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Üdvözlettel:
Kuti-Trömböczky Zsuzsa

Nagy örömünkre Magyarország az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján 2-1-re 

legyőzte Norvégia válogatottját és ezzel 1972 után ismét kijutott a labdarúgó Európa-

bajnokságra. A felnőtt nemzeti csapat 30 év után először szerepelhet valamilyen 

világeseményen. Ennek örömére Központunkban foci ünnepet tartunk. 

Tombolánk keretében minden 5.000,- forint feletti vásárlás esetén húzhat a 

szerencsegömbünkből. A kihúzható tombola szelvények között a különféle 

tárgynyeremények (foci EB-s feliratú ruhák, kozmetikumok, bio élelmiszerek, és egyéb 

finomságok) mellett kedvezménykártyák (15%, 20%,25%, 30%, 40%) és vásárlási 

utalványok (5000,- Ft, 10.0000,- Ft) is rejtőznek. Játékunk az Európa-bajnokság ideje 

alatt tart (jún. 10 - júl 10.). 

INDUL A FOCI TOMBOLA!

Szeretettel üdvözlöm Önöket!

Tombolánkkal várunk minden kedves vásárlónkat!

A részletes játékszabályzat weboldalunkon olvasható.
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Liponsav és L-karnitin 100mg/150mg 50 kapszula (G&G)
2 havi adag ára: 5.000,- helyett most: 3.900,- Napi költség: 78,-

Miben segít?
• védi a bőrt az UVA (a Nap káros) sugárzásától
• lassítja a ráncok kialakulását
• elősegíti a szénhidrátok és a fehérjék lebontását
• fokozza a májfunkciót
• enyhíti az Alzheimer-kór tüneteit
• pajzsmirigy túlműködés esetén jótékony hatású
• férfiaknál elősegítheti a termékenységet
• megakadályozza a zsírok lerakódását
• energiává alakítja a testben tárolt zsírokat
• csökkenti az étvágyat
• csökkentheti az izomlázat
• növeli az energiaszintet
• edzés esetén segíti az izomzat kiépítését
• óvja a vörös vérsejteket

Termékleírás:

Az alfa-liponsav egy enzim, amely a szervezetben is termelődik elenyésző mennyiségben.  
A liponsavból és az acetil-L-karnitinból álló formulát a média „az élet elixírje” névvel illette.  
A kutatók a ‘80-as évek végén fedezték fel, hogy az alfa-liponsav hatékony antioxidáns, semlegesíti 
a sejtromboló molekulákat. Hatékony méregtelenítő anyag, képes eltávolítani a szervezetből a 
kadmiumot, az ólmot és a higanyt. Képes más antioxidánsok regenerálására és hatékonyságuk 
növelésére. Különleges tulajdonsága, hogy zsírban és vízben is jól oldódik, ezért a test legtöbb 
sejtje könnyen felveszi, így a szervezet szinte minden sejtjére hatással van. Az alfa-liponsavat 
idegkárosodások kezelése és a cukorbetegség terápiája során is kitűnő eredménnyel használják. A 
liponsav férfiaknál kezelheti a terméketlenséget. A készítmény másik összetevője az L-karnitin egy 
aminosav, az emberi szervezet által is előállított természetes anyag. Az L-karnitint több mint 100 
éve fedezték fel, ekkor izolálták először izomból és igazolták az izomsejtek működésére gyakorolt 
hatását. Azóta számos egyéb, élettanilag igen fontos hatását mutatták ki a kutatók, így pl. az 
idegrendszer, és a szívizom megfelelő működésének fenntartásában játszott nélkülözhetetlen 
szerepét. Legfőbb szerepét a zsírsavak elégetésében és a sejtek membránjának védelmében 
igazolták. Az L-karnitin kitűnő zsírégető természetes anyag.
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Megavitamin No.1 napi vitamincsomag (G&G)
(multivitamin és ásványi anyag) 28 napi csomag

4 heti adag ára: 12.900,- helyett most: 9.900,- Napi költség: 350,-

Miben segít?
• elősegíti az izomzat megfelelő működését
• növeli az erőnlétet
• fejleszti az izomzatot
• véd a fáradság ellen
• serkenti a koncentráló képességet
• energizál
• támogatja az idegrendszer működését
• erősíti az immunrendszert
• segíti az agyműködést
• javítja az izmok tónusát
• segíti a máj méregtelenítését
• gyorsítja a sebgyógyulást
• ízületvédő hatású

Termékleírás:
A Megavitamin No. 1 egy speciálisan összeállított napi csomag, kimondottan azok számára, akik 
intenzív fizikai tevékenységet végeznek. Sportolók és sportos életmódot élők számára különösen 
ajánlott. Pótolja a szükséges napi vitaminokat és ásványi anyagokat. A csomag tartalmaz egy extra 
aminosav komplex kapszulát 17-féle esszenciális aminosavval, továbbá energizáló hatású szibériai 
ginzenget és nyomelem-dús tengeri hínárt a jobb teljesítményért.

Napi csomag sportoláshoz!

Kiknek ajánlott a szedése?
• sportolóknak 
• azoknak, akik rendszeresen sportolnak 
• intenzív fizikai munkát végzőknek 
• fokozott fizikai igénybevétel esetén

1 napi csomag tartalmaz: 1 A&D 5000/400 NE kapszula, 1 B-komplex 50 mg kapszula, 1 
C-vitamin 500 mg csipkebogyóval és acerolával kapszula, 1 E-vitamin 400 NE kapszula, 1 
Mega 2000 multivitamin és ásványi anyag kapszula, 1 Kelp (tengeri hínár) kapszula, 1 szibériai 
ginzeng 400 mg kapszula, 1 Aminosav Komplex kapszula.
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Gyuráki Attila nem úgy néz ki, mint egy tipikus magyar ötvenes férfi: nincs pocak, nincsenek ráncok sem 
kopaszodás. Van viszont fiatalos lendület, tettrekészséget sugalló tekintet, ápolt, kellemes megjelenés. 
Lehet, hogy a genetika is segíti, de az egész életét végigkísérő úszás és a vitaminok szedése biztosan 
sokat számított. Szerető családapa, két fiú gyermeke van, Budapesten él családjával és amikor nem 
sportol, üzleti képzéssel foglalkozik.

Ha jól tudjuk, rendhagyó módon kezdődött az úszó karriered. Mesélnél erről röviden?
A borzasztó lakhatási körülményeink miatt 1969-ben a szüleim úgy döntöttek három engem ért 
tüdőgyulladást követően, hogy legyek bárhol a friss szabad levegőn, de a legkevesebbet “otthon”. 
Ezért elvittek az OSC-be úszótanfolyamra, ahol már az első alkalommal azt mondta az edző: „Ennek a 
gyereknek annyira jó a vízfekvése, hogy sokra viheti. Nem kell tagdíjat és egyebeket fizetni, már felvételt 
nyert.” Első versenyemen rögtön első lettem úgy 1971 tájékán. Aztán sorra nyertem az érmeket, bajnoki 
címeket. Aranyjelvényes úszó lettem, amiért az akkori egyesületem, a BVSC “kalóriapénzt” fizetett – 600 
Ft-ot havonta 1979-ben! Sajnos a sorozatos edzőváltások és bizonyos általam nem kívánatos dolgok 
erőltetése miatt abbahagytam az úszást.

Mi történt 35 év kihagyás után?
Az egyik úszótársam összehívta az “öreg” BVSC-s úszókat egy találkozóra, ahol felmerült annak a 
gondolata, hogy elkezdhetnénk újra úszni, edzeni, edző és mindenféle egyebek nélkül, csak a magunk 
örömére. Ezen felbuzdulva tavaly augusztusban, minden különösebb edzés nélkül elindultam a Balaton 
átúszáson, ahol annyi volt a cél, hogy leússzam az 5,2km-t 2 órán belül. 1óra 59 perc 59 másodperc alatt 
értem célba. Ezt követően ténylegesen elkezdtem edzeni és egyre fokozva a terhelést és a tempót, oda 
jutottam, hogy a BVSC-Zugló leigazolt Senior versenyzőjeként 4 országos bajnoki címet szereztem. 

Gratulálunk! És hogyan jöttek a képbe a G&G vitaminok?
Nos, az köztudomású, hogy az úszás veszi ki a sportok közül 
a legtöbb energiát, tehát a testnek tökéletes állapotban 
kell lennie, mert különben esélytelen a versenyzésre. 
Ép testben ép lélek és a tanulmányaim, tapasztalataim 
alapján tudtam, hogy a vitaminok nélkülözhetetlenek. 
Kerestem a természeteshez legközelebb álló minőségi 
készítményeket, majd több gyártó kipróbálása után 
találtam rá a G&G-re.

Milyen G&G terméket szedsz?
A Megavitamin Nr.1 napi csomagot, az Essential Food italport, vegán D3-vitamint és az Astaxanthin 
nevű erős antioxidánst. Ezt a növényi eredetű vitamint, tudom szedni éhgyomorra, - teli hassal ugyanis 
nehéz úszni, különösen, ha reggel 6:00-kor kezdem az edzést, aztán egész nap dolgozom, eléggé 
intenzíven. Rengeteg cégvezetőnek segítek eredményesen, amihez nagy energia szükséges. Számomra 
a legszükségesebb életelemeket biztosítja emelt szinten ahhoz, hogy a szükséges területeken bajnok 
legyek: versenyzőként, férjként, családapaként, a munkahelyen főtanácsadóként és az élet még megannyi 
területén. Az elején 800m sem tudtam leúszni egyfolytában, mert kifulladtam, most bukófordulóval és 
a forduló után még 3 kis delfinezéssel is 1,5 óra alatt leúszom az 5,2km-t. A vitaminok nélkül ez nem 
menne. 

Mi a következő célod az úszásban?
Rövidtávon a Nyílt vízi Senior Országos Úszóbajnokság, amelyet a Balatonon rendeznek és 2016 métert 
kell teljesíteni, hosszabb távon a 2017-es Senior Világbajnokság.

Köszönjük az interjút és sok sikert kívánunk neked! Hajrá Atti! 

AKIT 50 ÉVESEN HARMINCÖTNEK NÉZNEK
INTERJÚ EGY NÉGYSZERES MAGYAR BAJNOK SENIOR ÚSZÓVAL
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ELMÚLTAK AZ ALLERGIÁS TÜNETEK A SURVIVAL NAPI CSOMAGGAL ÉS A KAL-MAG KIT-EL

„2008 augusztusában látogattam el az Elan-Vital üzletébe, mivel elég komoly allergiás panaszaim 
voltak. Az üzletben dolgozók nagyon kedvesek voltak és ajánlottak néhány terméket, melyek 
hasznosak lehetnek számomra. A kitöltött teszt hatására napi vitamincsomagot és Cal-Magot 
ajánlottak, melyet megvásároltam. Néhány nap elteltével enyhültek az allergiás tünetek, majd 
ezek el is múltak teljes mértékben.
A vitamin egyik hatása, hogy kevésbé vagyok fáradékony, és egyéb panaszaim (szem 
fáradékonyság, fáradt bőr stb.) is teljesen megszűntek. Előtte nem szedtem semmilyen 
vitamint, vagy táplálékkiegészítőt, de az eddigi tapasztalataim alapján biztosan fogok.”

D. János (27 éves)

“VOLT ARANYÉR, NINCS ARANYÉR!” SPECIÁLIS SZEMÉLYRE SZABOTT G&G VITAMINCSOMAGGAL

„Van egy orvosnő, aki olyan tudású, hogy eddig bármit bármire írt fel nekem, az hatott. Amikor 
aranyerem lett, akkor is őhozzá fordultam. Az általa felírt kúpoktól a fájás el is múlt, de a 
gumó, azaz maga az aranyér megmaradt. Ezt a problémámat „véletlenül” és most már azt 
mondom hál’ istennek, elmondtam, amikor az Elan-Vital Központban jártam. Ennek alapján 
kaptam és meg is vásároltam egy olyan speciális termék összeállítást, ami ilyenkor kell. Az Elan-
Vital Központ munkatársa által javasolt vitamin és gyógynövény kombinációtól nyom nélkül 
meggyógyultam! Volt aranyér, nincs aranyér! Teljesen elmúlt a dolog! Ja, és amióta G&G MSM-
et és G&G Glükozamin+Kondroitint szedek, már nem fáj a bal térdem! Köszönöm!”

P. László Budapest

EGÉSZSÉG A G&G KRÓMMAL, LENMAGOLAJJAL ÉS MEGA2000-EL

„Nagyon örültem, hogy megismertem a termékeiteket. Sokat segített! Elmúlt a gyomorfájásom, 
a fogínygyulladásom. Fokozatosan fogytam is: 93kg-ról indultam és most már csak 88kg vagyok. 
Frissebbnek, aktívabbnak érzem magam. Mindezt köszönhetem a G&G Króm kapszulának, a 
G&G Lenmagolaj kapszulának és a G&G Mega2000 multivitaminnak! Én is olyan ember vagyok, 
hogy akkor hiszem, ha látom, érzem. És ez be is igazolódott! Pajzsmirigy túlműködésem van, 
a pajzsmirigyem meg van nagyobbodva. Most „kísérletezni” fogok a G&G készítményekkel. 
Remélem és bízom benne, hogy sikerülni fog és kigyógyulok belőle! Majd ezt is megírom 
Nektek! Addig is sok sikert mindenkinek!”                                                           

Vevőink írták:

Sz. Erika Budapest



INGYENES VÉRNYOMÁS ÉS PULZUSMÉRÉS
Tudja meg, hogy magas-e a vérnyomása és megfelelő-e 
a pulzusa! A szív- és érrendszer egészsége létfontosságú! 
Ellenőrizze állapotát!

 

INGYENES VÉRCUKORSZINT MÉRÉS
A magas vércukorszintnek nincsenek jellegzetes tünetei, 
sokszor lassan, észrevétlenül alakul ki. Ha időben észreveszik, 
a megfelelő kezeléssel elkerülhető a cukorbetegség és annak 
olyan szövődményei, mint a vese-, ideg-, és szemkárosodás. 
Ellenőrizze időben vércukorszintjét!  

INGYENES TESTTÖMEG ÖSSZETÉTEL ELEMZÉS*
- testtömeg
- testzsír százalék 
- izomtömeg százalék
- zsigeri (belső) zsír szint  
- BMI (testtömeg index)  
- nyugalmi alapanyagcsere szint (kcal) 

DÍJMENTES NYÁRI TEST DIAGNOSZTIKA

* A testtömeg összetétel mérésekor mezítláb kell ráállni  a készülék 
szenzoros érzékelő felületére. 
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Vágja ki az itt látható kupont, és hozza magával Síp utcai Központunkba! 
A kupon felmutatásával 2016. augusztus 31-ig jogosulttá válik díjmentes 

diagnosztikai szolgáltatásaink igénybevételére. 
A kupon családtagokra, barátokra, ismerősökre átruházható. 

Nincs vásárlási kötelezettség.  

JÖJJÖN EL HOZZÁNK, ÉS VEGYE IGÉNYBE ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINKAT!

Tudta-e, hogy az úgynevezett viszceláris (zsigeri) zsírok azok, amelyek a hasüregben 
helyezkednek el és körülveszik a belső szerveket? Ellentétben a bőr alatti zsírpárnákkal, ezek 
magas szintje nem csak esztétikailag zavaró, hanem növelik a szív- és érrendszeri betegségek 
illetve a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. A klinikailag validált és orvostechnikai 
eszközként minősített OMRON BF511 készülékünk segítségével, egyetlen, rövid méréssel 
megtudhatja zsigeri zsír szintjét és további 5-féle mérési értéket. Ismerje meg teste belső 
összetételét és tegye meg a szükséges lépéseket egészsége érdekében!

Jöjjön el Egészség Központunkba 2016. augusztus 31-ig és vegye igénybe díjmentesen az 
alábbi szolgáltatásainkat:

klinikailag  
validált 

orvostechnikai 
eszközzel
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Zöldséget enni bárhol és bármikor egészséges, ám vannak olyan fajták, amelyek rendszeres 
fogyasztásával többszörösen jót teszünk szervezetünkkel. Lássuk, melyek ezek!

1. Hagyma
Külsőleg és belsőleg is alkalmazható gyógyításra. Baktériumölő hatása régóta ismert, már Pasteur 
is felfedezte. Kiválóan alkalmazható megfázásos betegségek enyhítésére, köhögés csillapítására, a 
hurutos- és légúti megbetegedések kezelésére. Jó gyógyszer akkor is, ha az emésztőrendszerrel van 
baj: fokozza ugyanis az emésztőnedvek termelődését. A bélgörcsöket enyhíti. Alkalmas bélféregűzésre, 
vizelethajtásra és étvágygerjesztésre is.

2. Articsóka
Többféle jótékony hatása bizonyított. Antioxidáns, így védi a sejtmembránt, kiemelkedő a májsejtvédő 
hatása. Csökkenti a koleszterinszintet, azaz része van az érelmeszesedés megelőzésében. Fokozza az 
epetermelést és ürülést, csökkenti a különféle emésztési panaszokat (puffadás, hasi görcsök). Mindezt 
nemcsak az epetermelésre kifejtett hatásával éri el, hanem simaizomgörcs-oldó és feltehetőleg 
gyomornedv-elválasztást fokozó hatásán keresztül is.

3. Brokkoli
A brokkoliban található úgynevezett izoticianátoknak nevezett fitovegyületek gátolják a pajzsmirigy 
túlzott hormontermelését. Ennek a tulajdonságának köszönhetően segíthet a pajzsmirigy-túlműködési 
zavar gyógyításában. A magas antioxidáns hatású glutation tartalmánál fogva jótékonyan hat az 
ízületi gyulladásban szenvedőkre is. Továbbá hat-féle olyan vegyület található benne, amely csökkenti 
a vérnyomást. Jótékonyan hat a vérre, növeli az energiát. Segít a vérszegénység és a fáradékonyság 
leküzdésében, jót tesz a szívnek és a vérkeringésnek.

4. Spenót
A spenótnak idegnyugtató hatása van, amelyet magas magnézium tartalmának köszönhet. Egyes 
leírások szerint a feszült, ideges gyerekeknek is érdemes sok spenótot fogyasztaniuk. Emellett serkenti 
az emésztést és nem utolsó sorban lúgosító hatása van, így gátolja szervezetünk elsavasodását is.

5. Sütőtök
A sütőtökben lévő lutein nevű karotinoid csökkenti a sárgafolt-elfajulás kockázatát, de más 
szembetegségek-például a szürkehályog-kialakulását is megelőzi. A lutein segít abban, hogy megőrizzük 
látásunk élességét. Mivel ezt a vegyületet szervezetünk nem képes magától előállítani, fontos, hogy a 
táplálkozás során hozzájuthasson. A sütőtökben található béta-karotin ugyancsak látásjavító hatású. 
A narancssárga festékanyag emellett szépíti bőrünket, illetve antioxidáns hatású is. 

Top 5 egészséges zöldség, 
amit rendszeresen fogyasztanunk kellene



Keressen bennünket a Facebookon is! www.elanvital.hu

Spirulina alga 500mg 120 kapszula (G&G)
4 havi adag ára: 5.300.- helyett most: 4.200.- Napi költség: 35.-

Termékleírás:
A Spirulina egy alga, amely természetes körülmények között magas pH-értékű trópusi állóvizek 
lakója Afrika, Ázsia és Dél-Amerika tavaiban. Felhasználása az időszámításunk utáni 16. századi 
azték kultúráig vezethető vissza, ahol napi élelemként fogyasztották. A Spirulina alga sok ásványi 
anyagot, nyomelemet tartalmaz és nagyon gazdag fehérjékben is. 100 g Spirulinában 60-70 g 
fehérje van, ez háromszor több mint amennyi ugyanekkora mennyiségű disznóhúsban, kétszer 
több mint ugyanennyi marhahúsban vagy halban és 50%-al több mint ugyanennyi szójababban 
van.  A Spirulinát nagyon könnyen feldolgozza az emberi szervezet, a felszívódási arány eléri a 
65-80%-ot, amíg például a szójabab csak 40%-ban hasznosul a szervezetben. A Spirulina 18-
féle aminosavat tartalmaz. Nagyon gazdag kalciumban, jódban, brómban, mangánban, vasban, 
továbbá B-, C-, D-, E- és K-vitaminokban. A Spirulinában található esszenciális zsírsavak étkezés 
előtt fogyasztva csökkentik az étvágyat és így elősegítik a fogyókúrát. A kutatások bebizonyították: 
1 g Spirulina alga (2 kapszula) a biológiai érték tekintetében megfelel 1 kg zöldségnek. Azokon 
a helyeken, ahol rendszeres Spirulina alga fogyasztók élnek, az emberek kitűnő egészségnek 
örvendenek, és közülük kerülnek ki a hosszú élet rekorderei is. Manapság az algákat a világ 
legnagyobb élelmiszer-tartalékaként tartják számon.

Próbálja ki Ön is!

Miben segít?
• lúgosít
• kezeli a vashiányt
• immunerősítő
• antioxidáns
• normalizálja a vérnyomást
• lassítja az érelmeszesedést
• csökkenti az éhségérzetet
• serkenti az agyműködést
• segíti az egészséges bélflóra kialakulását
• cukorbetegeknek ajánlott
• javítja a bőr állapotát és megóvja fiatalságát
• vírusölő
• segíti a nehézfémek kiürülését a szervezetből

Új 
csomagolás

+15% 
ajándék*

* A régi 100 db-os kiszerelés árához képest
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Senior napi vitamincsomag (G&G)
(multivitamin és ásványi anyag) 28 napi csomag

4 heti adag ára: 11.900.- helyett most: 9.500- Napi költség: 340.-

Termékleírás:

A speciálisan 50 év feletti korosztály szervezete számára összeállított napi csomagunkat 
mindennapos szedésre javasoljuk, hiszen az összetevők pótolják a szervezet vitamin-, ásványi 
anyag-, gyógynövény- és enzim hiányait. Tökéletes megoldást nyújt az aktív életet élő 50 év 
feletti korosztálynak energiaszintjük fokozásához és a korral járó testi problémák enyhítéséhez.
A praktikus napi csomagokban adagolt kiszerelés megkönnyíti a vitaminszedést. A kis tasakokat 
könnyen el lehet tenni a zsebünkbe vagy a táskánkba, és ebéd után már csak folyadékra van 
szükség a bevételhez.

Miben segít?

• enyhíti az ízületi panaszokat
• serkenti az agyműködést
• energizál
• serkenti a vérkeringést
• támogatja a szívműködését
• megelőzi a csontritkulást
• enyhítheti a menopauza tüneteit
• erősíti az immunrendszert
• pótolja a naponta kiürülő vitamin -és ásványi anyagokat
• lassítja az öregedési folyamatokat
• javasolt a szedése potencia zavar esetén is

Kiknek ajánlott a szedése?

• 50 év felettieknek
• aktív életet élő nyugdíjasoknak

1 Senior napi tasak tartalma: 2 db Mega 2000 multivitamin és ásványi anyag kapszula (43-
féle összetevő), 1 db C-vitamin 500 mg csipkebogyóval és acerolával kapszula, 1 db D-vitamin 
Plusz kapszula K-vitaminnal és Kalciummal, 1 db MSM+C 500 mg kapszula, 1 db Q10 30 mg 
kapszula és 1 db Ginkgo Biloba 900mg kapszula
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Tavaszi magazinunkban már bemutattuk a gyár 50. évfordulója alkalmából megalkotott 
új G&G termék dizájnt. Ahogy Myles McEntyre úr, a G&G ügyvezető igazgatója ígérte 
nekünk a vele készített interjúban, az új dizájn nem csak új megjelenést, hanem jobb 
ár-érték arányt is hoz magával. Íme az első termékek, amelyek már megérkeztek 
üzletünkbe és Önökre várnak!

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ G&G TERMÉK DIZÁJN 
ELSŐ KÉSZÍTMÉNYEI

Cink citrát 50 mg 4.800.- /doboz
+20% ajándék*  100 helyett 120 kapszula változatlan áron

Szelén 200 mcg 4.800.-/doboz 
+20% ajándék*  100 helyett 120 kapszula változatlan áron

B2-vitamin 50 mg 4.800.- /doboz
  +15% ajándék*  100 helyett 120 kapszula csak +200,- Ft-ért

C-vitamin 1000 mg csipkebogyóval és acerolával 6.600.- /doboz 
+20% ajándék*  100 helyett 120 kapszula változatlan áron
A C-vitamin köztudottan erős antioxidáns hatású vitamin, védelmet nyújt az 
ereknek és az artériáknak. Segíti a kollagén termelődését, ezáltal hozzájárul 
a bőr épségének, rugalmasságának megőrzéséhez. Gyorsítja a sebgyógyulást. 
Stimulálja az immunsejtek működését: mozgósítja a fehérvérsejteket a kórokozók 
és fertőzések leküzdésére. Segíti a vas, az E-vitamin és a kalcium hasznosulását a 
szervezetünkben.

A B2-vitamin jó hatással van a növekedésre és a termékenységre. Egészséges tőle 
a bőr, a köröm és a haj. Elősegíti a pállott száj, ajak és nyelv gyógyulását. Javítja 
a látást, mérsékli a szem kifáradását, fontos a szürke hályog megelőzésében és 
kezelésében. Segíti a szénhidrátok, zsírok és fehérjék anyagcseréjét, továbbá a 
vas felszívódását és a pajzsmirigy működését.

A szelén fontos antioxidáns, képes közömbösíteni a káros hatású szabadgyököket. 
Lassítja a szövetek öregedését és keményebbé válását. Fontos szerepe van a férfi 
ivarszervek működésében, a férfiasság megtartásában és az immunrendszer 
hatékonyságának megőrzésében. Védi a szívet, gátolja a vérrög képződést, 
csökkenti a koleszterin szintet. Csökkenti a haj őszülését, korpásodását. 
Szedésével megelőzhető a szürke hályog és a makula degeneráció kialakulása. 
E-vitaminnal együtt a leghatékonyabb.

A cink segít a prosztata panaszok mérséklésében, a meddőség kezelésében. 
Gyorsítja a sebgyógyulást, javítja a szellemi frissességet és az íz érzékelést. 
Szükséges a tesztoszteron és a sperma termelődéséhez, ezért potencia 
zavarokban hasznos lehet. A körmök felületéről eltünteti a fehér foltokat. 
Fontos szerepe van a vér sav-bázis egyensúlyának fenntartásában. Elősegíti 
az inzulin hormon termelődését, ezért magas vércukorszint esetén is  
javasolt a szedése.

* A régi 100 db-os kiszerelés árához képest
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5 tipp a körültekintő napozáshoz

Itt a nyár! Egyre többet süt a nap és már ereje is van. Ilyenkor újra előkerülnek a szakértői cikkek, 
melyekben arról olvashatunk, hogy mennyire káros napozni. Nem tudom, ki hogy van vele, 
de én kifejezetten érzem a bőrömön, hogy pár napon eltöltött perc után teljesen feltöltődök. 
Természetesen a mértékletesség nagyon fontos. Csak Önön múlik, hogy a napsugár barátja lesz, 
vagy az ellensége. Lássuk a következő 5 tippünket ami arról szól, hogy hogyan készítsük fel a 
bőrünket a napfürdőzéshez.

1. Tartsuk mindig szem előtt a fokozatosság elvét, a bőrünket fokozatosan szoktassuk a naphoz: 
először csak 5-10 percig napozzunk, majd tízpercekkel emeljük az adagot. Ez természetesen 
bőrtípusunk függvénye is.

2. 11 és 15 óra között tartózkodjunk inkább árnyékban, ilyenkor erősebb a káros sugárzás, és a 
magas kinti hőmérséklet is megterhelő lehet a szervezetnek.

3. A víz szinte minden cikkünkben előkerül. A belső hidratálás nagyon fontos! A napi 2-3 liter 
folyadék bevitele a sejteket is feltölti, elszállítja a felesleges anyagcsere termékeket, így a bőrünk 
feszes és egészséges lesz. Hidratáltan a bőr sokkal szebben barnul le, mint ha száraz, érdes lenne.

4. Használjunk a bőrtípusunknak megfelelő természetes alapanyagokat tartalmazó napvédő 
szereket. Leégés esetén utókezelésre tökéletes az Aloe Vera First spray, mert enyhíti a bőr 
gyulladását. Napozás után alaposan kenjük be magunkat jó minőségű hidratáló krémmel!

5. A karotinoidokban (például a béta-karotinban és likopinban) gazdag élelmiszerek fogyasztása 
nemcsak rákmegelőző hatású, hanem elősegíti a szép napbarnított szín kialakulását is. Béta-
karotinban és likopinban gazdag ételek: sárgadinnye, sütőtök, sárgabarack, sárgarépa, 
paradicsom, eper, csipkebogyó – vagyis elsősorban a piros és sárga zöldségek és gyümölcsök 
nagyobb mennyiségű fogyasztása javasolt.
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Sejtsó (Tissue Salts) 1000 tabletta (G&G)
3 havi adag ára: 13.900.- helyett most: 10.900- Napi költség: 120.-

Termékleírás:

A G&G Sejtsó egy különleges összetételű, a sejteket alkotó ásványi sók keverékéből álló 
készítmény. A szájban olvadó kellemes ízű apró Sejtsó-golyócskák (Tissue Salt - Bioplazma) 
elnevezésükhöz híven a sejtjeinkben természetesen megtalálható többféle ásványi só keverékét 
tartalmazzák. Az intenzív testmozgás, izzadás vagy folyadékvesztés esetén létfontosságú 
ezen ásványi sók pótlása. A termék többféle kötésű káliumot, nátriumot, kalciumot, továbbá 
magnéziumot és vasat is tartalmaz, amikről fontos tudni, hogy a megfelelő szívműködéshez is 
elengedhetetlenek. A nagy hőségben vagy sportoláskor a szervezetből izzadás útján távoznak 
az ásványi sók, melyek hiánya fejfájást, hányingert, hasmenést, gyengeséget, kimerültséget 
okozhat. A nyelv alól gyorsan és hatékonyan felszívódó Sejtsó szedésével ezek a tünetek 
enyhíthetőek vagy elkerülhetőek. 

A nyári kánikulában szedjen Ön is Sejtsót!

Miben segít?

• segít enyhíteni a hőség okozta kimerültséget
• migrén esetén kiváló megoldás lehet
• szédülés vagy hányinger esetén ajánlott a szedése
• nyáron fontos a szedése, mert ilyenkor az 

izzadással sok ásványi sót veszít a szervezet
• normalizálja a vérnyomást
• javítja az agy oxigénellátását
• a láb vizesedésénél ajánlott a szedése
• erősíti a szívet

Hiánytünetek: fejfájás, hányinger, hasmenés, gyengeség, kimerültség.

Összetevők:
kalcium-fluorid, kalcium-foszfát, kalcium-szulfát, vas-foszfát, kálium-foszfát, kálium-szulfát, 
magnézium-foszfát, nátrium-klorid, nátrium-szulfát, nátrium-foszfát, szilícium-dioxid, 
kálium-klorid
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Szuper Antioxidáns Plusz (G&G) 100 kapszula
3 havi adag ára: 17.900.- helyett most: 13.900- Napi költség: 140.-

A Szuper Antioxidáns Pluszban található antioxidánsok képesek a szabadgyököket hatástalanítani. 
Az antioxidánsok azok az vegyületek, amelyek egyfajta védőpajzsként működnek az ártalmas szabadgyökökkel 
szemben és mintegy utcaseprőként takarítják ki szervezetünkből azokat.
A Szuper Antioxidáns Plusz új formulája többféle erős antioxidáns speciális keveréke:
L-Glutation: Védi a sejteket a radioaktív- és az UV-sugárzástól, a vírusos fertőzésektől, a környezet 
méreganyagaitól, és a nehézfémektől. A glutation fontos szerepet játszik a méregtelenítő folyamatokban 
azáltal, hogy képes a toxinokhoz (pl. nehézfémek, peszticidek) kötődni, majd átalakítani őket olyan formába, 
hogy a vizelettel, illetve az epével ki tudjanak ürülni.
Fenyőkéreg kivonat: Jó hatással van többek között a szív-és érrendszerre, a bőrre, a mentális funkciókra, 
a cukorbetegségre, a gyulladásokra, az asztmára és a menstruációs panaszokra, valamint hasznos sport 
táplálékkiegészítő is (95% OPC antioxidáns tartalom).
Q10: A szervezet sejtjeinek energiatermeléséhez szükséges enzim. A Q10 szervezetünkben szinte minden 
biokémiai folyamathoz szükséges antioxidáns anyag.
Alfa liponsav: Hatékony antioxidáns, semlegesíti a sejtromboló molekulákat. Hatékony méregtelenítő anyag, 
képes eltávolítani a szervezetből a kadmiumot, az ólmot és a higanyt.
C-vitamin: Fontos a rák megelőzésében, mivel semlegesíti a káros szabad gyököket.
Mangán: Számos enzim működésének beindításához nélkülözhetetlen antioxidáns anyag.
Szőlőmag kivonat: A szabad gyökök lekötésében játszik nagy szerepet, így a nyálkahártyák, a bélrendszer, a 
keringés, az agyi- és idegi szövetek, a női és férfi szervek, közvetve pedig az egész szervezet káros oxidációs 
folyamatok elleni kiemelt védelmét szolgálja.
Áfonya kivonat (4:1): Serkenti a vérkeringést, erősíti a hajszálereket, fokozza a vörösvértestek membránjainak 
rugalmasságát.
Zöld tea kivonat: Leköti a szabad gyököket, és akadályozza a hibás sejtek szaporodását.
Kurkuma: A benne lévő kurkumin gyulladásgátló hatású antioxidáns vegyület.
A-vitamin: Erős antioxidáns hatással rendelkezik, védi a sejteket határoló membránrendszerek épségét a 
reaktív szabad gyökökkel szemben.
Szelén: Lassítja a szövetek öregedését, gátolja a vérrög képződést, csökkenti a haj őszülését, szedésével 
megelőzhető a szürke hályog és a makula degeneráció kialakulása.
Cink: Szabályozza az anyagcsere folyamatait, az enzimrendszerek működését, fenntartja a sejtek épségét.

Miben segít?
• természetes gyulladásgátló
• védelmet nyújthat a rákos sejtek kialakulásával szemben
• megköti a kollagént és az elasztint a bőrben
• lassítja az öregedési folyamatokat
• immunerősítő
• javítja a vérerek állapotát, tisztítja az érrendszert
• segít normalizálni a vércukorszintet
• enyhítheti az allergiás és asztmás tüneteket

Új, 
erősebb

összetétel!
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AJÁNDÉK LÚGOS VÍZ INGYEN A NYÁRI MELEGBEN!
2016. szeptember 16-ig minden kedves vásárlónk, minden vásárlása alkalmával  

1,5 liter 9,5 pH lúgos, antioxidáns japán technológiával készített  
Kangen vizet kap ajándékba Síp utcai üzletünkben! *                                          

*(csak személyes vásárlás esetén)

SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 30% KEDVEZMÉNNYEL
KEDVESKEDÜNK ÖNNEK!

Az Elan-Vital Egészség Központ csapata szeretné meglepni Önt a 
születésnapja alkalmából! Ha a születésnapján, vagy azon a héten eljön 
hozzánk vásárolni, akkor minden Ön által választott G&G termékre 30% 

kedvezményt adunk!
Várjuk nagy szeretettel a Síp utcai üzletünkben!

A kedvezmény igénybevételéhez csupán a személyi igazolványa 
bemutatására van szükség.

Születésnapi Akciónk 2016. December 31-ig tart!
Más kedvezményekkel nem vonható össze.



Weboldalunk (webshop): www.elanvital.hu

E-mail: budapest@elan-vital.hu

Telefon/fax: 06-1-788-25-77, üzlet mobil: 06-30/498-6305

Cím: Elan-Vital Természetes Egészség Központ 1075 Budapest, Síp u. 6.

Nyitvatartási idő: Hétfő: 10-19h, Kedd - Péntek: 10-18h, Szombat - Vasárnap: zárva

Facebook: Elan-Vital Természetes Egészség Közont
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