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Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
Szükség van Rád!
Itt az idő, hogy végre kezdj valamit az életeddel! Ugye Te sem gondolod, hogy december 21-én vége a világnak és
nem kell a hitelt visszafizetned és befizetned a csekkjeidet vagy megfőzni a karácsonyi menüt? A majáknál közkeletű
állításokkal szemben nem az idő ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. Ha nem változtatsz az eddigi
szokásaidon, akkor számodra lehet, hogy tényleg itt a vége. A fogadalmaidból ugyanúgy nem fogsz megtartani semmit,
ahogy az elmúlt években sem, mert szinte már szokásoddá vált.
Az új időszámítás december 22-én kezdődik, miért ne kezdhetnéd Te is ezen a napon tiszta lappal? Itt az ideje, hogy
végre megvalósítsd álmaid, ha úgy döntesz véget érhet az állandó ábrándozás, álmodozás időszaka, segítünk Neked!
Vagy arra vársz, hogy valaki más majd elvégzi a piszkos munkát, hogy valaki majd bemutatót tart helyetted és felépíti
az üzleted? Tőlem várhatsz... de tudd, hogy életed végéig várhatsz, sőt még azon is túl.
Ugyanabban a gondolatörvényben kapálódzol napról napra, s közben nem változik semmi. Ugyanazokhoz az emberekhez kötődsz – valami megmagyarázhatatlan mazochista módon – akikben csalódtál. Minden egyes nap, amikor
másokra vársz, elpazarolsz 24 értékes órát az életedből!
Csak rajtad múlik mit kezdesz az idővel, ami rendelkezésedre áll. Az erő mindig akkor jön, amikor kényelmetlen
helyzettel nézel szembe, mert ez visz előre. Kezdj új időszámítást és változtassuk meg együtt a jövőt!
Borcsányi Péter

Kristály 1. Ivóvíz-utótisztító és vitalizáló készülék,
15.000 liter tiszta víz két éven keresztül...

Miért igyunk vizet?
A víz az élet forrása, az élet a vízben keletkezett. Ahogy a földfelszín, úgy a szervezetünk is több, mint 70 %-ban vízből áll.
Vérünk 89 %-a, izmaink 75 %-a, a tüdőnk
86 %-a víz. Szervezetünk normális működéséhez napi 2-2,5 liter vízre van szükségünk.
Ezt a mennyiséget sajnos csak kevés ember
fogyasztja el rendszeresen. 3 %-os vízhiány
esetén sejtjeink méregtelenítése romlik és
fáradtak leszünk. 9 % vízhiány már krónikus betegségek kialakulását okozza. Ezért
fontos, hogy sejtjeinket naponta megfelelő
mennyiségű tiszta vízzel töltsük fel.

A berendezés a legősibb víztisztítási eljárásokat és a legújabb kutatási eredményeket is hasznosítja. A víz tisztítását ezüsttel impregnált
aktív szénnel éri el. A faszenet – az aktív szén ősét - és az ezüstöt már
az ókorban is használták a víz fertőtlenítésére, tisztítására. Az aktív szén
óriási felületén sokféle vegyületet, kemikáliát és szennyeződést képes
megkötni, adszorbeálni. Ilyenek pl. – a teljesség igénye nélkül – a klór,
a klórszármazékok (halogénezett metánszármazékok), szerves anyagok, mosószerek, oldószerek, biokémiai vegyületek, fehérítőszerek, rovarriasztók, kőolaj, íz- és szagrontó anyagok, növényvédő szerek nagy
része. Az ezüst az esetlegesen előforduló baktériumok szaporodását és
fejlődését akadályozza meg.
A csapvízben található ásványi anyagokat, nyomelemeket változatlan formában az ivóvízben hagyja a készülék. Így „szabványos” vizet
állít elő ebből a szempontból. Környezetbarát és takarékos módszert
képvisel, hiszen használata során minden csepp vizet hasznosít. Nem igényel elektromos áramot a működéséhez.
Első lépésként egy előszűrő segítségével megszabadítja a vizet a lebegő szennyeződésektől (homok, rozsdaszemcsék,
stb.). Ezt követi a kitűnő minőségű aktív szén közreműködésével a fertőtlenítő szertől, annak származékaitól és az
egyéb előforduló vegyületektől való mentesítés. Ezen vegyületek és anyagok mennyiségét jelentősen csökkenti. Majd
a tisztítási fokozat utolsó lépéseként még egy utószűrő.
A készülék másik feladata a víz „éltető erejének” a visszaállítása, regenerálása a víz természetes fizikai szerkezetének helyrehozása. A vízmolekulák sajátos felépítése teszi lehetővé, hogy információt tudjanak felvenni, tárolni és
továbbadni. Így az életet támogató, illetve az ezzel ellentétes információk és anyagok, energiák is nyomot hagynak a
vízben. Ezeket pedig – mivel testünk nagy része vízből áll - az elfogyasztott vízzel mi is megkapjuk. A természetben tett
körforgása során a víz sok „jó benyomást” nyer. Köveken, csobogókon, zuhatagokon keresztül halad, így feltöltődik
mozgási energiával és oxigénnel dúsul. A Nap infravörös sugarai („FIR”), a Föld mágneses ereje is jótékonyan hat a
víz szerkezetére, energiájára. Ha az egészséges, tiszta környezetből érkező víz cseppjeit lefagyasztjuk és megvizsgáljuk,
gyönyörű kristályos alakzatokat találunk. Ha a szennyezett, vagy a sötét vízvezetékeken, szelepeken átgyötört, klórral
kezelt vizet nézzük meg ilyen módon, akkor zavaros, szerkezet nélküli képet kapunk.
Készülékünkben két bio anyagot és egy speciális mágnest használunk a víz egészséges szerkezetének és az éltető
információinak a helyreállítására. A bio anyagokat különböző típusú kerámiák és ásványi oxidok felhasználásával fejlesztették ki e célra. Két félét is alkalmaztunk a készülékben:
1.Lúgosító kerámia golyók: 2.Turmalinos kerámia golyók:
„FIR” kibocsátás 92,6%
„FIR” kibocsátás 92,4%, Negatív ion kibocsátás 742 ea/cm³
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A „FIR”-t (távoli infravörös sugár) a napsugárzásból nyerhetjük, az egyik legjelentősebb
energiaforrásunkat képezi. Ezeket „biogenetikus”, azaz gyógyító infravörös sugaraknak nevezzük. Kiterjedt vizsgálatok igazolták jótékony hatását az emberi testre. A vízmolekulák
rezgési energiáját meg tudják emelni és a 12-20 molekulából álló vízklaszterek kisebbekre
esnek szét. Ez több szempontból is hasznos a szervezet számára.
A két bio anyag hatása a szervezetre:
- a sejtek anyagcseréje felgyorsul (könnyebb a tápanyag és oxigénfelvétel, hatékonyabb a
méregtelenítés),
- tágulnak az erek, javul a vérkeringés („FIR”-hatás: kisebb klaszterméret és a hőhatás miatt),
- fokozódik a test vízmegtartó képessége (hidratáció), ezzel rugalmasabbá, fiatalabbá teszi a
szervezetet (bőr, izmok, ízületek stb.),
- erősíti az immunrendszert, véd a szabadgyökök ellen (szabad elektronok),
- lúgos irányba tolódik a vér és a sejtek pH-ja, segít a test savtalanításában, így hozzájárul
egészségünk megőrzéséhez.
Mágneskezelés: Hatására a víz polarizálódik, molekula szerkezete átépül, dúsul elektronokban, enyhén lúgosabbá
válik, csökken a felületi feszültsége, stb.
• A mágneses mező energiája megemeli a sejtek energiaszintjét.
• Sokoldalúan javítja a sejtek állapotát, anyagcseréjét, gyengéden méregtelenít.
• A test folyadékrendszerét rendezett szerkezetűvé teszi, hidratál.
• Megakadályozza a lerakódásokat és segít azokat megszüntetni (érfalak, vesekő, stb.).
• Javítja a véredények és a bőr rugalmasságát.
• Lúgosít, segít a szabad gyökök közömbösítésében.
Mindezen hatások összeadódva támogatják testi, szellemi egészségünket, jólétünket.
Kód Terméknév
ÜV (Nagyker) ár
15%-os (Kisker) ár Eladási ár
Pont
3810 Kristály 1 Víztisztító készülék
27.600Ft 475Ron 30.500 Ft 525Ron 35.880 Ft 618Ron 70
3811 Kristály 1 Víztisztító cserekészülék 22.000Ft 379Ron 24.310 Ft 419Ron 28.600 Ft 493Ron 55
3812 Aktív szenes Zuhanyszűrő
10.160Ft 173Ron 11.225Ft 191Ron 13.210 Ft 225Ron 26
Cserekészülékként bármilyen csapra szerelhető aktív szenes víztisztító készüléket beszámítunk!
Semmi sem tud, olyan hatásosan meggyógyítani, mint a víz:
Anyagot, energiát, információt vesz fel a környezetéből, eltárolja és továbbítja a sejtekhez.
Oldja a testünkben levő szervetlen és szerves anyagokat.
Aktív reagens (biofizikai és biokémiai folyamatok: anyagcsere, emésztés, légzés, kiválasztás, hormonális működés,
idegingerület átvitel, gondolkozás stb.).
Keringési rendszerünk alapja (vér-nyirok).
Méregtelenítéskor oldja, hígítja, elszállítja és közömbösíti a salakanyagokat, káros mikroorganizmusokat. Támogatja
munkájában a tüdőt, a vesét, a vastagbelet, a bőrt és a májat.
Elengedhetetlen az izmok, csontok, inak, és ízületek rugalmassá tételében, működésében.
Nedvesen tartja légzőrendszerünket, ezzel védetté teszi a nyálkahártyákat a betolakodó mikroorganizmusok ellen és
lehetővé teszi az oxigén és szén-dioxid cserét.
Bőrünk, hajunk, körmünk szépítőszere, belső kozmetikum. Hő szabályozó: párologtatás, izzadás, hőelvezetés
Karcsúsít, elősegíti a zsírszövetek lebomlását, enyhíti az éhségérzetet.
Támogatja az emésztést (enyhíti a gyomorfekély, a vastagbél gyulladás tüneteit, csökkenti a puffadást és a székrekedést).
Erősíti az immunrendszert, segít allergia és asztma esetén is. Enyhíti a fájdalmakat (fej, nyak, hát, reuma, fogak, stb.)
A test elsavasodásának legjobb ellenszere, segít eltüntetni a cellulitiszt.
A gondolkodási folyamat alapja: segíti az információáramlást, javítja a koncentráló képességet és a memóriát. Tanulásnál, stresszoldásnál elengedhetetlen. Hangulatjavító, felfrissít, fiatalít, kívül-belül.
Megéri?
Vessünk egy pillantást arra is, hogy az egészségügyi és környezetvédelmi szempontok mellett, milyen gazdaságossági
előnyöket nyerhetünk a készülék használatával. Számoljunk egy négytagú családdal, ahol mindenki megiszik 2 liter
vizet fejenként.
Ha 40 Ft-os literenkénti ásványvíz árral számolunk, akkor ez napi 320 Ft (80 Bani) költség. Ez
évi 116.800 Ft (2.336 Lei), két évre vonatkoztatva pedig 233.600 Ft (4.672 Lei) és kb. 3.650 PET
palackor “termelünk”.
A készülék ára: 27.600 Ft, két évig ajánljuk használni ivásra, főzésre, házi kedvenceink itatására, növényeink locsolására. A 15 ezer liter kapacitást úgy tudjuk kihasználni két év alatt,
ha napi 20 liter vizet tisztítunk és vitalizálunk vele. Ha a víztisztítás költségét nézzük, akkor
literenként kb. 2 forintba sem kerül.
Megspóroltunk 206.000 Ft-ot (4.197 Lei-t) két év alatt, nem beszélve a rengeteg cipedekedésről, pakolásról, amit
már csak a szomszédoknál fogunk látni, amíg el nem meséljük nekik, mi miért nem viszünk haza vizet...
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Biokozmetikumok - új termékcsalád
A tudatos és igényes szépülni vágyók már jó ideje keresik a biokozmetikumokat. Egyre több információ jut el a fogyasztókhoz a környezeti ártalmakról, míg egyre többeknek van hosszabb-rövidebb időre valamilyen bőrproblémája,
amire a hagyományos vegyi kozmetikumok egyre kevésbé segítenek.
Növekvő igény lépett fel arra, hogy tiszta, a lehető legkevesebb mesterséges anyagot tartalmazó készítményeket használjunk. Elindult a természetes anyagokhoz való fordulás a kozmetikai iparban is, hiszen itt az egyik legnagyobb
kiterjedésű érzékszervünkről, a bőrünkről van szó. A biokozmetikumok, amelyek négyszer-ötször több hatóanyagot
építenek be a bőrbe a hagyományos kozmetikumokhoz képest, mivel nincs szükség közvetítő anyagokra, és irritáló
anyagoktól mentesen kellemesebb, üdítőbb érzetet is biztosítanak.
A Family Natural termékcsalád tagjai (tusfürdők, samponok) SLS mentes készítmények.
A SigfridWasser© termékcsalád megoldást nyújt a legkülönfélébb bőrbetegségekre (pikkelysömör, pattanások).
Úgy látjuk, hogy a mindennapi bőrápolásban is egyre nagyobb az igény a biokozmetiumok iránt, ezért több újdonság
vár mindenkire, ez a mi karácsonyi ajándékunk.
Különleges minőségű, tanúsított bio hatóanyagokat tartalmazó termékek karácsonyi árkedvezményes akcióban:
BŐRREGENERÁLÓ SPRAY
Termékkód: 753
Kétfázisú bőrregeneráló spray, amelyet felrázás után viszünk fel a bőrfelületre. Bőrselymesítő, hidratáló és bőrtápláló
oldat. A bőrnyugtató és gyulladás csökkentő hatásukról jól ismert kövirózsa, édesgyökér, vadárvácska, bíbor kasvirág,
stellária, utifű, orbáncfű, körömvirág, gyógynövények kivonatait tartalmazza. Az évszázadokon át népgyógyászatban
használt kisebb hámsérülések, középfülgyulladások esetén hatékony elsősegélyt nyújtó kövirózsa leveléből származó
juice-t és aloe juice-t is nagy mennyiségben tartalmaz. Az antiszeptikus hatásukról a szakirodalomból is jól ismert
teafaolaj, kakukkfűolaj, eukaliptusz illóolaj, citromolaj, mirrha, és szalmagyopár hatóanyagai segítik a megfelelően
higiénikus bőrállapot kialakulását. A lefúvást követően az ezzel járó enyhe rövid ideig tartó enyhe bizsergető érzést el
kell fogadni a bőrállapot gyors javulása érdekében. Az orbáncfű és jojoba olaja az utifű kivonatával és az allantoinnal,
a propolisz kivonatával segíti a hámregenerációt. Az alga és kurkuma kivonata a B3-, B5-, és E-vitaminok támogatják az aktív bőrhám regenerációs folyamatokat és a kövirózsával együtt erős antioxidáns feltöltést biztosít a bőrben.
Kellemesen hűsítő, bőrnyugtató hatást gyakorol rovarcsípések környékén kialakuló duzzanatokra, amellett, hogy az
antiszeptikus hatású illóolajok mérséklik a viszketést, és a rovarcsípés körüli bőrfelület elfertőződésének kockázatát.
A háztartási munka közben létrejövő kisebb sérülésekből és a napozás után kialakuló enyhe bőrpír esetén is előnyös a
többszöri felületkezelés. Bőrbarát pH-jú termék.
ÜV (Nagyker) ár 15%-os (Kisker) ár Eladási ár
Pont
5.460 Ft 94Ron 6.033 Ft 104Ron 7.098 Ft 122Ron 14
BIO LIGETSZÉPE ANTI-AGEING NAPPPALI ARCKRÉM
Termékkód: 750
A könnyen felszívódó értékes bőrtápláló olajok az esszenciális zsírsavaikkal, a jojoba olaj az erukasav tartalmánál fogva
segíti a bőrhám lipid anyagcseréjét, ezáltal bársonyossá teszi bőrét. A bőrtónust fokozó ligetszépe kivonata fitoszterol
típusú hatóanyagaival és a zöldtea antioxidáns komponensekkel valamint a Scutellaria kivonatának sejtöregedést fékező
hatása üde és feszes bőrt eredményez. Diszkrét illatát a természetes illóolajok adják. Tartós hidratációt biztosít és a mimikai ráncok feltöltődését segíti a hyaluronsav.
ÜV (Nagyker) ár
15%-os (Kisker) ár Eladási ár
Pont
6.950 Ft 120Ron 7.680 Ft 132Ron 9.035 Ft 156Ron 18
BIO ARGAN ANTI-AGEING ÉJSZAKAI ARCKRÉM
Termékkód: 751
Értékes bőrtápláló olajok az esszenciális zsírsavaikkal, a jojoba olaj erukasav tartalmánál fogva valamint a bőr
öregedésgátló hatásáról közismert argan olaja segíti a bőrhám lipid anyagcseréjét, ezáltal bársonyossá teszi bőrét. A bőr
újrastruktúrálódását támogató ginkgo kivonatával és multivitamin komplex-szel tölti fel bőrét. A mimikai ráncok feltöltődését segíti a hyaluronsav. Nagy mennyiségű víz és zsíroldékony tápanyaggal tölti fel a bőrt. Gyorsan felszívódó bőrtápláló bioaktív hatóanyagokban gazdag termék.
ÜV (Nagyker) ár
15%-os (Kisker) ár Eladási ár
Pont
8.050 Ft 139 Ron 8.895 Ft 153 Ron 10.465 Ft 180 Ron 21
BIO HIBISZKUSZ ANTI-AGEING SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
Termékkód: 752
Érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó különlegesen hatékonyan hidratáló,
vitalizáló és tápláló szemránckrém.
A hibiszkusz és a gyógynövények kivonatai, valamint a hyaluronsav és mikroelemek kisimult, vitalizált szemkörnyéki
bőrállapotot támogatja. Az A-, B3-, B5-, vitaminok a homoktövis természetes C-vitamin komplexével a fiatalosan üde,
bőrállapot kialakulását és a szemkörnyék antioxidáns vitaminokkal történő ellátását biztosítja.
ÜV (Nagyker) ár
15%-os (Kisker) ár Eladási ár
Pont
7.945 Ft 137 Ron 8.779 Ft 151 Ron 10.329 Ft 178 Ron 21
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Family Business Központ

Új minősülések november hónapban

Levelezési cím:
Family Business
1153 Budapest, Bácska utca 15.

3%
Szántai István, Sülysáp

E-mail: kozpont@family-business.hu
Telefon: 06 1 372 0418
Mobil: 06 70 452 5100 vagy 06 70 452 5123
Fax: 06 1 372 0417

100 pontosok klubja
Akik havonta legalább 100 pont személyes forgalmat teljesítenek, tagjai
lesznek a 100 pontosok klubjának.A teljesítők bruttó 500 Ft értékű kedvezmény kártyát kapnak, melyet a teljesítést követő hónapban vásárolhatnak le.
HU: Szántai Istvánné, Sülysáp; Heinrich Tamásné, Abádszalók; Sántha Imréné, Újrónafő; Jánó Ferencné, Jánossomorja; Poór Mihályné,
Győrújfalu; Juhászné Tolnai Klára, Hédervár; Sipos Imréné, Kunhegyes; Csiki Enikő, Kecskemét; Kunsági Cukorbetegek Egyesülete,
Karcag; Szántai István, Sülysáp; Csonka Mártonné, Sárvár; Papp Józsefné, Mende; Vajda Jánosné Judit, Kecskemét; Sütő Tibor Lászlóné,
Tata; Beyer Béláné Edit, Budapest; Németh Istvánné, Győr; Balogh
Ádámné, Kóny; Biróné Márki Eszter, Túrkeve; Kormány Sándorné,
Gyömrő; Orosz Sándor, Tiszafüred; Orsós Józsefné, Csorna; Varga
Imre & Sztupinszky Zsolt, Siófok; Németh Bernadett, Győr; Kártyás
Gyula, Budapest; Szántai Péter, Sülysáp; Andriska Pálné, Kiskőrös.
RO: Baliga Olga, Gyimesfelsőlok; Balogh Edit, Csíkszereda; Dani Johanna, Gyergyószentmiklós; Bedő Magdolna
, Sepsiszentgyörgy; Peter
Zsuzsanna, Csíkszentlélek; Benedek Agnes, Gyergyószentmiklós; Dombi
Anikó, Margitta;Szederjesi Amália, Gyimesfelsőlok; Demeter Melinda,
Marosvásárhely; Ambrus Iren, Csíkszereda; Ardelean Ildiko, Gyergyószentmiklós; Vrencean Erzsébet, Gyergyószentmiklós.
SRB: Narancsik Aranka, Ada; Horváth Militicsi Henrietta, Szabadka;
Torok Júlia, Szabadka.

200 pontosok klubja
A teljesítők az elismerés mellett 100 pontonként további bruttó 500 Ft
kedvezményben részesülnek!
HU: Simonné Tóth Erika, Kapuvár; Gréczi Józsefné, Kapuvár; Gonda Zoltánné, Szolnok; Dr. Péli Erzsébet & Kovács György, Galgahéviz;
Dr. Kovács Dénesné, Budapest.
RO: Sebestyén Margit, Csíkszereda; Miklos Melinda, Csíkszereda.

300 pont felett teljesített:
Rozsics Jánosné, Győr (302,9 p)
Santa Elisabeta, Csíkszereda (410,7 p)
Kriszt István, Debrecen (523,3 p)
Az esetleges nyomdai hibákért és elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
A termékek színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az újságban szereplő képek csak illusztrációk.

A Family Business
Hálózati Hírlevele
Megjelenik havonta
Szerkesztők:
BORCSÁNYI PÉTER
EHRMANN PÉTER
E-mail címünk:
kozpont@family-business.hu

„Ne bánkódj, amikor nem méltatnak, hanem törekedj arra, hogy érdemes legyél az
elismerésre.”
Abraham Lincoln
M.M.

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 09-17-ig;
Péntek: 09-14-ig

December hónap zárása
A decemberre vonatkozó rendelések felvételének
utolsó időpontja:
2013. január 02. (szerda) reggel 9 óra
Kizárólag csak azon rendelések pontértéke kerül elszámolásra
decemberre, amelyeket legkésőbb 2013. január 07-ig
(hétfőig) átvettek, azaz annak ellenértékét kifizették.
A későbbi időpontokban történő átvétel esetén a rendelés pontértékét már januárra számoljuk el!

KONTAKT PONT
•

Az új érdeklődőket, mindig a hozzá legközelebb
található Konatk Ponotoshoz irányítjuk.
•
A Kontakt Pontosok minden információval rendelkeznek az akciókról, kihívásokról, termékekről.
•
A Kontakt Pontosok aktuális listája megtalálható a
Vállalatunk / Kontak Pont menüben.
•
Minden FB országban vannak Kontakt Pontosok,
akiktől a hálózat tagjai és az új érdelődők információt
kaphatnak

FIGYELEM!
A mindenkor aktuális legfrissebb Family Business
termékárjegyzék letölthető honlapunkról is.
Az árjegyzék a partnertermékeket is tartalmazza.
Szintén letölthetőek a Family Info hírlevél
archív számai is.

Keressen minket a közösségi oldalakon:

www.facebbok.com/fb.mlm
www.iwiw.hu/familybusiness
www.youtube.com/opontop

Évindító Family Nap - Siófok
Időpont: 2013. január 12. szombat 10 órától
Helyszín: Hotel Yacht Klub, Különterem
8600 Siófok, Vitorlás u 14.
Részvételi díj: 2.000 Ft, amely tartalmaz egy
kétfogásos ebédet
Jelentkezés:
FB Központ: kozpont@family-business.hu
Mobil:+36-70-452-51-23
Befizetés: OTP 11715014 - 20000095
Sztupinszky Zsolt 06-70-452-60-57
sz.zsolt@family-business.hu
Varga Imre 06-70-553-31-69
varga.imre@family-business.hu
Figyelje a Family Business honlapon a Rendezvények menüpontot és jöjjön el a többi rendezvényünkre is!

