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Fedezd fel a VARÁZSLATOS
termék hatását!
részletek a 2. oldalon

Energia
és vitalitás!
részletek a 3. oldalon

a narancsbőrt!

részletek a 2. oldalon

Tudd meg, hogyan miként
védekezhetsz a napallergiával szemben!

részletek az 5. oldalon

7 hiba, amit a vállalkozásodban érdemes elkerülnöd
Mindenki hibázik, és ez alól a vállalkozók sem kivételek. Különösen az út elején járók érintettek. A kisebb hullámvölgyek
teljesen normálisak, de egy induló vállalkozásnál már a legkisebb hibának is komoly következménye lehet.
Szerencsére az újdonsült vállalkozók mások hibáiból is tanulhatnak, és így a vállalkozások fejlesztése során akár el is
kerülhetik őket. Mindössze szigorú tervezésre, kitartásra, valamint tanulásra és tapasztalatokra van szükségük.
1. Ne félj a kudarctól
A kudarctól való félelem a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz. A kudarc a siker kulcsa! Ha az ebből fakadó félelmet
felvállalod, és túllépsz rajta, máris megtetted az első lépést a vállalkozásod fejlesztése/sikere érdekében.
Sőt, igazából meg kell tanulnod azt, hogy minden utadba kerülő akadályt sikeresen vegyél, és értékes tapasztalattá
formáld. Ha a kudarctól való félelmet nem tudnánk legyőzni, akkor a világon biztosan nem lennének vállalkozók.
2. Tervezz hatékonyan
A sikeres vállalkozás kulcsa a szervezésben rejlik. Nem vághatsz neki üzleti terv és folyamatos tervezés nélkül. Teljesen
általános az, hogy egy vállalkozó egyszerre több feladatot is ellát, ezért mindenképpen el kell sajátítanod azt, hogy
miként egyensúlyozhatsz a feladatok között.
Nagyon hatékony lehet például, ha készítesz egy listát a napi, heti és havi prioritást élvező feladatokról, és azokat veszed
előre, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírnak. Valamint erre ﬁgyelj még nagyon: Meg kell osztanod a felelősséget a
csapatod többi tagjával! Vállalkozó vagy, de ez nem azt jelenti, hogy mindent Neked kell megcsinálnod. Mert a végén
nemcsak Te, hanem a vállalkozásod is szenvedni fog.
3. Ismerd az ügyfeleidet és a piacodat
Hiába jó a terméked, ha nem a megfelelő piacon próbálsz vele érvényesülni. Az egyik legnagyobb hiba, amit egy
vállalkozás elkövethet az, ha nem azonosítja a termékéhez legjobban passzoló célközönséget. Egy ilyen hiba még azelőtt
állóra fékezi a vállalkozást, hogy az egyáltalán elindulna.
Győződj meg arról, hogy alapos volt-e a piackutatásod. Jól ismered a versenytársaidat, valamint az ügyfeleidet?
Megfelelő üzenetet küldesz a célközönségednek?
4. Fókuszálj az erősségeidre
Vállalkozóként, a legkevesebb idő alatt a lehető legtöbbet akarod megcsinálni. A sikeres vezető egyik nagyon fontos
tulajdonsága a feladatok delegálásának képessége. Ahogy már említettem is, nem csinálhatsz mindent egyedül.
Amennyiben megosztod a feladatokat/felelősséget a munkatársak között, azzal hosszú távon hatékonyabbá teszed a
vállalkozásodat. Mindössze annyit kell tenned, hogy jobban összpontosítasz arra, amiben te vagy a legjobb, és mindent
megteszel a céljaid elérése érdekében.
5. Ne gondolj azonnal a profitra
A vállalkozás az út elején nem hoz hatalmas nyereséget. Ezért nagyon elégedett lehetsz, ha eleinte a hónap végén plusz
jövedelemmel tudsz zárni. Fókuszálj inkább az ügyfelekre (megszerzés és lojalitás kiépítése) és a márkaismertség
megteremtésére.
Azután foglalkozz csak a nyereséggel, miután a vállalkozásod (elsősorban helyben) már ismertebb lesz. De ilyenkor se
feledkezz meg az ügyfeleidről. Mindig arra törekedj, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsd a számukra, és
megmutasd nekik, hogy fontosak neked.
6. Ne tétovázz
Nem azt mondom, hogy hozz elhamarkodott döntéseket, de azt sem javaslom, hogy állandóan határozatlan légy, és
kihagyd azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyek előremozdíthatják a vállalkozásodat. A jó vállalkozónak egy bizonyos
mennyiségű kockázatot be kell tudnia vállalnia. Fontos, hogy „lássa a jövőt” és ha az útjába kerül, akkor felismerje a
lehetőséget.
7. Körültekintően válaszd ki a csapatodat
Ahhoz, hogy a vállalkozásod sikeres lehessen, nagyon fontos, hogy az általad létrehozott csapat tagjai a közös célok
elérése érdekében a vezető irányítása alatt együttműködjenek egymással. A vezető felelőssége a feladatok tervezése és
koordinálása, a vállalat jövőképének meghatározása, a munkavállalók motiválása és ösztönzése. Ezáltal a munkatársak
elégedettek lesznek, ezért szeretettel és örömmel fogják időben teljesíteni a feladataikat.

Vedd fel a kapcsolatot azzal a személlyel,
akitől ezt a kiadványt kaptad!
Név:
Partnerkód:
Telefonszám:
E-mail cím:

Azért hoztuk létre ezt a közösséget, hogy az olyan emberek mint te, megtalálhassák a
boldogságot 6 olyan területen, amely nélkülözhetetlen az életben. Ezek: Egészség és
immunitás, Fogyás és méregtelenítés, Táplálkozás és aktív élet, Szépségápolás,
Személyes fejlődés, Háztartás. Az a személy, aki ezt a kiadványt adta neked, többek között
ezekben tud a segítségedre lenni:








Tanácsot adhat a megfelelő termékek kiválasztásában
Könnyű hozzáférést biztosíthat az exkluzív termékekhez
Információkat adhat a kínálatban megjelenő új termékekről
100%-os termékgaranciát vállal
Intézi az időben történő, ingyenes házhozszállítást
Ingyen meghívhat a Life Care rendezvényeire
Segíthet neked a független Life Care taggá válásban

5482

Szeretnél boldogabb lenni?

Neked is JÁR a boldogság! Ezért már ma dönts egy jobb élet mellett, és vedd
fel a kapcsolatot azzal az emberrel, akitől ezt a kiadványt kaptad!

2019. június 4. - július 16.

1

NYEREMÉNYJÁTÉK
Írd meg a véleményedet a hónap termékéről, a
Kräuter® BIO mentás narancsbőr elleni gélről,
(applikátoros) - termákkód: 4051- amelynek
termékoldalát a
www.life-care.com/Gelanticeluliticcuaplicator_HU
oldalon találod, vagy szkenneld be a QR-kódot, és
megnyerheted a 3 Kräuter® BIO mentás narancsbőr elleni gél (applikátoros) – termékkód: 4051 egyikét.
A tapasztalataidat 2019. július 10-ig várjuk, és a
nyerteseket az augusztusi/szeptemberi számban
közöljük majd

Narancsbőr? Köszönöm, nem kérek belőle!
A nyár a fürdőruhák szezonja, és ilyenkor a testünk "képvisel" minket, ezért a melegebb napok eljövetelével megkülönböztetett
ﬁgyelmet érdemel.
A nyári hónapok egyik gyakori problémája a narancsbőr kialakulása, de ha megértjük a folyamat kialakulását, akkor megtehetjük a
megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy csökkentsük vagy akár meg is szüntessük. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a bőr
harmadik rétegében, nevezetesen a bőr és az epidermisz alatt, a zsírsejteket felhalmozó bőr alatti rétegben képződik a narancsbőr.
Ezáltal olyan kicsi zsírsejtek keletkeznek, amelyek térfogat-növekedése nőknél 90%-ban, férﬁaknál 20%-ban idézheti elő a
narancsbőrt.
• a narancsbőr az esetek 75%-ában hormonális okokra vezethető vissza;
• a nők 63%-ának narancsbőr van a combján;
• a nők 27%-ánál a menopauza során alakul ki a narancsbőr;
• a terhes nők 17%-át érinti a narancsbőr;
• az esetek 12%-ában a narancsbőr a pubertás korban fordul elő;
• 3 nő közül 1 biztosan használ narancsbőr elleni termékeket;

Te mit teszel a "narancsbőr" kialakulása ellen?
Az Kräuter® narancsbőr elleni mentás BIO gél, applikátorral narancsbőr elleni mentás gél, applikátorral a tested
segítségére siet.
A Kräuter® narancsbőr elleni BIO gél, applikátorral a több ezer fogyasztó által pozitívan értékelt Kräuter® narancsbőr elleni
mentás gél hatását forradalmi kialakítással kombinálja, amely így mindössze 2 hét alatt látványos eredményekhez vezethet.
Élvezd a vérkeringést és az idegvégződéseket aktiváló akupresszúra-masszázst a forgatható fémgolyókkal felszerelt ÚJ
kialakításnak köszönhetően. A hatóanyag így mélyebben jut be a bőr szöveteibe, gyorsítja a gél hatását, valamint javítja a
mikrokeringését, és serkenti, pihenteti az izmokat.
praktikus kialakítás (könnyen alkalmazható)
nincsen szükség további masszírozó eszközökre
nincsenek többé összekrémezett kezek
használat közben adagolhatod az optimális mennyiséget

A következő szerencsés nyertes
megosztotta véleményét a
termékoldalon áprilisban, és egy
Life Impulse® L-Karnitint
(termékkód: 7045) nyert:

a golyós applikátornak köszönhetően szuper hatékony
- támogatja a hatóanyag bőr szöveteibe való mélyebb bejutását
(felgyorsítja a gél hatását)
- javítja a mikrokeringést
- kellemes masszázsélményt nyújt

Kräuter® narancsbőr elleni
mentás BIO gél, applikátorral
- Mert a narancsbőrnek nincsen
"kora", "súlya", "neme"!
4051

Kräuter® narancsbőr elleni
mentás BIO gél, applikátorral
Eredeti katalógus ár: 5.690 Ft
Katalógus ár: 4.490 Ft

REGŐS KÁROLY - 04.04.2019
Megörültem mikor a termék megjelent a
webáruházban, elolvastam a hatását és már
abban a pillanatban meg is rendeltem.
A más

60%

ékre

Napi 2 kapszulát szedtem és két - három nap
elteltével éreztem, hogy a hangulatom, a
mozgásom és az energiám is megnőtt. Három
hét alatt a súlyom is csökkent 3 kg-val aminek
örülök, mivel van egy kis túlsúlyom.
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Számomra bizonyított a termék, csak ajánlani
tudom!

Am

Most kezdtem a 2-dik dobozt és nagyon jól
érzem magam,mintha ﬁatalodnék, elkezdett az
alakom formálódni pedig nem tornázom,
diétázok csak a megszokott napi mozgást
végzem.

2.275
Ft
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Egészség és immunitás
21245

Kräuter® Magic Roll, gyógynövényekkel
Katalógus ár: 2.590 Ft

A más

KEDVEZMÉNY

45%

ékre

50%
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A más
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Biotissima® arcmaszk méhméreggel
Eredeti katalógus ár: 2.090 Ft
Katalógus ár: 1.690 Ft

KEDVEZMÉNY
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A Life Impulse® Pure Noni tiszta noni gyümölcslé 100%-ban BIO nonilevet tartalmaz,
amelyet Francia Polinéziában termelt noni gyümölcsből vonnak ki. A termék NEM
tartalmaz tartósítószereket, színezőanyagokat vagy egyéb összetevőket.
A noni egy kávécsalád ága. Citrifolia mare, rubiaceae vagy indiai eperfa néven is ismert.
Dél-Ázsiától, Ausztráliáig mindenhol megtalálható a trópusi erdőkben, és az egyenlítőt
övező meleg éghajlat területén. Pontosabban Panama, Fiji, Tahiti, Hawaii, és egyes
dél-amerikai országokban terem. A noni a Morinda Citriﬁlia névre hallgató örökzöld fa
gyümölcse, amely a Rubiaceae családba tartozik.
Antioxidáns, C-vitamin és szelén tartalmának köszönhetően a noni gyümölcs semlegesíti a
szabad gyököket, jó közérzetet és többletenergiát biztosít. Fenntartja a ﬁzikai és mentális
egyensúlyt, valamint revitalizálja a testet és a szellemet.
A Life Impulse® Pure Noni energizál és tonizál, valamint a lázat is csökkentheti – függetlenül annak okától. Szabályozza a vérnyomást és az alvásritmust. Jó közérzetet teremt,
erősíti az immunrendszert. Adaptogén, kivezeti a szervezetből a bélférgeket…
Mindenképp próbáld ki, mert:
- serkenti az agyalapi mirigy (szerotonin- és melatonintermelés) működését
- regenerálja a sejteket
- felfrissíti a szervezetet
- harcol a betegségek ellen
- megvédi az emésztőrendszert
- csökkenti a magas vérnyomást

Vásárolj egy Happy by
Horia Brenciu parfümöt,
és egyet AJÁNDÉKBA adunk!
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3911

Life Impulse Pure Noni
Katalógus ár: 7.990 Ft
®

Happy by Horia Brenciu parfüm
- hölgyeknek
3912

+

Happy by Horia Brenciu parfüm
- férﬁaknak
Eredeti katalógus ár: 7.990 Ft
Katalógus ár: 5.990 Ft

AJÁNDEK

KEDVEZMÉNY

Life Impulse®
Pure Noni
Tiszta és energizáló

+
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Bármelyiket választhatod!

50%

ékre

8118

A más

4458

Tudtad, hogy ...

3.995
Ft

Szépségápolás

Természetes termékek csodanövényekkel!
Kräuter® sampon zsíros hajra,
BIO csalánnal
404 Kräuter® korpásodás elleni sampon,
BIO gyógynövény kivonattal
409 Kräuter® hajdúsító sampon a
csillogó hajért, BIO kamillával
Katalógus ár: 1.990 Ft
403

457

4545

Kräuter® regeneráló hajmaszk,
BIO olívaolajjal
Katalógus ár: 2.590 Ft

4405

Kräuter® hidratáló kézkrém, BIO
szőlőmagolajjal és mandulával
Katalógus ár: 1.190 Ft

Kräuter® „Nagymama csodaszere” fejfájás
elleni balzsam, BIO gyógynövényekkel
Katalógus ár: 1.690 Ft

Bármelyiket választhatod!

KEDVEZMÉNY
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A más
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A bőröd megérdemli a kényeztetést!
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A más
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50%

KEDVEZMÉNY

BioHAUS® „Baba és mama”
folyékony mosószer mosódióval
Katalógus ár: 4.490 Ft
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KEDVEZMÉNY

Kräuter fekete nadálytő gél, BIO
gyógynövényekkel
- poszttraumás sérülésekre
Katalógus ár: 2.390 Ft
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A más
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Kräuter bőrregeneráló testápoló
krém, BIO hegyi árnikával
Katalógus ár: 1.990 Ft

959
®

A más

Kräuter bőrpuhító testápoló
krém, BIO argánolajjal
Katalógus ár: 1.990 Ft

4450
®

Am

4440
®

Am

4430

2.240
Ft

Az akció a készlet erejéig érvényes!
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Tudtad, hogy ...

Egészség és immunitás

A Kräuter® Protekt Spray - termékkód: 4460 - a benne található egyedülálló növénykombináció révén
gyorsan és biztonságosan távolítja el a környezetedben lévő kéretlen rovarokat, és ezáltal az általuk
okozott kellemetlenségeket és szúrásokat is megelőzi? A gyógynövények speciális kombinációja
villámgyorsan felszívódik a bőrben, miközben selymes, ﬁnom és kellemes illatot áraszt magából.

1314

Meal Balance® öko babkávé
Eredeti katalógus ár: 3.490 Ft
Katalógus ár: 2.590 Ft

Mindenképp próbáld ki, mert:
• 6 növény egyedülálló kombinációját tartalmazza
• távol tartja a nemkívánatos rovarokat
• védi a bőrt a szúnyogcsípésektől és a rovaroktól
• a gyermekek érzékeny bőrén is bátran alkalmazható
• az egész család számára kiváló megoldás

A más
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Az olívaolaj megnyugtatja az irritált bőrt,
valamint tökéletes hidratáló. Finom illata
pedig nem kelti fel a rovarok ﬁgyelmét.

A más
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A Protekt Spray a gyerekek és a felnőttek legnagyobb szövetségese a rovarokkal szemben. A speciális
gyógynövénykombináció, amely BIO aloe verát, BIO kamillát, BIO olívaolajat, citrusolajakat, a
muskátli-rózsaolajat és a BIO levendulát tartalmaz, kellemes illatával biztosítja a bőr frissességét, és
védi is, hiszen távol tartja a kéretlen rovarokat.
Az Aloe Vera az idők kezdete óta
gyulladásgátló, és a bőrön kifejtett
fertőtlenítő és hidratáló hatásáról ismert.

575

Meal Balance® kínai zöld tea
Katalógus ár: 1.390 Ft

Ft

Kräuter Protekt Spray
Katalógus ár: 1.990 Ft
®

A citronellaolaj erős eszenciája a rovarok
számára megközelíthetetlenné teszi azokat
a felületeket, amelyen alkalmazzák. A bőrre
antibakteriális, fertőtlenítő és nyugtató
hatással van.

766

Life Impulse Artro Life
- az ízületünk hálás lesz érte
Katalógus ár: 2.790 Ft
®

774

Life Impulse korall kalcium
és magnézium komplex
Katalógus ár: 1.790 Ft
®

A kamilla természetes gyulladásgátló,
valamint hegesítő és puhító hatásáról is
ismert.
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45%

KEDVEZMÉNY

A levendulaolaj gombaellenes és
antiszeptikus tulajdonságokkal rendelkezik,
amely felgyorsítja a gyógyulási folyamatot,
és mérsékeli a hegképződést.

VÉDEKEZZ A ROVAROKKAL
SZEMBEN EGÉSZSÉGES
MÓDON!

k te
odi rm

k te
odi rm
ékre

A muskátli-rózsaolaj hidratálja, puhítja és
tonizálja a bőrt. Emellett gyulladásgátló
tulajdonságokkal is rendelkezik, és
csökkenti a bőr irritációját, valamint a
regenerálódást elősegítő hegesítőhatással
is bír.

1.090
Ft

Egészség és immunitás

Megérdemled, hogy egészséges légy!

A más
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Life Impulse SanoBil- articsóka
az epevédelem szolgálatában
Eredeti katalógus ár: 2.190 Ft
Katalógus ár: 1.790 Ft
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Life Impulse Bio Mix Graviola
Katalógus ár: 8.990 Ft

7015
®

A más

Life Impulse BIO Rhodiola Rosea
Eredeti katalógus ár: 2.390 Ft
Katalógus ár: 2.190 Ft

7010
®

Am

Life Impulse magnézium spray
Eredeti katalógus ár: 4.790 Ft
Katalógus ár: 3.790 Ft

729
®

Am

8044
®

1.090
Ft

Maximális védelem természetes termékek segítségével!
4412

4701

Kräuter napvédő emulzió
BIO argánolajjal - SPF 25
Katalógus ár: 3.690 Ft
®

A más

A más

KEDVEZMÉNY
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Life Care® törülköző -zöld 5257
Eredeti katalógus ár: 7.990 Ft
Katalógus ár: 6.490 Ft
Life Care® strandlabda 5005
Katalógus ár: 790 Ft

+
Am

+
Am

+

30%

KEDVEZMÉNY

Vásárolj egy zöld Life Care®
törölközőt, és AJÁNDÉKBA adunk
egy Life Care® strandlabdát!
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Kräuter napvédő emulzió BIO
argánolajjal gyermekeknek - SPF 50
Katalógus ár: 4.390 Ft
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A más
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4702
®

Am

Kräuter bőrirritációt enyhítő
gél, BIO mentával
Katalógus ár: 1.490 Ft
®

3.070
Ft

AJÁNDEK

Az akció a készlet erejéig érvényes!
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Tartsd tisztán a sportfelszerelésedet:
útmutató lépésről lépésre

Hogyan tarthatod tisztán a sportfelszeréléseidet? Ebben a cikkben
hasznos tippekkel szolgálunk a rendszeresen sportolók számára.
Eddz folyamatosan, és élvezd a sport életedre gyakorolt pozitív
hatásait, de ne feledkezz meg a sportfelszerelések tisztán tartásáról
sem, hogy mindig tiszta ruhában és cipőben edzhess.
A tiszta felszerelés pont azt a komfortos érzést biztosítja, amire a
hatékony edzéshez és a célok eléréséhez szükséged van.
Tudd
meg,
hogy
miként
tarthatod
tisztán
a
sportfelszereléseidet
Ha aktív életmódot folytatsz, akkor biztosan ismered azt az érzést,
amelyet az edzés végeztével többek között az edzőteremben
érezhetsz. Már egy 10 perces futás a parkban vagy kerékpározás is
kedvező hatással bír, miközben energiával tölt fel, és a jó közérzetet
is segíti. Viszont a sportolás után a felszerelés mindig megfelelő
tisztítást és felfrissítést igényel.
A sportoláshoz speciális anyagokból készülnek a ruhák, amelyek az
edzések során így a legmagasabb kényelmet biztosítják. Rostjaik
hagyják lélegezni a bőrt, megvédenek minket a hidegtől, és
sportolás közben a mozgás szabadságát is megadják.
A sportfelszereléseket másképpen tisztítjuk, mint a hagyományos
pamutot. Ezért a tisztításuk kivételes ﬁgyelmet igényel.
Útmutató lépésről lépésre: sportfelszerelések tisztítása
Amennyiben a sportfelszereléseidet megfelelő módon kitisztítod,
akkor azzal meghosszabbítod az életartamukat. Megszabadulsz a
kellemetlen szagoktól, leginkább a ruha és a cipő anyagába kerülő
baktériumoktól. A felhőtlen edzéshez kövesd az alábbi pontokat:
1. Mosás előtt szellőztesd ki a ruhákat
A sportruházat szintetikus anyagokból készül, amely elnyeli a
nehezen semlegesíthető izzadságot. Amennyiben edzés után nem
tudod azonnal kimosni a ruháidat, akkor hagyd megszáradni őket.
Ezután már nyugodtan tárolhatod őket a szennyeskosárban, és elég
később kimosnod őket.
Viszont, ha nem hagyod megszáradni őket, akkor a baktériumok
elszaporodnak, és emiatt sokkal intenzívebb lesz az izzadságszag,
amelyet már nehezebb lesz semlegesíteni.
2. A sportfelszerelés tisztítása: tartsd be a speciális tisztítási
követelményeket
- mielőtt betennéd a mosógépbe, fordítsd ki a ruháidat (a
szövetekben felgyülemlett baktériumok és az elhalt bőr
hatékonyabban távolítható el).
- mosás előtt 20 percig áztasd be őket
- mindig a sportfelszereléshez passzoló mosóprogramot válaszd
(amennyiben a mosógépen nem találsz ilyen programot, akkor
alacsony hőmérsékletű [30 - 40 ° C] és rövid mosási ciklusú
programot keress
- ne használj öblítőt
- mosószerből az átlagos mennyiség felét használd, vagy
speciálisan a sportfelszerelések mosásához kifejlesztettet
3. A cipők ápolásának mikéntje
A sportcipőknél több dolgot is ﬁgyelembe kell vennünk.
Amennyiben kültéri sportot űzöl, akkor a cipőre ragadt port és sárt
el kell távolítanod róla (leginkább a talpáról). Vedd ki a cipőfűzőket,
és mosd ki őket speciális mosózsákban.
A speciális cipőprogramot használd. A mosódob felületével való
ütközések minimalizálása és a cipő védelme érdekében egy
törülközővel tekerd körbe a cipőket és úgy tedd be a mosózsákba.

Napallergiád van?
Tartsd kontroll alatt!

Nyári finomságok
– limonádé receptek

A forró nyári napokon hűtsd le magad felfrissítő és hidratáló
limonádéval. Ajándékozd meg magadat egy kis pihenéssel, és
kényeztesd az ízlelőbimbóidat egy igazán ﬁnom itallal. Amire
szükséged lesz: üvegkancsó, általad választott friss gyümölcs,
cukor vagy méz, és bármilyen olyan összetevő, amely a
klasszikus limonádé ízéhez passzol. Mire vársz még? Gyere és
igyál egy limonádét!

A mi javaslatunk:
Akkor is, ha aktívan sportolsz, a ruháid mindig újnak tűnnek majd.
Fedezd fel a sportfelszerelések mosószerét, az ÚJ, BioHAUS®
levendula AKTÍV SPORT folyékony mosószert. A termék kifejezetten
sportfelszerelések és szintetikus ruhák számára készült.
Védi a ruhák kényes anyagát, miközben megőrzi a színeiket és a
szálaik vízállóságát. A BIO levendulaillat pedig hatékonyan
semlegesíti a kellemetlen szagokat.
Ideális megoldás a komfortos sportolás megteremtéséhez, és a
sportfelszerelés hatékony tisztításához. Ecocert minősítéssel
rendelkező termék.

A napallergia Európában minden 5. embert érint. Sajnos a
legtöbben összekeverik a leégéssel. A napfény által okozott
polimorf kiütés (napallergia) különösen tavasszal gyakori, amikor
hirtelen a téli hónapok után „előbújik” a nap.
Nyáron a tünetek rendkívül kellemetlen méreteket ölthetnek,
hiszen egyrészt a bőr nagyobb része lesz UV sugárzásnak kitéve,
másrészt erősebb is, mint az év többi részében.
Hogyan jelentkezik a napallergia?
Ha allergiás vagy a napra, és nem véded az UV-sugárzással
szemben a bőrödet, akkor olyan tüneteid lehetnek, mint:
• súlyos kiütések
• bőrpír
• folyadékkal teli hólyagok és tüszők megjelenése
• viszketés és csípés érzése
• ritkábban: hidegrázás, fejfájás, hányinger
A legérzékenyebb területek: nyak, dekoltázs, kéz és láb; Az arcbőr
általában nem érintett, mert egész évben ki van kitéve az
UV-sugárzásnak,
ezért
könnyen
alkalmazkodik
az
évszakváltozásához.
A napallergia okai
A napfény által okozott polimorf kiütésekben szenvedőknél a sejtek
külső környezeti tényezőkkel szembeni védekezőképessége
csökken. Amikor az allergiában szenvedőt közvetlen napfény ér, az
UV-sugarak szabadgyökei megtámadják a védekezésre képtelen
bőrt, az immunrendszer pedig reagál, és gyulladás, valamint bőrpír
alakul ki.
A napallergia leginkább az érzékeny bőrű vagy gyengébb
immunrendszerrel rendelkező szőke vagy vörös hajúaknál, illetve
szeplős és nagyon világos bőrűeknél alakul ki.
Tartsd kordában az allergiát
Akár napallergiában szenvedsz akár nem, a bőrödet minden
évszakban védened kell. A nap pozitív hatással van ránk - segíti a
D-vitaminképződést, és a közéreztre is pozitív hatással van, de a
negatív hatásai mellett sem mehetünk el szó nélkül. A túlzott
napsugárzás és a napvédelem hiánya a bőr korai öregedéséhez és
égési sérülésekhez is vezethet.
Használj SPF 25+ krémet, amely megvédi a bőrödet az UVA és az
UVB sugarakkal szemben. Védd magadat az erős nappali
napsugárzástól, és minél szellősebb ruhákat hordj, mert azok
blokkolni tudják az UV-sugarakat.
Az étrend is nagyon fontos
Egyél antioxidánsokban, Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban,
kalciumban, béta-karotinban és folsavban gazdag ételeket.
Fogyassz
naponta
friss
gyümölcsöket,
zöldségeket,
fűszernövényeket, zsíros halakat, és sok vizet.
Napozás után használj puhító és nyugtató krémet. A shea vaj védi a
bőrt az UV-sugárzással szemben, valamint megnyugtatja az irritált
és kipirosodott bőrt. A gazdag antioxidáns tartalom pedig serkenti
az új sejtek képződését. Az irritációnyugtató Kräuter® BIO mentás
gél felfrissíti, ellazítja és megnyugtatja a bőrt napsugárzás után.
Te hogyan vigyázol bőröd egészségére?

A cikket írta:
Daniela Marc – Marketing szakértő

A cikket írta:
Valentina Ciobanu - Brand & Marketing Menedzser

A sportfelszerelés tisztítása: további hasznos tippek
- A talpbetéteket kézzel, lehetőleg szódabikarbónával (semlegesíti
a szagokat) mosd ki.
- A mosógépbe kevés mosószert tegyél.
- A cipőket levegőn szárítsd meg.

BOLDOGSÁGHOZ

Gyömbéres limonádé
Hozzáválók:
• 2 liter szűrt víz
• 3 citrom
• 5 cm-es gyömbérgyökér
• méz (ízlés szerint)
• 1 teáskanál reszelt fahéj
Öntsd a vizet a kancsóba, és add hozzá 2 citrom levét. Szeletelj
fel egy harmadik citromot, reszeld le a gyömbér gyökerét, és
tedd a kancsóba. Ízlés szerint adj hozzá mézet, és alaposan
keverd össze. A limonádét végül egy csipet fahéjjal ízesítsd, és
legalább 2 órán át hagyd hűlni.
Málnás, mentás limonádé
Hozzávalók:
• 2 liter szűrt víz
• 2 citrom
• 1 lime
• 200 gramm friss málna
• méz
• néhány mentalevél
Készíts egy klasszikus limonádét vízből és citromléből.
Szeleteld fel a lime-ot, passzírozz le 100 gramm málnát, add
hozzá, majd óvatosan keverd össze. Add hozzá a maradék
málnát (egészben), mentát és ízlés szerint a mézet. Tedd be a
hűtőbe, majd jégkockákkal tálald.
Görögdinnyés limonádé
Hozzávalók:
• 150-200 ml szűrt víz
• egy nagy görögdinnye (kb.: 5 kg)
• 5 lime
• méz
Hagyd pár órán keresztül a görögdinnyét a hűtőszekrényben.
Szeleteld fel, távolítsd el a magokat belőle, és passzírozd le. A
görögdinnye 92%-a víz, így mindössze egy csészényi vízre
lesz szükséged, és a limonádé már így sem lesz túl sűrű. Add
hozzá a lime levét, a mézet vagy a barna cukrot. Keverd jól
össze, és néhány jégkocka kíséretében tálald.
Melyiket fogod kipróbálni?
A cikket írta:
Anca Cepreaga – Junior Marketing

Olvasd el a
Life Care® szakértői
által írt cikkeket:
www.blog.life-care.com/HU
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Life Care® Országos Gála
8 éves magyarországi jelenlétünket ünnepeljük idén!
Mit jelent a Life Care® Országos Gála?
A 2019-os esztendő legnagyobb Life Care® eseménye! Egy olyan esemény, ahol új dolgokkal, munkaeszközökkel találkozhattok, ihletet, motivációt kaptok, és lelkesítő beszédeket
hallgathattok. Emellett elismerjük az év legjobban teljesítő barátainkat.

Kulcsszavak
BOLDOGSÁG, LELKESEDÉS, SZENVEDÉLY, BARÁTSÁG, SZABADSÁG, TELJESÍTMÉNY, VÍZIÓ, KÖZÖSSÉG, KITARTÁS, NYERESÉG, JÓLÉT, BETELJESÜLÉS, FEJLŐDÉS, ENERGIA, VIDÁMSÁG,
OPTIMIZMUS, BIZALOM, MOTIVÁCIÓ, CSAPAT, IZGALOM, HŰSÉG, MÁGIA, ÖRÖM, KÍVÁNSÁG, NÖVEKEDÉS, ÉRETTSÉG, ÜNNEP, MULATSÁG, SZÓRAKOZÁS, ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG, SIKER

Gyere el a budapesti Life Care® Országos Gálára!
• Mert egy igazi partnernek a kezdetektől fogva ismernie kell a cselekvési tervét és a vállalkozása fejlődésének alapjait képező eszközöket.
• Mert egy partner azonosul a Life Care® víziójával és küldetésével, valamint csapata sikerének is tiszta szívből örül.
• Mert egy Life Care® partner pénzt szeretne keresni, és nagy csapatot építeni.

Mikor? 2019. július 13. Hol? Budapesten, a La Vida Rendezvényházban

Milyen előnyökkel jár az magyarországi Life Care® Országos Gálán való részvételed?
• Munkaeszközök
• Inspirációs beszédek
• Elismerések és díjátadások

Vásárlási módok:
Telefonon és online. A termékbónusz felhasználása normál felhasználási
feltételek mellett igénybe vehető. Különleges árkedvezményes rendelések
(a Hűség -, Ajánld professzionálisan a Life Care®-t – program vagy a
vezetőknek szánt árkedvezmények) esetében nem használható fel.

Program
11:00 – 12:30 – konferencia I. része
12:30 - 13:00 - SZÜNET
13:00 – 14:30 – konferencia II. része
14:30 - 15:00 - SZÜNET
15:00 – 16:30 – konferencia III. része

Meghívók típusai:
Egyszemélyes meghívó - termékkód: 3182
Katalógus ár = 6990.00 Ft

Ne hagyd ki az év legnagyobb magyarországi Life Care® eseményét!
Oktatás és önfejlesztés
Kedves ismerősöm ajánlottá Life Care®-t, és
nagyon megtetszett különösképp azért mert
természetes anyagok vannak a termékekben.
Hamar kifejti hatását, elérhető a kispénzű
emberek számára is. Mindenképp csak
ajánlani tudom mindenkinek!
MOLNÁR TIBORNÉ MARIANNA, 17%-os szint
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Sportolóként egy sérülés alkalmával
kipróbáltam a Magic Roll-t. A gyors gyógyító
hatás egyből meggyőzött. Soha nem szedtem
gyógyszert, ezért különösen örültem ennek a
gyógynövényekből készített terméknek.
Örömmel ismertetem meg minél több
emberrel, köztük a sportolók sokaságával! Természetesen
nemcsak a kiváló termékeket, hanem az ehhez kapcsolható
üzleti lehetőséget is. Sportolóként a győzelmet szeretem,
ebben a hálózatban szintén ezt bizonyítom, meg sem állok a
legmagasabb szintek előtt! Szponzoromnak és a lelkes
csoportomnak segítségével három hónap alatt értem el a
17%-os szintet. Hálás vagyok érte, és mindenkinek
köszönöm!
SIMEK ATTILA, 17%-os szint

Nagyon örülök,hogy újra benne lehetek a
Boldogság Naplóban!Köszönöm a csapatom
tagjainak a Life Care® cég és termékei iránti
elkötelezettségüket!
Örülök,hogy
egyre
többen csatlakoznak hozzánk,akik szintén
fontosnak tartják az egészség megőrzését
biotermékekkel!
Szeretném,ha a közeljövőben több csapattársam is sikeres lenne,és szintén itt írhatna
cikket a sikereiről!
NAGYNÉ KAJDI ANDREA, 17%-os szint

Üzletépítés és pénz

Emeld új szintre a vállalkozásodat
szabadság, jólét és boldogság - EMBERTŐL EMBERIG!
Amennyiben az út elején jársz, vagy már egy ideje építed a Life Care® vállalkozásodat, akkor biztosan új emberekkel és kihívásokkal is találkozol.
Kommunikatív személyiség vagy, és mindig is tagja akartál lenni egy boldog, jólétben élő egészséges közösségnek?
Folyamatosan gyakorlati megoldásokon keresztül mutatod meg a környezeted számára, hogy miként élhetnének teljesebb életet?
Szeretsz olyan szenvedélyes csapatban dolgozni, amelyik együtt fejlődik azért, hogy megteremtse biztonságát és pénzügyi függetlenségét?
Akkor tarts velünk, és alakítsd át a szenvedélyedet vállalkozássá!

Life Care® Academy platform – 2.0 – tanulj | cselekedj | érj el sikereket

Hasznos információk a
Life Care®-ről:

egyszerű és
felhasználóbarát

időt és energiát
spórolsz vele

intuitív módon,
7 nyelven elérhető
anyagok

Európa-szintű fejlődés,
hatékony
munkaeszközökkel
és kampányokkal

vállalkozást és
termékeket érintő
információk teljes
arzenálja

Videó-, pdf- és szöveges
formátumban elérhető
kampányok és eszközök,
letölthető formában.

Miért hoztuk létre
az új platformot?
Hogy egy helyen megtaláld az összes
Life Care® eszközt.

Hogy minden egy kattintásra legyen
tőled, és online formátumban, asztali
gépen, laptopon, tableten és
okostelefonon is könnyen hozzáférj.

Hogy barátaiddal is megoszthasd
az összes kampányt.

Mert olyan anyagokat készítettünk neked,
amelyek segítségével tudni fogod, hogy
miként mutatkozz be, vagy mutasd be a
vállalkozást és a Life Care® termékeit.

Hogy megismerd egy Life Care®
vezető legfontosabb feladatait.

Hogy megtanuld azt, hogy miként
fejleszd és elemezd a vállalkozásodat.

Hogy felfedezhesd azt, hogy melyek azok
a nagyon hasznos és hatékony eszközök,
amelyekkel a csapatod dolgozhat, hogy
eljussatok a fogyasztóhoz.
Hogy inspirációt gyűjts a
sikertörténetekből, és fenntarthatóan
növekedjen a vállalkozásod.

Kezdd el a lélektől lélekig
ható Life Care®
vállalkozásodat, és kísérje
boldogság és siker az utadat!
2019. június 4. - július 16.
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AJÁNLOK ÉS NYEREK program
Keress pénzt a szponzorálással!
Jaj de jó, hogy jön a nyár! Jön a várva várt szabadság!
Biztosan ezen a nyáron is elszeretnél menni szabadságra, és arra is
gondoltál már, hogy miként tudod a legjobban megszervezni! A nyaralás
alatt a szeretteiddel találkozhatsz: unokatestvérrel, szülőkkel,
nagyszülőkkel, régi vagy új barátokkal. Az biztos, hogy új és érdekes
emberekkel is találkozni fogsz, akikkel új élmények érnek. Lehet, hogy
közülük néhányuknak még nem volt alkalmuk megismerni a Life Care®
termékeket, és Te segíteni tudsz abban, hogy egészségesebbek,
boldogabbak legyenek, és miért is ne ... akár többet is takarítsanak meg.
És mivel mi rád is gondolunk, ezért bátran ajánljuk a ﬁgyelmedbe az AJÁNLJ
ÉS NYERJ programot!
Akár a tengeren, akár a hegyekben, Magyarországon, Romániában vagy az
Európai Unió többi országában tartózkodsz, a programmal csak nyerni
tudsz!

Hogyan? Hozd el őket a közösségünkbe, és így te is csak nyerhetsz!
• közösen töltött idő
• jutalék minden egyes leadott rendelésük után addig, amíg ők részesei az Üdvözlő Programnak

Mennyit kereshetsz!
• Ha a barátaid MAGYARORSZÁGON laknak, akkor addig, amíg az Üdvözlő programban szerepelnek, a megrendeléseikből 15% a tied!
• Ha a barátaid ROMÁNIÁBAN laknak, akkor addig, amíg az Üdvözlő programban szerepelnek, a megrendeléseikből 10% a tied!
• Amennyiben a barátaid az Európai Unió többi országában vannak, akkor addig, amíg az Üdvözlő programban szerepelnek, a megrendeléseikből 20% a tied!

Érvényes: 2018. február 1. – 2020. január 31.
Kinek ajánljuk: Minden Magyarországon, Romániában és EU-ban élő közvetlenül toborzó partnernek.

Lent azt is láthatod, hogy mennyit tudnál keresni akkor, ha Magyarországon élő emberekkel találkoznál.
Szimuláció 1 ÚJ MAGYAR PARTNERREL:
1. hónap: 15.000 Ft x 15% = 2.250 Ft
2. hónap: 15.000 Ft x 15% = 2.250 Ft
3. hónap: 15.000 Ft x 15% = 2.250 Ft
4. hónap: 15.000 Ft x 15% = 2.250 Ft
ÖSSZESEN = 9.000 Ft

Szimuláció 8 ÚJ MAGYAR PARTNERREL:
8 ÚJ PARTNER x 9.000 Ft
TOTAL: 72.000 Ft

Szimuláció 1 hónapra:
1 Új Partner: 1 x 15.000 x 15% = 2.250 Ft
4 Új Partner: 4 x 15.000 x 15% = 9.000 Ft
5 Új Partner: 5 x 15000 x 15% = 11.250 Ft
6 Új Partner: 6 x 15000 x 15% = 13.500 Ft
8 Új Partner: 8 x 15000 x 15% = 18.000 Ft

Te mennyit szeretnél keresni?
Ne feledd!
• Ha a barátaid ROMÁNIÁBAN laknak, akkor addig, amíg az Üdvözlő programban szerepelnek, a megrendeléseikből 10% a tied!
A fenti szimulációban a 15%-ot helyettesítsd 10%-kal!
• Amennyiben a barátaid az Európai Unió többi országában laknak, akkor addig, amíg az Üdvözlő programban szerepelnek, a megrendeléseikből
20% a tied!
A fenti szimulációban a 15%-ot helyettesítsd 20%-kal!

A döntés KIZÁRÓLAG a te kezedben van: te döntöd el, hogy mennyit szeretnél keresni!
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2019. június 4. - július 16.

