
 
Az ásványi anyagokban, vitaminokban, nyomelemek-
ben, aminosavakban, lipidekben és esszenciális 
zsírsavakban gazdag természetes koktélt a növésben 
lévő gyermekek igényei alapján hozták létre. A tiszta 
méhpempő, a nyers méz, a nyers virágpor, a propo-
lisz optimális keveréke egy kis narancslésűrítménnyel 
kiegészítve valódi öröm a gyermekek számára, és 
egyben tökéletes segítség egészséges fejlődésükhöz. 
Emellett a csomagolása is rendkívül vonzó, a kis 
műanyag ampulla könnyen szállítható, kibontható és 
fogyasztható, míg a doboz dizájnja könnyen 
felismerhetővé és népszerűvé teszi a gyerekek számá-
ra ezt a terméket. 

Apiland
Méhészeti ampullával 
a gyermekek egészségéért

Így válik a Gyerkőc ampulla fogyasztása a nap 
egyik boldog és egészséges pillanatává.

Ha pedig most szeretnénk tesztelni a Gyerkőc 
ampulla jótékony hatásait, akkor egyúttal egy 
szorgos méhecske társasjáték büszke tulajdonosai is 
leszünk.

/apiland.hu       www.apiland.hu      06 1 848 0339







A cellulitot esztétikai problémaként kezeljük, de 
valójában a szervezet finom intő jeleként is felfoghat-
juk, hogy életmód-változtatásra van szükség. A 
cellulit valójában pangás, mely mögött több ok is 
meghúzódhat: helytelen táplálkozás, dehidratáltság, 
elhízás, mozgásszegény életmód.
Táplálkozásnál két tényező okozhat gubancot. Az 
egyik a stressz, ami egyszerűen megakadályozza a 
táplálék életerőt adó hasznosítását, a másik pedig a 
helytelen táplálkozás, mert a szervezet folyamatosan 
azzal küzd, hogy a bevitt méreganyagoktól megsza-
baduljon.
Mozgás nélkül nincs pangásfelszámolás. Építsd be a 
mindennapjaidba: gyalogolj, lépcsőzz, jógázz, fuss, 
mozogj bárhogy, ami számodra jó érzés. Nem kell 
semmibe belehalni, elég naponta 20 perc, ami jól 
átmozgatja a tested.

A cellulit megszüntetésére kiváló megoldást jelente-
nek a Panarom illóolajok. A rozmaring ct. kámfor 
kiváló keringésfokozó és energetizáló, az atlaszcéd-
rus nyirokkeringés-stimuláló és szöveterősítő, a ciprus 
a szövet legmélyebb rétegeit is megmozgatja, 
méregtelenítő és nyirokkeringést fokozó hatású. Ők a 
nagyágyúk a cellulitkezelésben. A növényi olajok 
közül a szezámolaj az egyik legkitűnőbb, mert 
támogatja a szervezet természetes méregtelenítő 
folyamatát, melegítő hatású és táplálja, rugalmasítja 
a bőrt. Ezeket az olajokat több módon is tudod 
használni a tested megszépítésére, vonalaid vissza-
nyerésére. 
  
Méregtelenítő fürdő: 
2 evőkanál tengeri só; 5 csepp ezekből: rozmaring ct. 
kámfor ; atlaszcédrus és ciprus illóolaj.
Hetente legalább 3x fürdesd meg a tested a fenti 
illatos fürdőben, ami ellazít és támogatja a szervezet 
méregtelenítő folyamatát. 

Panarom
Szabadulj meg a narancsbőrtől 
az illóolajok erejével!

Naponta egyszer 5 percen keresztül dörzsöld át azt 
a területet, ahol a cellulit van, természetes száraz 
kefével, amivel felpezsdíted a keringésed. Zuhanyzás 
után az alábbi keverékkel dörzsöld át alaposan a 
tested: Atlaszcédrus és ciprus 3 csepp; rozmaring ct. 
kámfor 4 csepp; szezám 1 evőkanál.

Az akciós csomagban az olajok mellett egy teake-
veréket is találsz!

/panarom_budapest      www.panarom.hu      /panarom_official





Garuda
Fókuszban a gyógynövények és a minőség

/Garuda Ayurveda       www.garuda.hu       www.ayurveda.hu

Ha azt a szót halljuk, hogy multivitamin, akkor általá-
ban legtöbbünknek egy vitaminos doboz jut az 
eszébe. Pedig a multivitamin éppúgy ott van a 
természetben, mint a műanyag dobozos szintetikus 
vitaminokban, sőt. Európában nagyjából négyszáz 
féle gyógynövényt ismerünk, Indiában viszont az 
ismert és használt gyógynövények száma 7.000 felett 
van. Nem véletlen, hogy a legősibb gyógymód a 
gyógynövényekkel való gyógyítás. A gyógyfüvek ott 
erősítenek és ott hatnak, ahol a szervezetünkben 
hiányállapot lép fel. De nem ürülnek ki magas arány-
ban, 90-95%-ban felszívódnak. Ezért dolgozik a 
Garuda Trade Kft. 1991 óta azon, hogy meghonosítsa 
Magyarországon az ayurvédikus gyógyászat 
módszereit és ezeket a gyógytermékeket bevezesse a 
hazai piacra.

A 100%-ig természetes eredetű készítmények, amelyek 
Indiából származnak, megfelelnek a magas minőségi 
követelményeknek. A termékpaletta széles: étrend-ki-
egészítők, gyógyhatású készítmények, gyógynövényes 
kozmetikumok, valamint bio minősítésű állatgyógyá-
szati szerek szerepelnek rajta.

Az Ayurvéda szerint az Ashwagandha egyike a 
legfontosabb ayurvédikus alapanyagoknak, amelyet 
erősítő tulajdonsága miatt használnak. A készítmény 
egy erőtől duzzadó tenyészmén fizikai és életerejét 
biztosítja használójának, innen is ered a neve, ami 
magyarul „a ló szaga”. Immunrendszer-erősítő, 
stresszellenes, gyulladáscsökkentő hatású és remek 
antioxidáns! Ha a stresszes napokon is szeretnénk 
megóvni magunkat a betegségektől, a Zest Women 
mind fizikálisan, mind mentálisan kiváló segítséget 
nyújthat ebben.
 

A nőknek összeválogatott nyolcféle gyógynövényt 
tartalmazó gyógynövény-kombináció komplex 
támogatást jelenthet a hosszú, egészséges és aktív 
élethez! A férfiakra is gondoltak a készítők, számuk-
ra fejlesztették ki a Zest Ment, ami egy gondosan 
összeválogatott kombináció, amelyben a gyógynö-
vények szinergikus hatása találkozik a mai férfiak 
igényeivel. Mindenképpen érdemes egy próbát 
tennünk a természet multivitaminjaival!



Ami teljesen speciális alapokon 
működik, egyedülálló alapanyag -
beszerzéssel a legjobb minőség 
érdekében?

Ahol a 
TE EGÉSZSÉGED A FONTOS!?

Ahol MINDEN ÉTEL GARANTÁLTAN 
•  glutén
•  tejtermék
•  cukor

•  adalékanyag
•  kukorica és 
•  szója

MENTES, mégis vitaminokban és 
egyéb tápanyagokban gazdag?

Nem tudtad?
NYITVA VÁRUNK, immár 3. éve. 
Most már nem hagyhatsz ki 
minket, ha neked is fontos a 
jövőd.

Válogasd össze nálunk 
az ÉLET-, bocsánat.. ÈTELeidet. 

Várunk szeretettel!

06 70 676 3927

WWW.KITCHENOFHEALTH.COM

Asztalfoglalás, 
ételrendelés:

Tudtátok, hogy van Budapesten, 
a DOHÁNY UTCA 63. alatt egy 
olyan étterem, ami a világon 

sehol máshol nincs?

06 70 676 3927



  



És azt tudtad, hogy az A-típusú UV-fény még az
ablaküvegen és a szem szaruhártyáján is át tud
hatolni?
Talán így jobban érted, hogy a védekezés hiánya
vagy rossz minősége miatt milyen károkat tud a
bőröd rövid és hosszú távon is elszenvedni!

FÉNYVÉDELEM
BIZTONSÁGOSAN

Tudtad, hogy ha az ózonréteg 1%-kal
vékonyodik, az UV-sugárzás 2%-kal nő?

az érzékeny bőrűek natúrkozmetikuma
www.rosaceart.com
info@rosaceart.com

+36 30 642 85 31

KULCSÁR MARIANNA
ROSACEART-márkatulajdonos

termékfejlesztő



Termékeink Németországban gondosan kivá-
logatott és folyamatosan ellenőrzött alapanya-
gokból készülnek. A gyártást folyamatosan 
felügyelő képzett szakemberek 50 év tapaszta-
latával biztosítják a Kräuterhof®  natúrkozme-
tikai készítmények kiváló minőségét.

Nagy sikere van a magyar 
fogyasztók körében a Kräu - 
terhof® hűsítő és melegítő  
lóbalzsam nak, a két termék 
segít az ízületi és izomprob-
lémák, izomfájdalmak eny-
hítésében.

A Kräuterhof® mormotaolajos krém mel, 
amely sheavajat, mandulaola jat, valamint jojo-
baolajat is tartalmaz, nemcsak egy nyugtató 
masszázsban lehet 
részünk, hanem a 
kellemes illatú és 
gyorsan felszívó-
dó, nyugtató masz-
százskrém selymes, 
bársonyos tapintá-
súvá is varázsolja a 
bőrünket.

A Kräuterhof® natúrkozmetikai termékeket 2005 óta ismerhetik Magyarországon 
a vásárlók. A termékek széles körű választéka lehetővé teszi, hogy a család 

minden tagja – a babától a nagymamáig, nagypapáig – megtalálja a számára 
megfelelő krémet, balzsamot, legyen szó bőrápolásról, hajápolásról vagy ízületi 

és izomproblémák enyhítésére szolgáló szerekről. 

A Kräuterhof® Aloe 
vera gél nyugtató ha-
tásával ápolja, fiatalít-
ja, hidratálja, ránc ta la-
nítja a bőrt, ezenkívül

 
ajánlott kisebb sérülé -
sekre, rovarcsípésre, 
túlzott napozás okoz -
ta bőrsérülésekre.

Ugyanilyen ápoló hatása 
van a népgyógyászatban is 
jól ismert körömvirágnak.
A Kräuterhof®  termékcsa-
ládban kétféle kö römvi -
rág-alap  anyagú termék  
található. 
Az egyik egy gyorsan be-
szívódó krém, a másik egy 
kicsit intenzívebb, vaze-
linbázisú körömvirágbal-
zsam. Mindkettő kitűnő 
ápolást, illetve védelmet 
nyújt a száraz, kirepede-
zett bőrnek.

www.krauterhof-hungary.hu    



Átölel a természet!
Hatékony, környezetbarát takarítás kompromisszumok nélkül

Tudatos lépés az egészségért!



„A kókuszolajat eszem, iszom, kenem, szeretem” – 
vallja Kovács Dóri, a Coconutoil Cosmetics márka 
alapítója.

Dóriék a legjobb, legtisztább, legtermészetesebb 
kókuszolajat használják termékeikhez, amelyhez az 
élet fájának gyümölcsét egy Fülöp-szigeteki, családi, 
CERES-minősített ültetvényről szerzik be, ahol a 
legfinomabb eljárással préselik ki az olajat a szárított 
koprából, vagyis a kókuszhúsból. Ezáltal nagyon 
magas az antioxidáns- és laurinsav-tartalma, így a 
legtermészetesebb formában őrzi meg értékes össze-
tevőit. Közepes láncú, telített zsírsav, ezért a kókuszo-
laj szerkezete stabilabb, így akár 180 fokig is használ-
hatjuk anélkül, hogy oxidálódna, szabad gyököket 
képezne.

Az így előállított kókuszolaj antibakteriális, gomba- 
és vírusölő, immunerősítő, fertőtlenítő és gyulladás-
csökkentő is.
Fogyasztása napi szinten ajánlott, felgyorsítja az 
anyagcserét, elősegíti az emésztést, éppen ezért 
diétába, fogyókúrába is könnyedén beilleszthető. 

Dóri Ázsiában ismerkedett meg az ájurvéda népgyó-
gyászattal és az ottani fűszerekkel, gyógynövények-
kel. „Elkezdtem hozzáadni különböző fűszereket a 
hidegen sajtolt kókuszolajhoz, majd ezeket kis 
üvegcsékben tároltam.” Így indult a Dori’s Coconut 
Kitchen 3 évvel ezelőtt.

A többféle főzőolaj közül ki kell emeljük a kifejezetten 
zöldségekhez ajánlottat, amelyben kókuszolaj, curry, 
kurkuma, gyömbér, köménymag és mustármag van. 
Nagyszerűen használható wok zöldségekhez, rizshez, 
sült krumplihoz, főzelékekhez, krémlevesekhez vagy 
pirítóshoz. A másik izgalmas ízvilágú olaj a desszer-
tekhez készült: kókuszolajat, fahéjat, szegfűszeget, 
gyömbért, kardamomot és ánizst tartalmaz, és külön-

Dori’s Coconut Kitchen
Gyógyító ízek kókuszolajjal

leges ízt kölcsönöz a kávénak, süteménynek, 
palacsintának vagy a pudingnak. 1-1 kiskanállal kell 
hozzátenni a főzés utolsó fázisában és sokkal 
lágyabb, ízesebb, jobb textúrájú lesz tőle az ételünk, 
nem beszélve arról, hogy olyan ízvilágú étel kerül az 
asztalra így, amit sehol máshol nem fogsz megtalálni!

/doriscoconutkitchen         www.dck.hu







Diétázik, vagy csak szeretne egészségesen étkezni?

Bio salátáinkkal és kész leveseinkkel ez lehetséges!
Nincs is jobb annál, mikor a friss zöldség vagy gyümölcs 
roppan a szánkban. Zamatos íze élménnyé teszi az étkezést. 
Legyen szó akár reggeliről vagy vacsoráról, egy jó saláta-
köret a bio csirke ételeinkkel bármikor megállja a helyét.

Nincs idő főzni? Sok a házimunka? A gyerek nyűgös? 
Semmi probléma!

Egészséges, kész, bio leveseinkkel máris könnyű, de 
egészséges ebédet szolgálhat fel a családnak. De a 
munkahelyén sem kell lemondani az egészséges ételekről. 
Salátaboxaink telis-tele vannak színes, friss, bio zöldsé-
gekkel.

Termékeink nem tartalmaznak hozzáadott színezéket, 
adalékanyagokat, mesterséges aromákat.

Ugye Önök is nagyon kíváncsiak? 
Kövessék oldalunkat a Facebookon, illetve instragamon, 
és nem maradnak le a legfrissebb hírekről.

Tegyünk együtt a jelenben a jövőnkért! 

Termékeinket keresse az Auchan polcain!

/biosmartmommy
/globalfood2018

www.ikh-global.hu

+36 20 372 2127

termékeink továbbá vegyszer-, GMO-, tartósítószer- 
és hozzáadott színezéktől mentesek




