Minden, amit tudnia kell
a Nikken termékválasztékról
TERMÉK OKTATÁSI KÉZIKÖNYV

Üdvözüljük a Nikken
Termékismertető Kézikönyv
első kiadásának olvasójaként
A jelen Termékismertető Kézikönyv széleskörű információival minden
tájékoztatást, így adatokat, számokat és tanulmányokat tartalmaz,
amelynek segítségével a Független Tanácsadók informatív módon
tájékoztathatják ügyfeleiket a Nikken cég termékeiről.
A kézikönyv kialakítása során elődleges szempont volt, hogy könnyen
használható legyen, függetlenül attól, hogy a felhasználó tanácsadó
újonnan csatlakozott-e cégünkhöz vagy már tapasztalt
Független Tanácsadó-e.
A tanácsadók megismerkedhetnek a tudományos háttérrel…
Mindannyian tudjuk, hogy szükségünk van levegőre, vízre, fényre, alvásra és táplálkozásra. Az
erről szóló tudományos részekben megtudhatjuk, hogy szervezetünk hogyan veszi ezeket
igénybe és ezen tényezők miként hatnak ránk.
…amely alapját alkotja a termékekben működő technológiának
A Kézikönyvben ismertetjük a termékekben működő technológiákat, milyen a felépítésük,
hogyan működnek és miért ilyen formában hoztuk létre ezen termékeket.
A kulcsfontosságú tények felhasználhatósága
Minden egyes részben kiemeltünk néhány kulcsfontosságú információt. Ha sietős ügyféllel
van dolga, ezen információkat gyorsan ismertetheti.
Továbbá elérhetőek a részletes termékinformációk is…
Ön ismeri legjobban a saját ügyfeleit. Ezen részekben adunk rövid tájékoztatást a tudományos
háttérről, a termékekben levő technológiáról. Itt adjuk meg a termékek méretadatait, a szűrők
cseréjére és a felhasználás módjára vonatkozó információkat.
Ez teljesen Öntől függ.
Összegyűjtöttük, hogy világhírű egyetemeken és laboratóriumokban milyen kutatásokat
végeztek ezen témákban, és az irodalomjegyzékben megadtuk a legfrissebb ilyen témájú
tanulmányok listáját az Önök tájékoztatására. Olvashat arról, hogy milyen megfontolások
állnak cégünk mágneses termékei mögött, milyen algák találhatók a Cégünk True Elements™
bőrápoló termékeiben, és még számtalan egyéb érdekes és hasznos információt is
Tanácsadóink rendelkezésére bocsátunk.
Reméljük, hogy hasznosnak találja a Termékismertető Kézikönyvünket. Hamarosan újabb és
újabb izgalmas termékekkel bővítjük termékskálánkat, amik a Kézikönyben is szereplenek
majd a jövőben.
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TEST

ELME

Ne felejtse megemlíteni az ügyfeleknek...

Az Öt Pillér
Filozófiát,
amelynek részei

A Nikken-termékek három csoportba sorolhatók:
•

Jobb és alaposabb pihenés és ellazulás cégünk mágneses és alvási termékeivel

•

Jobb környezet, tiszta levegŐ, természetes fény és lúgos víz

•

Teljes értékŰ táplálkozás és bŐrápolás a természetes összetevŐk és a biotermesztés
elvei alapján

Ezen területek alkotják a Wellness Otthont. Ha ezen területek mindegyikén javítunk,
otthonunk a legboldogabb, legegészségesebb és legbiztonságosabb hely lesz az Ön és
családja számára.

1. Az egészséges elme
2. Az egészséges test
CSALÁD

A Nikken
Wellness Otthon

Most igazán izgalmas dolog a Nikken család tagjának lenni! Reméljük, hogy a
Termékismertető Kézikönyv jelen első kiadása hasznos eszköz lesz az Ön kezében a
vállalkozása fejlesztésére.

3. Az egészséges család
4. Az egészséges társadalom
5. Az egészséges pénzügyek

TÁ R S A D A L O M

Meggyőződésünk, hogy ezen öt elem egyensúlya
kulcsfontosságú ahhoz, hogy egészségesen és
boldogan élhessünk.

PÉNZÜGYEK

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég nem terápiás készülékeket
forgalmaz. Cégünk Független Tanácsadójaként nem tehet cégünk
termékeivel kapcsolatban terápiás tartalmú kijelentéseket.
Előfordulhat, hogy a Kézikönyvben megnevezett eredmények és hatások
egyes személyek esetén nem realizálódnak. A termékekkel kapcsolatos
tájékoztatás megadására vonatkozóan szigorú jogi előírások vannak
érvényben. Ebben a tekintetben Önnek három szinten kell betartani az
előírásokat: be kell tartania a nemzeti jogszabályok előírásait, az Európai
Unió előírásait és a Nikken cég Szabályzatait és juttatási programját. További
részletek a jelen Kézikönyv 107. oldalán találhatók.
Amennyiben jogi vonatkozások terén bármilyen kérdése van, kérjük, hogy
írjon Cégünknek a compliancedept@nikken.co.uk e-mail címére.
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A Fény fontossága

Alvás

Az alvás és az ember
Az Oxfordi Egyetem Idegtudományi professzora, Russell Foster
alváskutató szerint a modern társadalom mára oda jutott, hogy
egyszerűen semmibe veszi az alvás alapvető célját, a lélek és a test
egészségének biztosítását.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a fáradtság pusztán egy
kellemetlen dolog, egyesek azzal dicsekszenek, hogy milyen kevés
alvással is milyen jól elvannak. Az alvás viszont egészségünk szerves
része. Súlyosabb következményei nem napok vagy hetek alatt
alakulnak ki, hanem hosszabb távon, így nemigen hozzuk
összefüggésbe azzal, hogy az elmúlt időszakban mennyit aludtunk.
Ezen a téren említik a „társadalmi időeltolódás” kifejezést 2 , amely a
repülőutakról ismert időeltolódással (jetlag) szemben - azt az időbeli
különbséget és ellentétet jelenti, ami a testünk belső biológiai órája
által megkívánt reggeli felkelés időpontja és az ébresztőóránk által
megkövetelt felkelés időpontja között fennáll.
A fogalomnak azért van jelentősége, mert a hosszú távon érvényesülő
„társadalmi időeltolódás” aktiválja a testünkben levő stressz-tengelyt.
A stressz-tengely az immunrendszer működésének korlátozását
jelenti, amellyel a fertőzések, a szív- és érrendszeri betegségek és a
cukorbetegség kockázata egyaránt megnő.
Ha Ön fáradtan ébred, és egész nap kávét szeretne inni, hogy ébred
tudjon maradni, valószínűleg több és jobb minőségű alvásra
van szüksége.
Ha rosszul vagy nem eleget alszik, más tünetek is felléphetnek, így
ingerlékenység, dekoncentráltság, a figyelemképtelenség vagy
döntésképtelenség. Hosszabb idő elteltével, az alváshiány vagy a
rossz alvás levertséget okoz, az emberek nagyobb eséllyel
szenvednek sérüléseket otthon, a munkahelyen és vezetés közben.
Egy nehéz és hosszú nap után a teljesítmény annyira leromolhat,
mintha az adott személy két pohár bort ivott volna meg3 - amely
megfelel az Európában megengedett alkoholszintnek (vagy meg is
haladja azt) – és akkor az ember még nem is ivott semmit!

Idézet: „A kevés alvás összefüggésbe hozható a
levertséggel, a szívbetegségekkel, a stroke-kal, a
tüdőbetegségekkel, a közlekedési és ipari balesetekkel, a
válással, miközben az alvást gyakran nem is tekintjük az
egészség fontos összetevőjének”15
A rossz alvók esetén4:•
kétszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy kevesebb
energiával rendelkeznek
•

A jó éjszakai alvás
egészségünk alapja.
1
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•

•

Háromszor nagyobb a valószínűsége a rossz hangulatnak, az
alacsonyabb koncentrálóképességnek és a cselekvőképességnek
Négyszer nagyobb a valószínűsége, hogy kapcsolati problémák
lépnek fel
…sokkal nagyobb a kockázat különböző egészségügyi problémák
kialakulására, kezdve a depressziótól, a szorongáson át, egészen
a szívbetegségig”

A rossz alvás igen költséges dolog, sok táppénzes napot jelent.
Kapcsolatba hozzák a csontritkulással, a magas vérnyomással és az
Alzheimer-kórral, hogy csak pár ilyen betegséget említsünk.
A kimerültség mára annyira általános dologgá vált, hogy külön
rövidítéssel jelölik: a TATT-szindróma („tired all the time” – vagyis
magyarul „állandó fáradtság”) megnevezést kapta.5

Idézet: A fáradtság az egyik legáltalánosabban említett
tünet, amellyel a páciensek a háziorvosukhoz fordulnak
„Rengeteg páciens jön hozzám, akik arról panaszkodnak,
hogy kimerültek, bár egyébként jól alszanak. Igen
gyakran ez hónapokon át tart. Gyakran semmilyen
fizikai elváltozás nem fedezhető fel. A legtöbbször a
kimerültség a hangulattal és az életben összeszedett
rengeteg apró stressz-élménnyel áll összefüggésben.”5
A rendszeres kávézás és az energiaitalok rendszeres fogyasztása
rövid távú serkentőként hatnak, viszont valójában még jobban
megzavarják a természetes energiaszinteket és alvási szokásokat. A
legjobb megoldás a jobb alvás, nem pedig a külső
serkentők fogyasztása.

A minőségi éjszakai alvás jótékony hatásai
Ha az alvásról van szó, a legtöbb ember egyszerűen azt feltételezi,
hogy nem alszik eleget, és nem arra gondol, hogy jobban vagy
mélyebben kellene aludnia, annak ellenére, hogy egy jó éjszakai alvás
az egészség minden terén jó hatásokkal járna. A Brit Nemzeti
Egészségügyi Szolgálat által kiadott tájékoztató a következő hét
jótékony hatást sorolja fel:
•
•

•

serkenti az immunrendszer működését
segít a felesleges kilók leadásában (kutatások kimutatták, hogy a
naponta hét óránál kevesebbet alvók 30%-kal nagyobb eséllyel
lesznek túlsúlyosak)
serkenti szellemi jóllétünket azzal, hogy mérsékli a hangulati
rendellenességeket, így a depressziót és az aggódást

•

segít a cukorbetegség megelőzésében

•

növeli a szexuális vágyat

•

segít a szívbetegségek elkerülésében

•

növeli a termékenységet

Általában elmondható, hogy nehéz a mélyen rögzült szokásokat
megváltoztatni. A változás iránti igény gyakran visszamenőleg merül
fel („de jó lett volna korábban másként csinálni”), miután az
egészségügyi problémák már kialakultak. A társadalom tagjaiként
kollektív szokások és viselkedésmódok által megszabott
környezetben nevelkedünk, ha viszont jobb egészséget szeretnénk,
másként kell választanunk és másfajta életmód-döntéseket
kell hoznunk.
Összefoglalva, lehet, hogy általános érzés, hogy állandóan kimerült
az ember, de ez korántsem normális 6 dolog. Ezt mutatja a stresszel
kapcsolatos betegségek egyre gyakoribbá válása. Ha megváltoztatjuk
hozzáállásunkat, így alvás iránti hozzáállásunkat is, többet
aludhatunk majd és jobb alvásban lehet majd részünk.
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A tudományos háttér
A jó alvás a regenerálódás titka
Ahogy azt bármilyen összetett regenerálódási folyamat esetén
várhatjuk, az alvás során tér magához a testünk az előző napi
stresszből és ekkor készül fel a következő napon bekövetkező
stresszes helyzetekre. Az egyre gyakrabban előforduló időskori
elbutulással kapcsolatos aggodalmak közepette a kutatók
nemrégiben kimutatták, hogy az alvás egyik fontos feladata a nap
során felhalmozódott hulladékanyagokhoz kapcsolódó toxinok
eltávolítása. A kutatások kimutatták, hogy az agynak megvan a saját
vezetékhálózata, amely limbikus rendszer néven ismert. Ez a
rendszer távolítja el az agyból a hulladékanyagokat. Alvás közben ez a
rendszer akár tízszer is aktívabban működhet. Ehhez kapcsolódóan,
ha a hulladékfehérjéket nem távolítják el, ez szerepet játszhat az agyi
rendellenességek kialakulásában: az Alzheimer- és a Parkinson-kór
egyaránt a károsodott fehérjék felhalmozódásával
hozható összefüggésbe.7

„Az agynak csak kis mennyiségű energia áll
rendelkezésére és a jelek szerint választania kell két
különböző funkcionális állapot, így az ébrenlét és
tudatosság vagy az alvás és az öntisztulás között”
jelentette ki Dr. Maiken Nedergaard.7

A rossz alvás más következményeire is rámutattak
érdekes kutatások.
Egy rossz éjszakai alvás a zsírsejtek által termelt hormon, a leptin
termelésének csökkenésével járhat, amely azt jelzi, hogy az
anyagcsere-tartalékok nem megfelelőek és azt, hogy több kalóriát
kell fogyasztani. Ezen kívül a rossz alvás az étvágy kiváltásáért
felelős gherlin nevű hormon fokozott termelődésével jár. Ez az
egyensúlytalanság aztán felboríthatja az ember anyagcseréjét, ami
túlzott táplálékbevitelhez és súlygyarapodáshoz vezethet. Az alvás
ezen kívül az agyi adatfeldolgozáshoz és a memória rendeződéséhez
is elengedhetetlenül szükséges: ha nem engedjük embereket aludni
valamely feladat megtanulását követően, a tanulási
készség lecsökken.8
A Chicagói Egyetem kutatói megállapították9, hogy azon diétázók, akik
sokat pihentek, több zsírt tudtak leadni - a súlyleadás 56%-át kitevő
mértékben – mint azok, akik nem aludhattak. Ez utóbbi személyek
több izomtömeget is veszítettek. Ha kevesebbet alhattak, a diétázók
éhesebbnek is érezték magukat. A Kaliforniai Egyetem vizsgálata
ehhez hasonló megállapításra jutott, nevezetesen, hogy az alváshiány
elősegíti, hogy az emberek gyorséttermi ételt fogyasszanak, mivel az
alváshiány akadályozza a lendületünket és károsan befolyásolja
döntéshozatalunkat.10

A gyors szemmozgás nélküli szakasz

A gyors szemmozgásos alvási szakasz

Az első szakasz a legfelületesebb alvás, amelynek során az embert a
zajok vagy más zavaró tényezők könnyen felébresztik. Az alvás ezen
szakaszában az ember szeme lassan mozog, az izmok ellazulnak,
miközben meg-megrándulnak, a szívverés és a lélegzés
üteme lelassul.

A gyors szemmozgásos alvási szakasz az elalvást követő 60-90 perc
elteltével kezdődik, és ideális esetben minden éjjel 3-5-ször
ismétlődik. A gyors szemmozgásos alvási szakaszban álmodunk, a
szemgolyó gyors mozgásokat végez miközben a szemhéj csukva
marad. A lélegzés is felgyorsul, rendszertelenné és felületessé válik,
a szívverés és a vérnyomás növekszik. Az alvás ezen szakaszában a
legaktívabb az agy, a karok és a lábizmok időlegesen mozdulatlanok,
hogy az alvó ne „adja elő” azt, amit éppen álmodik.

A második szakaszban a lélegzés és a szívverés lelassul, a szemek
nem mozognak, az agyhullámok szintén lelassulnak, miközben
egy-egy gyors agyhullám-kitörés is előfordul. Az ember az éjszaka
mintegy felét tölti el ebben az alvási szakaszban.
A harmadik szakaszban történik a nagyon mély alvás, amelynek
során nagyon nehezen lehet felébredni. A légzés és a szívverés
üteme ilyenkor a leglassabb, az agy szintén nagyon alacsony
amplitúdójú, úgynevezett Delta-hullámokat kelt. Az alvajáró
gyermekek és felnőttek ezen harmadik alvási szakaszban szoktak
útjukra indulni. Ez az alvási szakasz tekinthető az alvás regeneráló
szakaszának, ennek megfelelő volta esetén érezzük magunkat
kipihentnek és energikusnak a nap során.

Legfőbb tények

Egy két évig tartó vizsgálatban11 megállapították, hogy a
kényelmetlen ágyban alvó emberek nagy átlagban minden éjjel egy
órával kevesebbet aludtak, mint azok, akik kényelmes ágyban
aludtak. Az Oklahomai Állami Egyetemen lefolytatott vizsgálatban15
megállapították, hogy az öt éves vagy annál régebbi matracon alvó
résztvevők kifejezetten jobban és kényelmesebben aludtak, ha új
matracon alhattak.

•

•
•

•

Az alvás felületesebb és mélyebb alvási szakaszokból áll, ezek
mindegyike 90-110 percig tart, ha nincsenek zavaró körülmények. Az
alvás alapvetően két szakaszra osztható: a gyors szemmozgásos
szakaszból (REM) és a gyors szemmozgás nélküli szakaszból áll
(amely további három különböző szakaszra osztható).

„Tapasztalatok bizonyítják, hogy az egészséges alvás
sokkal inkább meghatározza a hosszú élet titkát,
mint az étkezés, a testmozgás vagy az öröklődés…”
jelentette ki Dr. William Dement, a Stanford Egyetem Alváskutató Központjának alapítója.
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•

•

Ma az emberek 20 százalékkal alszanak kevesebbet, mint
száz évvel ezelőtt12
Az alvás kihatással lehet a súlyleadásra 13
Az alvást befolyásolja a biológiai óra működése – amely 24
órás biológiai ciklust jelent
A túlságosan nagy mennyiségű kávé fogyasztása kihat az
alvás minőségére14
Az alvás két részből, a gyors szemmozgás nélküli
szakaszból és a gyors szemmozgásos szakaszból áll
A gyors szemmozgásos szakasz az elalvást követő 70-90
perc elteltével veszi kezdetét

Érdekes azonban, hogy az alvás szakaszai nem mindig szabályosan
egymást követően zajlanak le. Az alvás az első szakasszal kezdődik,
majd a második és harmadik szakasz következik. A harmadik szakasz
után a második szakasz ismétlődik, ezt követően indul a gyors
szemmozgásos szakasz. Ahogy a gyors szemmozgásos szakasz
véget ér, a szervezet rendszerint visszatér a második alvási
szakaszba. A szervezet ezen szakaszokon minden éjjel négy-öt
alkalommal megy át. Az alvás közben a gyors szemmozgásos
szakasz meghosszabbodik, a gyors szemmozgás nélküli harmadik
szakaszok egyre rövidebbek lesznek. Előfordulhat, hogy míg a gyors
szemmozgásos alvási szakasz első ciklusa csak rövid ideig tart, az
egyes ciklusok hosszabb ideig tartanak, így a gyors szemmozgásos
szakasz az alvás előrehaladtával akár egy órán át is tarthat. Mire az
alvó felébred, gyakorlatilag az összes alvással töltött idő a gyors
szemmozgás nélküli szakasz első és második szakaszában telik el.
Amennyiben az alvást a gyors szemmozgásos szakaszban valamely
éjszaka során megzavarják, a gyors szemmozgásos szakasz a
normálisnál hosszabb ideig fog tartani a következő éjszakák során,
hogy az alvó így behozhassa az így kihagyott gyors szemmozgásos
szakaszt. Az ember az alvásidő majdnem felét összességében a
második gyors szemmozgás nélküli szakaszban tölti, továbbá
egyötödét mélyalvásban (a gyors szemmozgás nélküli szakasz
harmadik fázisa) és a gyors szemmozgásos szakaszban alussza át.
Ezzel ellentétben a csecsemők a teljes alvásidő felét vagy annál is
több időt töltenek a gyors szemmozgásos szakaszban az alvás során.
Ahogy növekszenek, a gyors szemmozgásos szakaszban töltött alvás
ideje egyre rövidül, mindaddig, amíg el nem éri a késői
gyermekkorban és a felnőttkorban tipikus egyötödnyi tartamot.

All websites accessed on 21st July 2014
https://newscenter.berkeley.edu/2013/08/06/poor-sleep-junk-food/

1

http://www.sleepcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Get-a-Good-Nights-Sleep.pdf
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16687322

11

http://www.sleepcouncil.org.uk/the-seven-year-hitch/

3

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/articles/whatissleep.shtml

12

http://www.mapsofworld.com/poll/are-we-becoming-a-sleepless-generation-infographic-text.html

4

http://www.mentalhealth.org.uk/our-news/news-archive/2011/2011-01-27/

13

http://www.webmd.com/diet/features/lose-weight-while-sleeping

5

http://www.nhs.uk/Livewell/tiredness-and-fatigue/Pages/why-am-I-tired.aspx

14

http://sleepfoundation.org/sleep-topics/caffeine-and-sleep

6

http://www.nhs.uk/Livewell/tiredness-and-fatigue/Pages/lack-of-sleep-health-risks.aspx

15

http://news.bbc.co.uk/1/mobile/health/8245578.stm

7

http://www.urmc.rochester.edu/labs/nedergaard-lab/projects/glymphatic_system

16

http://www.bbc.co.uk/news/health-24567412

8

http://www.sleepcouncil.org.uk/2014/03/%EF%BB%BF%EF%BB%BFwhy-technology-is-making-us-fat/

17

http://www.bettersleep.org/pdfs/BetterSleepGuide_English.pdf

9

http://www.huffingtonpost.com/2011/02/02/sleep-health-benefits-_n_817803.html
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A Technológia
Az adaptív alvásrendszer
A legtöbb ember, amikor ágyat választ magának, csak az ágy
matracára fordít figyelmet. Azt nézi meg, hogy kényelmes-e rajta
feküdni, és kellő alátámasztást nyújt-e a hátának, ha hátproblémái
vannak. A lehető legjobb minőségű alváshoz - és a megfelelő
pihenéshez és regenerálódáshoz - azonban sok egyéb környezeti
szempontra is figyelemmel kell lenni:

Forradalmian új kialakítás
Az alvás minőségét befolyásoló alvási környezet feltárására irányuló
alapvető kutatásokon alapuló rendszert a Nikken cég természetes
energiákon és anyagokon alapuló egyedi technológiáival egészítette
ki, amellyel a természet három alapvető energiáját hozza
el hálószobánkba:
•

a fejlett mágneses technológiák nyújtotta relaxációt és egyensúlyt

•

fizikailag kényelmes legyen, vagyis ne nyomjon sehol

•

a hosszú hullámú infravörös energia hőenergiáját és támogatását

•

adjon megfelelő támasztékot

•

•

a hőmérséklet megfelelő legyen

•

a légtér megfelelően páradús legyen

•

a légtérben megfelelő légcsere legyen

•

a környezet stimuláló legyen

•

a megfelelő higiénia biztosítva legyen

•

a környezet energikus legyen

A fenti körülmények egyenként és együttesen jó vagy rossz irányban
befolyásolják az alvás minőségét.
A Nikken cég olyan – matracból, párnából és paplanból álló - alvási
rendszert hozott létre, amely védőburokként működik és amely
mindenkinek személy igényeinek megfelel.

az őserdei vízesés melletti békéhez és nyugalomhoz hasonlatos
- passzív negatív ion technológia által keltett - békét és nyugalmat

Összességében, ez a környezet már igazán hasonlít a természetben
való alvásra, és mindezt saját hálószobánkban is a magunkénak
tudhatjuk. Cégünk alvási rendszerének egyedi tulajdonságaival
átélheti a fizikai és mentális feltöltődést, amely minden alvás
lényegét jelenti.
Egyetlen más termék vagy rendszer sem kínálja ezt az – egészséges
és pihentető alvást természetes úton elősegítő környezetet nyújtó
- egyedi technológiát és anyagokat.

A Nikken Naturest® alvásrendszer három külön részegységből áll: –
a Naturest® párnából, a Naturest®Kenkopad®-ból és a
KenkoDream® paplanból.
A Nikken cég Naturest® Kenkopad® terméke ökológiailag megfelelő
és megújuló forrásból származó, nem allergén természetes és a
tojástartó - egyedileg megformált csúcsokból álló - mintáját követő
latexhabból készült. A csúcsok pihentető masszírozó hatást keltenek
az alvás közben, továbbá lehetővé teszi a levegő cseréjét valamint a
test éjszakai természetes izzadásának elpárolgását. A latexgumi
nyomásra elhajlik, így ideális kényelmet biztosít alvás közben. Ezen
kívül természetes módon higiénikus, megakadályozza a mikrobák és
poratkák elszaporodását. Ezen túlmenően a Naturest® Kenkopad®
termékben használt latex teljesen megújuló anyagokból készült. A
fosszilis tüzelőanyagokból készült matracokkal és párnákkal
ellentétben, a latex valóban segíti a természetes erőforrások
megőrzését azzal, hogy ennek gyártásához nem szükséges erdők
fáinak kivágása.
A Nikken cég korszakalkotó mágneses technológiát alkalmazó
matrac egy egyedileg kialakított, RAM™ technológiát alkalmazó
mágneses mezővel egészül ki, amely elősegíti a pihenést és a jobb
alvásminőség elérését. (további tájékoztató a(z)XX. oldalon található).
A Naturest®Kenkopad® terméken szőtt organikus bambuszból és
pamutrostból álló huzat található, amelyek mindegyike megújuló
forrásból, mindenféle féreg- rovarirtó és fertőtlenítő mellőzésével
készült. Ezen természetes agyagok hozzájárulnak a termék
természetes hőszabályozásához és higiéniájához.

A latex töltőanyagot tartalmazó Naturest® párnára a
Naturest®Kenkopad® kivételes tulajdonságai jellemzők, így részét
képezi a nyakra és a vállakra irányuló RAM™ technológia által
biztosított mágneses mező is. A latex töltőanyagnak megvan az az
előnye, hogy a latex természetes ellenállóképessége miatt a párna
nem fog lelapulni, amely pedig a hagyományosan töltött habtartalmú
párnák esetén előfordul. A Naturest® párna keménysége a latex
töltőanyag kivételével vagy hozzáadásával szabályozható, így
biztosítható a párna személyre szabott puhasága vagy keménysége.
Ezen kívül egy belső gallérforma segít abban, hogy a fej és a nyak a
megfelelő helyzetben legyen alvás közben. A Naturest® párna a
Naturest®Kenkopad® termékben található természetes rosthuzattal
rendelkezik, így annak felülete hűvös, kényelmes és jól szellőzik.
A KenkoDream® paplan az alvási rendszer utolsó részeleme, ez
biztosítja a kényelmes hőmérsékleti környezetet. A termék rostjai
között egy egyedi kerámiabetét található, amely hosszú hullámú
infravörös hőt tartalmazó környezetet teremt. Ez mélyen behatol a
szervezetbe, és mélyben fellépő kényelmes érzést kelt, nem csak
felületi hőt nyújt a szervezet számára. A technológia egyúttal
„intelligens” szigetelést is biztosít. A paplan szigetelőképességét úgy
állítja be, hogy a szervezet számára sokkal szélesebb
hőmérséklet-tartomány legyen kényelmes és megfelelő. A hosszú
hullámú infravörös hő ezen kívül segít a szervezet méregtelenítési
folyamataiban is. Ilyen alkalmazások hosszú hullámú infravörös
szaunákban találhatók, a KenkoDream® paplannal viszont ezen
jótékony hatásokat saját ágyunkban alvás közben is élvezhetjük. A
paplanban egy másik egyedi technológia is található, mégpedig a
passzív negatív ion technológia, amely kényelmes és relaxált érzést
kelt, ezt egészítik ki az egyedi mágneses részelemek, így jön létre a
„mágneses védőburok”.
Ezen egyedi alvási környezet révén a Nikken cég alvási rendszere a
lehető legjobb lehetőséget biztosítja az optimális alváshoz. A rendszer
segítségével jobb pihenésben és ellazulásban lehet része, amely jó
választ jelent a mindennapi élet okozta stresszes helyzetek okozta
feszültségek kezelésére és használata egyéb előnyökkel is jár. Ilyen
előnyök lehetnek: a jobb immunrendszer, ennek nyomán jobban
ellent tudunk állni a betegségekkel szemben, jobban tudunk
regenerálódni a mindennapi stresszes helyzetek okozta feszültségek
után, jobb fizikai teljesítőkészségünk lesz, gondolkodásunk,
emlékezőtehetségünk, agyműködésünk jobb lesz és jobb
életminőségre tehetünk szert.

Naturest® Párna

12

KenkoDream® Paplan

Naturest® Kenkopad®

Kenko PowerSleep® Alvómaszk

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Naturest® Kenkopad®

KenkoDream® Paplan

Megszokott matracát alakítsa át
egy egyedileg megtervezett, adaptív
alvásrendszerré

Egy paplan, amely minden éghajlati
övben tökéletesen ideális módon
alkalmazható

·· Az allergén hatást nem okozó latex alap rásimul testére, így
biztosítja a kényelmet és így támasztja alá testét

·· Kivételes Hosszúhullámú Infravörös
hőmérsékletszabályozás

·· Forradalmi újítású RAM™ (radial-axis magnetism) Technológia

·· A negatív ionok kibocsátásával fokozza a jóllét érzését

·· Anyaga ökológiailag tiszta és újrahasznosítható, nem allergén hatású latex

·· A külső és a belső huzat anyaga légáteresztő természetes
rostból készül

·· A gradiens sűrűségű csomócskák kellemes masszírozó hatást váltanak ki

·· Anyaga ökológiailag tiszta és nem allergén hatású,
természetes latex

·· A latex anyag használata elvezeti a nedvességet és elősegíti a matrac
szellőzését

·· Mosógépben mosható

·· A természetes anyagok megfelelnek a tűzmegelőzési előírásoknak, de nem
tartalmaznak gyúlékonyság elleni vegyszereket vagy más kemikáliákat

Fejlett ellazító technológia
A Nikken Naturest KenkoPad® a tojástartó - egyedileg megformált
csúcsokból álló - mintáját követő formára alakított latex-habból készült. A
csúcsok pihentető masszírozó hatást keltenek az alvás közben, továbbá
lehetővé teszi a levegő cseréjét valamint a test éjszakai természetes
izzadásának elpárolgását. A latexgumi nyomásra elhajlik, így ideális
kényelmet biztosít alvás közben. Ezen kívül természetes módon higiénikus,
megakadályozza a mikrobák és poratkák elszaporodását.
A Nikken cég egyedi RAM™ technológiájának mágneses mezője révén a
Naturest® Kenkopad®egyedileg kialakított mágneses mezővel rendelkezik,
amely elősegíti az elernyedést és a jobb alvásminőség elérését.
Természetes és megújítható anyagok
A Naturest®Kenkopad® márkás, nem allergén hatású latexhabból áll, a
huzata teljesen természetes, és teljes mértékben újrahasznosítható
pamut-, gyapjú- és bambuszrostokból készült. A termék gyártása során
semmilyen növényvédőszert és rovarirtót nem használtak fel. A
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természetes anyagok elősegítik a jó szellőzést, a nedvesség felszívását, és
összességében elősegíti egy szárazabb és kényelmesebb alvási
környezet kialakítását.
Használati útmutató
A Naturest® Kenkopad® matracot helyezze hagyományos matracára úgy,
hogy a csomókkal ellátott felület nézzen felfelé. A termék használatakor
győződjön meg arról, hogy a matracon található címke és cipzár a termék
felső oldalán helyezkedik el, ott ahol a feje fog pihenni.
Tisztítási útmutató
Csak folttisztítás, melyhez langyos vizet és kímélő tisztítószert használjon.
Tisztításkor a terméket ne áztassa vízbe. A lakásban szobahőmérsékleten
vagy szabadlevegőn árnyékban szárítsa. A Naturest Kenkopad
összehajtása esetében a termék sima felülete legyen a külső oldalon. Ne
hajtsa a terméket úgy, hogy a csomós felület legyen látható kívülről.

Technológia

Field Gradient Technológia, Negatív Ion Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia

Mágnes erőssége

3,200 Gauss

Anyagas

természetes latex: 96%, szintetikus latex: 4%

Állandó hőmérséklet fenntartása

Használati útmutató

A KenkoDream paplan természetes, antibakteriális és kiválóan szellőző
huzata kerámia bevonatú és visszaverő rostokból álló, Hosszúhullámú
Infravörös Technológiát is tartalmaz. A Hosszúhullámú Infravörös
Technológia révén az eszköz átveszi a környezete hőjét - például a test
által kibocsátott hőt - majd a hőt visszasugározza, és így finom,
megnyugtató meleget bocsát ki, ezzel a testet az egész éjszaka tartamára
kellemesen ernyedt állapotba hozza. Ez elősegíti a feszültség feloldását,
ami azt jelenti, hogy amikor Ön elalszik, ez akkor nyújt frissítő hatást. A
rostok ezen kívül a felesleges hőt kibocsátják, így biztosítják, hogy az alvó
testhőmérséklete állandó - és se túlságosan meleg, se túlságosan hideg
ne - legyen.

Helyezze a KenkoDream® paplant az ágyra úgy, hogy a kék sarokcímke
felfelé nézzen
Tisztítási útmutató
Gépi mosás 40˚C-on. Meleg gépi szárítás

Természetes környezet
A KenkoDream® beépített Negatív Ion Technológiája biztosítja a negatív
ionokban gazdag környezetet. A negatív ionokra vezethető vissza az erdei
és a tengerparti természetes környezetben tapasztalható nyugodtság és
ellazulás, amely azt az érzést kelti, mintha a természetben aludnánk. A
paplan által kibocsátott mágneses mező a Naturest® Kenkopad®
mágneses mezőjét kiegészíti, így az egész testét teljes energiamező veszi
körbe alvás közben.

Technológia

Field Gradient Technológia, Negatív Ion Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia

Mágneses lemezek 13/19/26 matraconként, annak méretétől függően, amely a Naturest®Kenkopad® minden egyes
huzata esetén 3 200 Gauss erősségű mágneses mezőt biztosít,

Mágnes erőssége

800 Gauss

Anyagas

kerámia és poliészter töltőanyag

Külső huzat

Belső huzat

Pamut anyag kitozánnal ellátva, ami egy természetes antibakteriális anyag: 100%

Külső huzat

Pamut: 100%, amely nyüstszövéssel készült a tartósság és a töltőanyag egyenletes elosztása érdekében.

ezen kívül természetes rostokat tartalmaz, organikus pamut és bambusz keverékét.

11120

Naturest®
Kenkopad® 74x185cm

11121

Naturest®
Kenkopad® 70x190cm

11122

Naturest®
Kenkopad® 75x200cm

11123

Naturest®
Kenkopad® 80x200cm

11124

Naturest®
Kenkopad® 90x190cm

11125

Naturest®
Kenkopad® 90x200cm

11126

Naturest®
Kenkopad® 100x200cm

11127

Naturest®
Kenkopad® 120x200cm

11270 KenkoDream® Paplan 135x200cm

11271 KenkoDream® Paplan 160x210cm

11128

Naturest®
Kenkopad® 140x190cm

11129

Naturest®
Kenkopad® 140x200cm

11130

Naturest®
Kenkopad® 160x200cm

11131

Naturest®
Kenkopad® 180x200cm

11272 KenkoDream® Paplan 200x200cm

11273 KenkoDream® Paplan 220x225cm

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Naturest® Párna

Kenko PowerSleep® Alvómaszk

Az alvási környezet által alkotott védőburok
tökéletes kiegészítője

Teljes ellazulás a nagyszerű éjszakai
alvás érdekében.

·· Forradalmian új RAM™ (radial-axis magnetism) Technológia

·· Kényelmes formája, puha, jól szellőző anyaga hozzájárul ahhoz, hogy több
órán keresztül komfortosan viselhető legyen

·· Segíti a gerincvonal megfelelő helyzetben való alátámasztását
·· Allergén-hatástól mentes latex töltőanyagot tartalmaz, amely egyedi
módon alakítható az Ön számára ideális kényelem kialakítására

·· Ideális, könnyen hordozható kis méretű, egy cipzáras tokba csomagolva
·· A DynaFlux® Mágneses Technológia növeli a természetes
energiamező erejét

·· Ökológiailag tiszta és allergén hatást nem kiváltó, természetes
anyagokat tartalmaz, amely nem tartalmaz gyúlékonyság elleni
vegyszereket vagy más kemikáliákat

·· A Hosszúhullámú Infravörös Technológiája egyenletes hőeloszlást és
kellemes meleg érzést biztosít

·· Természetes rostból készült borító anyaga kiválóan szellőzik

·· Negatív Ion Technológia a nyugodt, természetes alvás biztosítására

Megfelelő alátámasztást nyújt az Ön számára természetes alvási
helyzet biztosítására.

Akár utazáshoz vagy ha az otthonától távol van, minden esetben élvezheti
a mágneses energia előnyeit. A Naturest® párna használható önmagában
vagy az alvási környezet lehető legteljesebbé tételére, használható a
KenkoDream® paplannal és a Naturest® Kenkopad®-dal együtt is.

Fejlett energiatechnológia

lehet az elalvás, ha nem tud addig elaludni, amíg kinn teljesen be nem
sötétedik. A Kenko Powersleep™ alvómaszk segít az alvászavart okozó fény
kizárásában. Ha repülőn utazik, vagy szállodai szobában vagy vonaton van,
és a felkelő nap fénye a függönyön beszűrődik, a Kenko Powersleep™
alvómaszk segít Önnek az álma megőrzésében.

A Naturest® Párnát úgy helyezze az ágyra, hogy a cipzár fogója legyen a
jobb alsó részen, így a megfelelő alátámasztás és a RAM™ mágneses
lemezek optimális pozícióban lesznek

A Kenko Powersleep alvómaszk a Nikken cég fejlett
energiatechnológiáját a fejre és a szemekre irányítja egy meglehetősen
kényelmes eszköz révén. Ez azért fontos, mert a szemek gyakran feszült
állapotban vannak, amely idő előtti öregedést okoz. A fej körüli mágneses
energia létrehozására szolgáló DynaFlux® Technológia, a Hosszúhullámú
Infravörös Technológia és a Negatív Ion Technológia együttes
alkalmazásával a Kenko Powersleep™ alvómaszk elsősegíti az elme
lenyugtatását a fokozottabb elernyedés érdekében.

Mélyalvással elért megfiatalodás

Tisztítási útmutató

Az alvászavarok mérséklése

Tisztítási útmutató

A Naturest párna különbözik minden egyéb párnától, mivel a Naturest
párna RAM™ Technológiát tartalmaz. Amint az alvó eljut az alvás
mélyalvás fázisába, az agy ebben a fázisban kezd feltöltődni, és ekkor
halmozza fel a következő napra szükséges energiákat. A párna igen
könnyen szállítható, a pihentető természetes technológiát magával viheti.

Csak folttisztítás, melyhez langyos vizet és kímélő tisztítószert használjon.
Tisztításkor a terméket ne áztassa vízbe. A lakásban szobahőmérsékleten
vagy szabadlevegőn árnyékban szárítsa

Számos ok állhat az alvási problémák mögött, így a mesterséges fény, a
késői órákig folytatott munka, az idegen helyen való alvás, vagy ha a
partnere késő éjszaka is dolgozik és Ön nem tud aludni a laptopból áradó
fény miatt, továbbá a későn kezdődő nyári éjszakák miatt is problémás

Hideg vízben, kímélő mosószerrel kézzel mosható. A lakásban
szobahőmérsékleten szárítandó. Nem vasalható, vagy hajtható

Természetesen erős latexet tartalmaz, amely megakadályozza, hogy a
párna ellaposodjon. A Naturest párna mérete a töltőanyag hozzáadásával
vagy eltávolításával szépen alakítható. A Naturest® párna ezen kívül
tartalmaz egy egyedileg megtervezett belső felület, amely biztosítja a fej, a
nyak és a gerinc megfelelő és kényelmes pozícióját. A természetes
bambusz és gyapjú rostok jól szellőző felülete elősegíti a jó légáramlást,
amely révén az alvó testhőmérséklete kellemesen hűvös maradhat.

Használati útmutató

Használati útmutató
Az alvómaszkot helyezze közvetlenül a szemeire, majd az elasztikus
pánttal rögzítse a fején

Technológia

DynaFlux® Mágneses Technológia, Negatív Ion Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia

Technológia

RAM™ Mágneses Technológia

Méretek

szélesség: 10 cm, hosszúság: 20,5 cm. Teljes körűen beállítható - mindenkire illő egy méretben kapható

Méretek

magasság: 46,5 cm és szélesség: 62 cm

Mágnes erőssége

800 – 1000 Gauss mágnesenként

Mágnes erőssége

3200 Gauss

Anyagas

Mikroszálas anyag, kerámia visszaverő és turmalin rostok, ferrit, gumi

Anyagas

természetes latex: 48%, szintetikus latex: 21%, grafit: 22%, gyapjús szabóvatta: 9%.

Külső borítás

100% poliészter (poliuretánnal bevonva)

Belső anyag
és töltet

100% poliészter (turmalin és kerámia rostokkal) Nikkel mentes bevonat, 20 mm széles gumiszalag

Mágneses lemezek minden Naturest párna esetén három darab, amely 3 200 Gauss erősségű mágneses mezőt kelt
Külső huzat

természetes rost; biopamut- és bambusz keverék

11150 Naturest® Párna
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Légzés

A Fény
fontossága
Új szemléletre van szükségünk
A kinti és benti szennyezett levegő a mai világ egyik környezeti
problémájaként sokféle allergia okozója. A légszennyezettség
azonban nem csak városokban tapasztalható. Időnk mintegy 90%-át
zárt helyiségben töltjük3, az épületek belső légszennyezettsége pedig
kétszeres – ötszörös mértékben haladja meg a kinti levegő
szennyezettségét.9. Ennek az az oka, hogy a benti levegő ugyanaz,
mint a kinti levegő, a benti levegőt azonban tovább szennyezik a
tisztítószerek, a szőnyegekből, a párnákból és hasonló
kiegészítőkből, a festékekből és a bútorok ragasztóiból (pl.
forgácslapokból) kipárolgó vegyszerek és a modern életünk
további melléktermékei.
A levegőben levő por, a penész, a pollenek és egyéb részecskék
közvetlen hatással vannak ránk, ezek okozzák a szénanáthát és
egyéb allergiákat. A levegőnk minőségének javításával a
szennyeződés mértéke csökken, továbbá csökkenti annak kockázatát
is, hogy az irodák, iskolák és egyéb hasonló létesítmények levegője
fertőzéseket okozzon.

A lehető legtermészetesebb levegő
A természetes környezetben – erdőkben, vízesések közelében és a
tengerparton - levő levegő nyugtató és pihentető érzést kelt. A
japánoknak erre még külön szavuk is van: „Shinrinyoku”, amelynek
jelentése: „erdei levegő belélegzése”.

A legfrissebb felmérések
szerint az egész világon
egyre inkább terjed az
allergia, amely immár
a népesség 30-35%-át
érinti

Ezt az érzést - részben - a szennyezéstől mentes természetes
környezetben levő rendkívül nagy mennyiségben megtalálható
negatív ionok okozzák. A negatív ionok a levegőben levő negatív
elektromos töltésű részecskék. A kutatások 4 arra engednek
következtetni, hogy az ilyen friss és tiszta levegő belélegzésekor
tapasztalt jó érzés a negatív ionok jelenlétére vezethető vissza.
A KenkoAir ® levegőtisztító az allergiát okozó részecskék kiszűrésére
és a belélegzendő levegő negatív ionnal való feltöltésére szolgáló
készülék. A készülék segítségével sokkal természetesebb és
szennyeződésmentes környezetet alakíthatunk ki magunk számára.

1
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A tudomány
Az emberi tevékenység által okozott
allergiák
Sok háztartási termék bocsát ki vegyi anyagokat a levegőbe. Ilyenek
többek között:
•

a modern készítésű bútorok

•

szőnyegek

•

szövetek

•

elektromos berendezések

•

személyes ápolási termékek

Még az olyan egyszerű dolgok, mint az illatgyertyák és illóolajok
égetése is kihatással lehet az egészségünkre, ezek allergiát
is okozhatnak.

Az allergiák természetes kiváltó okai

“A Nemzeti Asztmaprogram
becslései szerint az Egyesült
Királyságban az asztma évente
több mint 1 milliárd angol font
10
kiadást jelent.”
A jótékony negatív ionok
1993-ban brit kutatók 5 kísérletet végeztek, amelynek során felnőtt
férfiakat tettek ki negatív ionok hatásának, majd lemérték fiziológiai
reakcióikat, így többek között testhőmérsékletüket, pulzusukat és
légzésszámukat pihenés és testgyakorlás közben. A negatív ionokról
kiderült, hogy pozitív hatással voltak minden fiziológiai állapot esetén,
különösen akkor, amikor a résztvevők pihentek. A vizsgálat
legfontosabb megállapítása az volt, hogy a negatív ionok biológiailag
aktívnak bizonyultak, ezen kívül bebizonyosodott, hogy kedvező
hatással vannak a test biológiai órájának működésére.

Házi poratka – Ezek azok a mikroszkopikus méretű ízeltlábúak,
amelyek matracokban, ágyakban, ruhafélékben, szőnyegekben és
porban találhatók meg esetenként igen nagy számban. Amennyiben
ezen élőlények ürülékével és maradványaival - akár fizikai érintkezés
vagy belélegzés útján - kapcsolatba kerülünk, az allergiát és
túlérzékenységet okozhat.

Egy másik, 2010-ben lefolytatott vizsgálat 6 során a tudósok feltárták,
hogy a negatív ionok milyen hatással vannak a fiziológiai és
pszichológiai stressz szintjére egy két órán át tartó számítógépes
munka során. A kísérlet során a pulzus megfigyelése arra
felismerésre vezetett, hogy azokban az esetekben, amikor a
résztvevők negatív ionoknak voltak kitéve, jobb volt a pulzusuk, mint a
negatív ionos-kitettséget megelőző és azt követő időszakban.
Jelentősen csökkent ezen kívül a számítógépes és a fiziológiai
eredetű stressz mértéke is. A kontroll és a placebo tesztcsoport
résztvevőinél a kutatók nem figyeltek meg semmilyen
jelentős változást.

Penész – A penész nyirkos és nedves környezetben, így pincékben,
padlásokon és fürdőszobákban élő gombafaj. A penészgombák
spórái a levegőbe kerülve allergiás tüneteket okozhatnak. Egyesek
például úgy vélhetik, hogy a valódi karácsonyfára allergiásak, viszont
könnyen előfordulhat, hogy az allergiájukat a fenyőn levő
penész okozza.

1969-ben francia kutatók 4 végeztek egy kísérletet egy olyan csoport
tagjain, akiket szerotonin-túltermelés miatt korábban álmatlanság
és rémálmok gyötörtek. Ez a természetes anyag jelzi
szervezetünknek, hogy eljött az alvás ideje. Miután a szoba levegőjét
negatív ionos légtisztítóval szűrték meg, a legtöbb résztvevő jobban
tudott aludni.

Virágpor – A fák és a füvek pollenje a szénanátha legfőbb oka, a
szennyezés szintje az időjárással együtt változik.

Háziállatok – Az allergiás túlérzékenység másik fő oka a
háziállatokban keresendő, de az allergiás reakciókat sokszor nem az
állatok szőre, hanem az elhalt és lehullott bőrben (korpa) levő fehérje,
továbbá a házi kedvencek nyála vagy vizelete okozza.
Parfümök – A parfüm, a kölnivíz, a hajspray, a légfrissítő és a
potpourri mind illatmolekulákat (részecskéket) bocsátanak a
levegőbe. Az allergiás vagy asztmás emberek esetében ezen
molekulák belélegzése bőrreakciókat válthat ki és kihatással lehet a
légzésre is. Az asztmás reakció nem mindig azonnal lép fel és más
formában is megnyilvánulhat. Ezek a vegyi anyagok inkább az
általános érzékenységet növelhetik, de mégis úgy tűnhet, hogy a
reakciókat valamely más tényező okozza.
Az allergiás reakció során a testben hisztamin szabadul fel, ennek
tünete a bőrkiütés, könnyes szem és orrfolyás, emellett érzelmi
feszültség is felléphet az említett tünetek kialakulásakor. Egyes
emberek jobban ki vannak téve az allergia kockázatának, így a
gyermekek, a terhes nők és az idősek, mert immunrendszerük
sérülékenyebb lehet.

Legfőbb tények
•

A felnőttek átlagosan 12-16 alkalommal vesznek levegőt
percenként.7

•

Az asztmásoknál ez az érték percenként majdnem húsz.7

•

Időnk 90%-át zárt helyiségben töltjük.3

•

•

A KenkoAir ® levegőtisztító műszakilag fejlett ULPA
szűrővel van felszerelve, amely akár a 0,12 mikron méretű
részecskék 99,9995%-át is kiszűri. Ez az érték lényegesen
kisebb, mint a baktériumok mérete, amelyek jellemzően
0,2 – 2 mikron átmérőjűek.
A levegő útján terjedő allergének az egész évben hatással
vannak az emberekre: különösen sok van belőlük a
levegőben tavasszal és nyáron, amikor mennyiségük a
legnagyobb mértékű. Sok van ezen kívül a levegőben
ősszel is, amikor a levegő páratartalma és penésztartalma
növekszik, valamint télen is, amikor az időnk legnagyobb
részét benn töltjük a lakásban 3, amely
energiahatékonyság szempontjából jól szigetelt
helyiségeket jelent, ahol a szellőzés mérsékelt mértékű.

A technológia
ULPA-szűrés

Tiszta Ion Technológia

A KenkoAir® levegőtisztítóban háromfajta szűrés történik, először
egy fizikai szűrőn vagy csapdán, majd egy aktívszén-abszorpciós
szűrőn, és végül egy ULPA szűrőn át halad a levegő, ez utóbbi a
rendkívül kis méretű részecskéket távolítja el a levegőből.

Az ionok pozitív vagy negatív töltéssel rendelkező részecskék,
amelyek elektronok felvétele vagy leadása során alakulnak ki. Ezek
alapvetően szagtalan, íztelen és láthatatlan részecskék, egyes
jelenségek, így statikus elektromosság révén figyelhetők meg.

A fizikai szűrő előszűrőként működik, amely kiszűri a port, az állati
szőrt és a hasonló méretű részecskéket. Feladata ezen kívül, hogy
elsődleges szűrőként kiszűrje a nagyobb részecskéket, így
megakadályozza, hogy azok elérjék az ultrafinom szűrésre
szolgáló végszűrőket.

Az ionok kialakulhatnak természetes vagy mesterséges légköri
körülmények között: például elektromos készülékek, így
számítógépek, mobiltelefonok és nyomtatók közelében. Ezek
általában pozitív töltésű ionokat generálnak, amelyek levertséget,
nyugtalanságot, sőt betegséget is okozhatnak. A nagy mennyiségű
negatív iont tartalmazó levegő kelti azt a megnyugtató és pihentető
érzést, amely természetes környezetben tapasztalható meg. Az
alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen mennyiségű negatív ion
található természetes környezetben, és munkahelyünkön és
a gépjárművekben.

Az aktívszén-abszorpciós szűrő a felületén megkötve eltávolítja a
levegőből a gázok és vegyi anyagok molekuláit. A faszén különösen
hatékony ebben a tekintetben, mivel a felülete szabálytalan, ennél
fogva nagy felülettel rendelkezik. A szűrőinkben levő szenet
oxigénnel kezeltük, így az atomok közötti kicsiny pórusokat feltártuk,
a gáz- és oldószer-molekulák ezekben a résekben tapadnak meg.
Az utolsó szakaszban a műszakilag fejlett ULPA (ultra-alacsony
légrészecske) szűrő található, amely azt jelenti, hogy a készülék a
0,12 mikron méretű részecskék 99,99995%-át is eltávolítja a
levegőből. Összehasonlításként megemlítjük, hogy a korábbi legjobb
levegőszűrési technológia, a HEPA standard szűrő csak a 0,3 mikron
méretűnél nagyobb részecskék 99,97%-ának eltávolítására
volt képes.
Az ULPA szűrőket általában a mikro-méretű
részegység-összeszerelő tisztaszobákban és nukleáris
laboratóriumokban alkalmazzák, hogy a levegő ezen létesítményeken
belül a lehető legtisztább legyen.
Talán Ön is hallott már a finomrészecske- és
részecskeszennyezéssel kapcsolatos egyre növekvő aggodalmakról.
Ezen részecskéket két fő csoportra osztják: a PM10 részecskék 10
mikron vagy ezt meghaladó méretűek, míg a PM 2,5 részecskék
mérete 2,5 mikron vagy ennél nagyobb. Bár mindkét fajta részecske
hatással van ránk, a PM 2,5 részecskéket tartják a kártékonyabbnak,
mivel ezek mélyebbre tudnak hatolni a légzőrendszerben, amely
növeli a tüdőrák kockázatát. 8. Az ULPA szűrőrendszer kiszűri a 0,12
mikron méretnél nagyobb részecskék 99,9995%-át, így mind a PM 2,5
és a PM 10 méretű részecskéket is.

“Kimutatták, hogy a beltéri
levegő szűrése enyhítheti vagy
megelőzheti a légzőszervi
betegségek kialakulását.”

A negatív ionok átlagos mennyisége 1 cm3 levegőben
Tiszta hegyvidéki levegő

2,000

Normál szárazföldi levegő

1,500

Vihar előtt

750

Tipikus modern munkahely

150

Zárt mozgó jármű

50

A KenkoAir ® levegőtisztító másodpercenként 2 000 000 negatív iont
bocsát ki, így akár egy 29 m2 -es helyiség ellátására is alkalmas.

Környezetbarát
A KenkoAir ® levegőtisztító nemcsak belső környezetünk számára
jótékony hatású, hanem tekintettel van környezetünkre is. Sok házi
légszűrőrendszer a negatív ion kibocsátás melléktermékeként
mérgező ózont bocsát ki, amely az oxigén egy módosult formája,
hatékony és igen erős oxidálószer. Cégünk ismeri ezen gáz veszélyes
tulajdonságait és a KenkoAir® légtisztítót kifejezetten úgy alakítottuk
ki, hogy működés közben egyáltalán ne bocsásson ki ózont.
A készülék emellett jó energiahatékonysággal is működik: megkapta
az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hatóságának (United States
Environmental Protection Agency) Energy Star besorolását, amelyet
csak az Energia-Star besorolással nem rendelkező készülékeknél
legalább 40%-kal hatékonyabb energiafelhasználással működő
légtisztító készülékek kapnak meg. A készülék használatával így
energia-megtakarítást érhetünk el és könnyíthetünk a bolygónkat érő
terhelésen. A KenkoAir ® légtisztító kivételesen csendesen működik.
A mérések szerint legalacsonyabb zajszintje is csak 35,5 decibel, így
még a legfelületesebben alvó ember is bekapcsolva tarthatja
éjszaka is.

All websites accessed on 21st July 2014
1

ww.allergyuk.co.uk

2 	Az Európai Bizottság Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága (European

Commission Scientific Committee on Health and Environmental Risks) által készített tanulmány

3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1278_en.htm

4

„Az ionok hatása” (‘The Ion Effect’) (Soyka, 1991),

5 	Reilly T, Stevenson IC. A negatív ionok hatásának vizsgálata a nap különböző szakaszaiban a

6

http://inderscience.metapress.com/content/x550762264598q61/

7

http://www.fpnotebook.com/Lung/Exam/Tchypn.htm

8

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract

9

http://www.who.int/ceh/capacity/Indoor_Air_Pollution.pdf

10

http://www.asthma.org.uk/asthma-facts-and-statistics

maximálist el nem érő testgyakorlásra adott reakciókkal kapcsolatban (An investigation of the effects of
negative air ions on responses to submaximal exercise at different times of day.) J Hum Ergol (Tokyo)
1993 Jun;22(1):1-9.
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KenkoAir® Légtisztító
A Nikken cég hatékony „Tiszta Ion” elnevezésű Negatív Ion
Technológiája bizonyítottan csökkenti a levegőben levő, asztmát
és allergiát okozó szennyező anyagok mennyiségét.
·· Az orvosi minőségű ULPA szűrő a levegőben levő - akár 0,12u méretű - részecskék 99,9995%-át is
eltávolítja
·· Az Európai Központi Allergia Kutatási Alapítvány (ECARF) és a Brit Allergia Alapítvány ajánlásával
·· Negatív Ion Technológia
·· Ózonmentes működés
·· Korszerű és könnyű, így jól szállítható
·· Negatív ionokban gazdag és pihentető környezetet hoz létre
·· Magas fokú automatizáltság jellemzi, a szennyezettségszint-jelző automatikusan a szükséges
szintre állítja be a ventilátor sebességét és tisztító erejét
·· Szűrőcsere-jelzővel ellátva
Ultra-tiszta, három-szintű szűrés
A KenkoAir ® levegőtisztító műszakilag fejlett háromszintű szűrőrendszert
tartalmaz. Ennek részei: az előszűrő, amely fizikai akadályként vagy
csapdaként működik a nagyobb részecskék, pl. háziállatok szőrének és
por eltávolítására, a második szint egy aktív szén abszorpciós szűrőből áll,
amely eltávolítja a légnemű gázok és oldatok molekuláit, a harmadik szint
a fejlett orvosi minőségű ULPA (ultra alacsony légrészecskeszűrő) szintet
jeleni, amely a rendkívül finom méretű részecskéket távolítja el. A kiváló
ULPA szűrő eltávolítja még a 0,12 mikron méretű részecskék 99,9995%-át
is, míg az orvosi környezetben - így kórházi műtőkben - használt
HEPA-szűrők csak a 0,3 mikron méretű vagy annál nagyobb részecskéket
távolítja el. Ez jól érzékelteti, hogy a KenkoAir ® levegőtisztító
használatával milyen tisztaságú levegő érhető el.
Jobb Önnek és jobb a környezetünknek
A KenkoAir ® levegőtisztító beépített Negatív Ion Technológiával működik,
másodpercenként 2 millió negatív iont bocsát ki. A készülék ózon (az
oxigén mérgező formája) kibocsátása nélkül működik, amelyet azonban a
legtöbb légszűrő rendszer generál. A rendszer emellett jó
energiahatékonysággal dolgozik: megkapta az Egyesült Államok
Környezetvédelmi Hatóságának (United States Environmental Protection
Agency) Energy Star besorolását, amelyet csak standard besorolású
készülékeknél legalább 40%-kal hatékonyabb energiafelhasználással
működő légtisztító készülékek kapnak meg, így a felhasználók évente
mintegy 230 kWh energiát takaríthatnak meg, ezzel csökkenthetjük
villanyszámlánkat és könnyíthetünk a bolygónkat érő terhelésen.
Endorsements
A KenkoAir® levegőtisztítót az Európai Központi Allergia Kutatási
Alapítvány (ECARF) és a Brit Allergia Alapítvány tudományos testületek

Súly

6.3kg

Készült

újrafelhasználható műanyagból (ABS)

ajánlják: ezen szervezetek csak olyan termékeket támogatnak, amelyek a
környezetből igazoltan képesek hatékonyan eltávolítani az
allergén anyagokat.
A KenkoAir ® levegőtisztító működésének bemutatása
A KenkoAir ® egy visszaforgató levegőtisztító, amely eltávolítja a
levegőben lévő részecskéket és allergéneket, mint például: port, füstöt,
pollent, penészgomba spórákat, elhalt állati hámsejtet, poratkát és káros
rostanyagokat, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak.
Használati útmutató
Első bekapcsolásakor a KenkoAir ® készülék levegőminőség-kijelzőjének
színe többször megváltozik, egészen addig, amíg beállítja a megfelelő
szintet, majd körülbelül 30 másodperc elteltével a rendszer működésre
kész. A skála kék vége alacsony légszennyezettséget, míg a piros magas
részecskekoncentrációt jelez. A szenzor folyamatosan figyeli a beltéri
levegő minőségét. Az érzékelő színváltozással jelzi a levegő minőségének
változását, amely módosítja a ventilátor sebességét és a tisztítóerőt,
amennyiben a készülék automata üzemmódban van.
Szűrők cseréje
A szűrőt félévente vagy a szűrő élettartamjelzőjének villogása esetén
cserélni kell. A szagtalanító szűrőt és az ULPA szűrőt rendszeresen
cserélni kell. A szűrőket legalább három havonta egyszer vagy ennél
gyakrabban ellenőrizze, ha a készüléket olyan területen használja, ahol az
átlagosnál nagyobb mértékű a levegő szennyezettsége.
FIGYELEM: Az előszűrő újrafelhasználható. Ne dobja ki hulladékként –
tisztítsa meg és tegye vissza a további működtetéshez.

Ellátott helyiség mérete 313 sq ft/ 29m2
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Technológia

Negatív Ion Technológia

Szűrők

antibakteriális előszűrő, szagtalanító szűrő, orvosi minőségű ULPA szűrő

Méretek

szélesség: 37,5 cm, hosszúság: 57,5 cm, vastagság: 25,5 cm

1641 KenkoAir® Légtisztító

Energiafelhasználás /
zajterhelés

max. turbó 45W / 51 dB.

1643 KenkoAir® szűrőcsomag
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A Fény
fontossága

fény

A fény ereje
Amikor az ember és a környezete kapcsolatát vizsgáljuk, igen
gyakran elkerüli a figyelmünket, mennyire fontos a fény. Az öt
érzékünk - a látás, a szaglás, a hallás, az érintés és az ízlelés – közül
agyunk a legtöbb információt a szemünkön keresztül kapja. Ezen
információkat a fény közvetíti számunkra.

Minden élet
forrása és éltető
ereje a fény
7

Sokszor nem is gondolunk arra, hogy a fény fontos eleme
jóllétünknek, pedig a fény éppoly fontos része környezetünknek, mint
a levegő vagy a víz. A testünk is különféleképp reagál az eltérő
mennyiségű fényre, és szervezetünk belső kémiai folyamatainak
ritmusát is részben a fény befolyásolja. Reggel a fény ébreszt minket,
este pedig a kihunyó fény jelzi, hogy ideje lefeküdni.
A John Ott2 és mások által végzett kutatások feltárták, hogy a fény
milyen fontos szerepet játszik egészségünk minden vonatkozásában.
John Ott még egy külön kifejezést is alkotott: elégtelen fényfelvétel
(mal-illumination), amely az elégtelen táplálkozással rokon kifejezés.
Azt jelenti, hogy az egészségnek éppoly alapvetően fontos
alkotóeleme a fény, mint a táplálék, és mivel egyes táplálékok jobb
míg más táplálékok kevésbé jó hatással vannak ránk, így egyes
fénytípusok is jobb, illetve rosszabb hatással vannak ránk.
A modern élet jellemzője, hogy időnk nagy részét zárt helyiségben
- mesterséges fénytől megvilágítva - töltjük. Vannak, akik a
mesterséges fényre érzékenyebben reagálnak, mint mások,
megfájdul a fejük, dekoncentráltak lesznek és hasonló tünetek
lépnek fel náluk. Mivel ezen emberek a népességnek csak kis
hányadát teszik ki, ezen embereket hajlamosak vagyunk
„sajnálatosan túlérzékenynek” tekinteni.
Talán közelebb járunk az igazsághoz, ha az ilyen tüneteket inkább egy
skálán képzeljük el, amelyen egy bizonyos küszöbérték felett ezen
tünetek akuttá válnak, míg más esetekben csak a szervezetet érő
stressz szintjét növeli.
A KenkoLight® készülék által keltett természetes spektrumú fény
hasonlít a Napból érkező természetes fény jellemzőire, amely
csökkenti a természetestől igencsak eltérő mesterséges fény
szervezetünkre gyakorolt hatásait.
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A tudományos háttér
A kutatások kimutatták, hogy a mesterséges fény jelentős és
számszerűsíthető fiziológiai és pszichológiai hatást gyakorol az élő
szervezetre. Fontos a fény mennyisége is, de annak összetétele és
minősége talán a legfontosabb tényező, amely kihatással van
egészségünkre, lelkiállapotunkra és látásunk élességére. A legtöbb
ember tudatában van a fény és a látás kapcsolatának. Azt azonban
kevesen tudják, hogy a szemben a nem-vizuális fényérzékelő sejtek
fejlődnek ki először, mégpedig sokkal hamarabb, mint fényérzékelő
sejtek és pálcikák és csapok, amely a fényt látássá alakítják.
A fiziológiai kutatások kimutatták, hogy a szervezet több oxigént vesz
fel, csökken a pulzus, jobban szívja fel a D-vitamint és a kalciumot,
valamint jobban működnek az izmok, ha teljes spektrumú lámpa
fénye és nem hidegfényű lámpa fénye éri.8

“A szervezetben levő vér mintegy
99%-át minden két órában fény
éri, ahogy a szemfenéken
átáramlik” 2
Dr. John Ott kimutatta, hogy csak a Nap teljes spektrumú fénye segíti
elő optimálisan a növények növekedését. Ezen kívül azt is kimutatta,
hogy a mesterséges fényben élő csirkék csak feleannyi ideig élnek,
agresszívebbek és sokkal magasabb koleszterintartalmú tojásokat
tojnak. Amikor kutatásai során egy iskolai osztálytermet teljes
spektrumú fénnyel világított meg, a gyermekek vizsgálata során azt
találta, hogy már egy hónap elteltével jobb teljesítményt nyújtottak
tanulmányaikban és a gyerekek sokkal kevesebb
hiperaktivitást mutattak.2
A Floridai Közoktatási Minisztériummal (Florida Department of
Education) közösen végzett vizsgálatok feltárták, hogy a teljes
spektrumú fény pozitív hatást gyakorol a figyelemhiányos és gyenge
tanulmányi eredményeket felmutató gyermekek esetén, ezen kívül
csökkentette a gyerekkori fogromlás mértékét is.
A szemen át a szervezetet érő fény a hipotalamuszba jut, amely a
testünk ütemadó órájaként az idegrendszert, az endokrin rendszert,
az immunrendszert és az agy érzelmi központjait irányítja. Mivel a
hipotalamusz reagál a fényre, alapvetően fény által kiváltott
információkkal (vagy a látott dolgokkal) irányítja alapvető
testi funkcióinkat.2
A hipotalamusz ezen kívül felel a testünk biológiai órájának megfelelő
működéséért. A testünk biológiai órája a szemünkön keresztül
érkező fény mennyiségétől függ. Ez szabályozza, mikor ébredünk,
szabályozza a hormonok véráramba jutását, a testhőmérsékletet, az
étkezés és az alvás időpontját. Ha nem éri a szervezetet elegendő
minőségi fényt, ez azt jelenti, hogy testünk kiesik a ritmusából és ez
vezethet arra, hogy nem tudunk elaludni, és ez az oka annak is, hogy
miért táplálkozunk rendszertelenül.3

Az átlagember idejének 90%-át zárt helyiségben - vagy a
munkahelyen vagy otthon - tölti, ahol nincs természetes napfény, és a
napfény hiánya miatt megnövekedhet a szervezetünkben levő
melatonin mennyisége. A melatonin nevű hormon szabályozza az
alvási ciklust és ez a hormon biztosítja, hogy szervezetünk belső
órája rendben működjön, továbbá ez a hormon indít be egy sor
biológiai folyamatot. A hormon hiánya okozza a hibernációs reakciót 4 ,
mivel a hormonnak nincs minek cselekvésre indítani a szervezetet.
A kutatók a fényről kimutatták azt is, hogy nagy hatással van
anyagcserénkre és hormonszintünkre. Szürkehályogban szenvedő,
10%-os látástartománnyal rendelkező páciensek5 csoportján végzett
vizsgálat során kimutatták, hogy ezen pácienseknél anyagcsere- és
hormonzavarok léptek fel, anyagcseréjük lassú,
ACTH-hormonszintjük alacsony volt, így kortizolhormon*-szintjük is
alacsony volt. A szürkehályog eltávolítása után a páciensek szemén
áthaladó fény mennyisége jelentősen megnőtt, a megfigyelt
anyagcsere-szint javult és a páciensek hormonszintje is visszatért a
normál értékekre.
A normál mesterséges és a teljes spektrumú mesterséges fény
gyermekekre és felnőttekre gyakorolt hatását vizsgáló másik
tanulmány 6 kimutatta, hogy a normál mesterséges fénynek kitett
tesztcsoport tagjainak szervezetében a kortizol hormon szintje olyan
magas volt, mintha ezen személyek stressznek lettek volna kitéve. A
megnövekedett hormonszint magyarázatul szolgált az egész nap
mesterséges fénynek kitett gyermekeknél tapasztalt izgatott
lelkiállapotra és magas aktivitásra. A teljes spektrumú fénynek kitett
gyermekeknél ezen jellemzők alacsonyabb szinten álltak.
A felnőttekre gyakorolt hatás is hasonló a termelékenység
tekintetében. Egy cég állítása szerint évente 235 000 amerikai dollár
összeget tudott megtakarítani, mivel kevesebb számítógépes hiba
fordult elő, pusztán azzal, hogy az irodáikban levő világítást teljes
spektrumú fénnyel oldották meg.2
* A kortizol a szervezet számára fontos hormon, mivel ez szabályozza
a vércukorszintet, gyulladáscsökkentő hatású és hozzájárul az
emlékezet működéséhez, egyensúlyban tartja a só- és vízháztartást,
és részt vesz a vérnyomás szabályozásában.

A technológia
Természetesebb fény

További előnyök

Normál izzólámpa által kibocsátott vagy fluoreszkáló fény - sőt még
a nem villódzásmentes LED-fényforrások esetén is - az izzók olyan
frekvencián működnek, amelyre a folyamatos fényvillódzás jellemző
és - bár lehet, hogy nem észrevehető - ezen villódzás fáradtságot és
szemfájdalmat okoz.

A KenkoLight® készülék az Ön személyes igényeihez igazítható, a kar
kihúzásával tökéletes asztali lámpát kapunk, ha viszont a kart a
diffúzor tartóhoz zárjuk, a lámpa hangulat- vagy éjjeli lámpaként is
használható lesz.

A KenkoLight® készülék - egyedi villódzásmentességet biztosító
áramköreivel - éppen a mesterséges fény által keltett tünetek
megelőzésére szolgál. Az áramkör megszünteti a normál fény
villódzását és ragyogását, így a nap bármely szakában vagy az év
bármely szakaszában élvezheti a készülék által kibocsátott
természetes fényt, amely jótékony hatással van testi - és
hangulatának javításával - lelki egészségére is, növeli munkahelyi
hatékonyságát, csökkenti a fáradtságot és a stresszt, valamint enyhíti
a mesterséges fény által keltett egyéb tüneteket is.

A reggeli felébredés és az esti elalvás könnyebb, ha a lámpa fényének
erőssége - a napfelkelte fényerősödését és a naplemente
fénycsökkenését utánozva - fokozatosan erősödik és csökken. Az
ilyen fokozatos ébredés és elalvás elősegíti, hogy az ember
természetes alvásciklussal éljen, ami azt jelenti, hogy pihentebb és
energikusabb lesz napközben. Amennyiben a reggeli fokozatos fény
nem lenne elegendő, a készülék tartalmaz egy beépített ébresztőórát,
amely biztosan felébreszti az alvót.

Természetes spektrumú fény
A legtöbb élő szervezet természetes napfény melletti életre fejlődött
ki. Cégünk ezt felismerve alkotta meg a KenkoLight® készüléket,
amely a fény hullámhosszának teljes látható spektrumát tartalmazó
fényt bocsát ki, amely megfelel a természetes látható napfény
jellemzőinek. A kibocsátott fény spektrumának a természetes
napfény felé való eltolásával a fény élesebb lesz és több kék
frekvenciás fényt tartalmaz, mint például a hagyományos izzók sárga
fénye. A kibocsátott fény spektrumának a természetes napfény felé
való eltolásával a fény élesebb lesz és több kék frekvenciás fényt
tartalmaz, mint például a hagyományos izzók sárga fénye. A
KenkoLight® nem termel veszélyes és káros UV sugarakat, mint a
természetes napfény.

“A fény kihatással van agyunk
működésére... a reggel
fokozatosan felerősödő fényt
kibocsátó lámpa... sokkal jobb
megoldás, mint a rádió éles
hangjára ébredni” 4

Környezetbarát
A KenkoLight® készülékben található LED izzók egy azonos 40W
teljesítményű hagyományos izzó energiaszükségleténél több mint
70%-kal kevesebb villamos energiát használ fel. Élettartama tízszer
hosszabb a fluoreszkáló izzóénál és hatvanszor hosszabb a
hagyományos izzóénál.
A LEDEK egyáltalán nem bocsátanak ki elektromágneses mezőt és
ennél fogva nem is kelt elektroszmogot, amely a vezeték nélküli és az
elektromos vezetékek használata során keletkező láthatatlan
elektromágneses sugárzás.

Legfőbb tények
•

•

•

•

•

A nem megfelelő megvilágítás kihatással van
szervezetünk stressz-szintjére és a
termelékenységre egyaránt7
A gyermekek általában jobb tanulmányi eredményeket
érnek el kiegyensúlyozott fényviszonyok között2
A szervezetünkben képződő új vér 99%-át - ahogy
szemünknél áramlik az erekben - fény éri2
A KenkoLight® a természetes napfényhez hasonló,
kiegyensúlyozott fényt bocsát ki
A KenkoLight® elősegíti a felébredés és alvás ciklusának
természetes lefolyását

All websites accessed on 21st July 2014
1

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/summer08/articles/summer08pg12.html

2	Az egészség és a fény - a természetes és mesterséges fény hatása az emberre és más élőlényekre

6 	A fény, a sugárzás és a tanulmányi eredemények: második évi adatok ((Lewis W. Mayron, Ellen L.

Mayron, John N. Ott, and Rick Nations) Intervention in School and Clinic, 1976. június; vol. 11, 4:
pp. 397-407.

John N. Ott (első kiadás: 1973) / A fluoreszkáló fény hatása a hiperaktivitásra és a tanulási nehézségekre
(Influence of Fluorescent Lights on Hyperactivity and Learning Disabilities) John N. Ott, ScD J Learn
Disabil 1976. augusztus és szeptember vol. 9 no. 7 417 417-422

7 	
 A napfény és a teljes spektrumú fény hatása az egészségre, a jóllétre és a teljesítményre (Jacob Liberman,

3

http://sleepfoundation.org/sleep-topics/sleep-drive-and-your-body-clock

8 	(Hughes, 1986) (Neer, 1984) Hughes, P.Ph.D. „A szimulált természetes fény felhasználása a védett földi

4

http://www.netdoctor.co.uk/healthy-living/light-up-your-life.htm

OD, PhD, D Sc.)

környezet kialakítására”.

5 	A szemet érő fény hatása az anyagcserére és a hormonokra] [A német eredeti mű címe: Der Einfluss des

Lichtes uber das Auge auf den Stoffwechsel und die Hormone.] (Klinische Monatsblätter fur
Augenheilkunde. 195(5):284-90, 1989 Nov.)
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KenkoLight®
A több természetes megvilágítás előnyei bármilyen
napszakban, évszakban az éven át
·· Fénye a Nap fényének természetes spektrumához hasonlít, így erősíti egészségünket, anélkül azonban, hogy a káros UV
sugárzásnak tenné ki bőrünket
·· Segít a szem feszültségének és a fejfájás csökkentésében és elősegíti a termelékenységet és koncentrációt, így javítja a hangulatot
·· A készülék fokozatosan növeli és csökkenti a kibocsátott fény mennyiségét, így utánozza a napfelkelte és a naplemente
fényváltozásait, és így segíti a természetes alvási ciklus elérését, továbbá beépített hangriasztóval van felszerelve a felébredés
elősegítésére, ezen kívül beépített órával is rendelkezik
·· Beállítható fényerősség-szabályozó
·· Vékony, kompakt, modern megjelenés: könnyű, mégis rendkívül tartós
·· Otthonra és irodába egyaránt ideális

Tereinkben külső természetes fény legyen

A KenkoLight® működésének bemutatása

A KenkoLight a hagyományos mesterséges fényhez képest szélesebb
spektrumú fényt bocsát ki, amely jobban hasonlít a Nap természetes
fényéhez. A legtöbb organizmusnak természetes napfényre van szüksége, a
modern életvitel azonban a napsütéses órák alatt jórészt épületekbe zárva
zajlik. Különösen a téli hónapokban az emberek elenyésző mennyiségű
természetes fényt kapnak. A KenkoLight® segít a mesterséges fény által
keltett stressz csökkentésében, növeli a munkahelyi termelékenységet, és
csökkenti a mesterséges fény negatív hatásait.

Javítja a megvilágítást az irodában vagy otthon. Segít a testünknek
megindítani a fáradtság leküzdéséért felelős anyagok előállítását.
Kedélyjavító hatású, és növeli az általános termelékenységet a
munkahelyen (vizsgálatok igazolják, hogy a jól megvilágított területeken
nő a dolgozói teljesítmény és javul az alkalmazotti morál).

®

Praktikusan használható
A KenkoLight® elsődlegesen feladatmegoldásra és olvasásra használható
fényt bocsát ki. A beépített villódzásmentes technológia révén segít a
szem megerőltetésének csökkentésében. A karok bezárásával a fény
háttérfényként, hangulatlámpaként vagy éjszakai lámpaként használható.
A KenkoLight® készüléken beállítható, hogy a napfelkeltéhez hasonlóan
reggelenként fokozatosan erősödjön illetve a naplementéhez hasonlóan
fokozatosan csökkenjen a fénye, így ébredésünk és alvási ciklusunk sokkal
természetesebb lehet , ezzel megkönnyíti számunkra a felébredést, és így
energiával jobban feltöltődünk. Szükség esetére a készülékben beépített
ébresztő és óra is van.

Használati útmutató
Csak beltéri használatra. A következő célokra használható:
·· Nappali - általános fényforrásként vagy olvasólámpaként
·· Konyhai munkafelület - javítja a látási viszonyokat, és kíméli a
fáradt szemet
·· Gyerekek íróasztala - házi feladat írásához vagy játékhoz
·· Hálószoba: hangulat- vagy éjjeli lámpaként, illetve a készülék
beállítható arra is, hogy napfelkeltéhez hasonlóan fokozatosan
növekedjen a fény a hálószobánkban
·· Iroda - különösen dokumentumok olvasásához vagy számítógépen
végzett munkához
·· Munkahely - az egyes alkalmazottak személyes fényigénye eltérhet a
koruk, a látásuk vagy személyes preferenciáik alapján

Súly

1kg

Technológia

 eljes spektrumú fényt kibocsátó diódák (LED). A fény: UVA és UVB mentes fényt kibocsátó LED-izzók
T
Napkelte-szimulátor ébresztőórával USB 2.0 porton keresztül egyes MP3 lejátszók /
mobiltelefon modellek tölthetők

Méretek

az alap szélessége: 7,6 cm, az alap hosszúsága 17,5 cm, teljes magasság 39,5 cm, lámpafej hossza: 30 cm

Energiafogyasztás:
Fényerő

340+ lumen (40 W hideg fehér fényerővel egyenlő)

Fényerősség

600 lux 40 cm-es távolságban

Frekvencia

legfeljebb 12 000 MHz

A LED tényleges élettartama

35 000 óra (60-szor hosszabb, mint az izzólámpáké átlagos körülmények között)

CRI (színvisszaadási mutató) értéke

90-nél több

Áramellátás:
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Bemenet

100–240 V

Kimenet

(adapter)12 V, 2,5 A

Teljesítményfelvétel

legfeljebb 12 W

Kimenet

(USB) USB 2.0 — 5 V, 500 mA

1290 KenkoLight®
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Víz

A víz fontossága
A víz az emberi szervezet alapvető tápanyaga és kritikus fontossággal
bír az emberi élet szempontjából. Ennek ellenére gyakran nem
szentelünk neki kellő figyelmet, mint a hat alaptápanyag egyikének. A
többi alaptápanyag: a szénhidrátok, a zsírok, a vitaminok, a fehérjék
és az ásványi anyagok.1
A sejtjeinkben végbemenő legtöbb kémiai reakcióhoz vízre van
szükség. Szükségünk van a vízre, hogy a vér a legfőbb szerveink
között szállítani tudja a tápanyagokat és el tudja távolítani a
szennyező anyagokat, továbbá arra, hogy testhőmérsékletünket
szabályozzuk, ízületeinket „kenjük” és arra, hogy az fizikai
behatásokat elnyelje.2 A megfelelően hidratált állapot segít továbbá
sok betegség és testi állapot, így a cukorbetegség, a székrekedés, a
húgyúti fertőzések, a kognitív képesség csökkenése és
bőrbetegségek megfelelő kezelésében is.1. Kutatások kimutatták,
hogy a nem megfelelően hidratált állapot hozzájárul a szürkehályog,
a stroke és az asztma kialakulásához.2
A kutatások azt is kimutatták, hogy a jobb hidratáltság csökkentheti
a bél-, a mell-, a prosztata- és a húgyúti rák kialakulásának
valószínűségét. A vesekő kialakulásának kockázatát 39%-kal
csökkenti, míg férfiak esetén az ischémiás szívbetegség kockázatát
46%-kal, nők esetén 59%-kal csökkenti.3
A legtöbb ember számára azonban a nem megfelelő hidratáltság és a
fizikai stressz közötti kapcsolat az igazán nyilvánvaló: ha az ember ki
van száradva, a szervezet nem működik megfelelően.
„A kutatások kimutatták, hogy már egy fél liter víz hiánya
megnövelheti a szervezet kortizol-szintjét, mondja Amanda Carlson,
RD, az Atléták Sportteljesítményéért Felelős Intézet teljesítményért
felelős igazgatója. „A kortizol az egyik stresszhormon. Ha kellően
hidratált állapotban vagyunk, az alacsonyan tartja a stressz szintjét
is. Ha nem adjuk meg a szervezetnek a kellő mennyiségű folyadékot,
ezzel stresszes helyzetbe hozzuk, és a szervezet erre reagál”.4
Az utóbbi időkben végzett kutatások kimutatták, hogy ha a
gyermeknek kellő mennyiségű folyadékot juttatunk, az
nagymértékben javítja a kognitív funkciókat, így a vizuális memóriát,
a teljesítményt5, és azok a diákok, akik vizet vittek magukkal a
vizsgákra, sokkal jobban teljesítettek, mint azok, akik nem.6

“Már a kismértékű kiszáradás is
akár 3%-nyi mértékbe is
lelassítja az anyagcserét.”7
A kutatások kimutatták, hogy az emberek 65-75%-a kiszáradás
valamilyen fokán áll 8 ez részben a víz miatt van, amely annak ellenére,
hogy alapvető szükséglet, gyakran nem kap kellő figyelmet, többek
között azért nem, mert a szomjúságot jelző mechanizmus
elnyomható vagy félreérthető.1 A társadalom viszont továbbra is
nehezen érti meg ezt és nehezen tesz is ennek érdekében, ami azt
jelenti, hogy az erre rászoruló emberek nem kapják meg az erről
szóló tájékoztatást, amellyel pedig megfelelő mértékben hidratált
állapotban lehetnének.9
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A tudományos háttér
A Nemzeti Hidratálási Tanács által végzett vizsgálat 5kimutatta, hogy
az Egyesült Királyság felnőtt népességének mintegy 65%-a kevesebb
vizet iszik, mint az ajánlott mennyiség, ami 2 liter lenne.
Ezen túlmenően7:
•

•

•

•

•

Napi öt pohár víz fogyasztása 45%-kal csökkenti a végbélrák
kockázatát, ezen kívül 79%-kal csökkenti a mellrák kockázatát,
továbbá 50%-kal csökkenti az esélyét annak, hogy az ember
húgyhólyagrákot kapjon.
A vesék nem működnek megfelelően elegendő mennyiségű víz
hiányában. Ha a vesék nem tudnak a teljes kapacitásukkal
működni, a teher egy részét a máj veszi át.
A víz segít a megfelelő izomtónus fenntartásában azzal, hogy
lehetővé teszik az izmok számára a megfelelő összehúzódást és
azzal, hogy megakadályozzák azok kiszáradását. A megfelelő
mennyiségű víz fogyasztásával megelőzhető a súlyleadás során a
bőr petyhüdtté válása. Az összeeső sejteket feltölti a víz, amely a
bőrt feszesebbé, tisztává, egészségessé és ellenállóvá teszi.
A víz segít a székrekedés megszüntetésében. Ha a szervezet
túlságosan kevés vízhez jut, a szükséges vizet a belső forrásokból
vonja el. A vastagbél az elsődleges ilyen forrás, és a víz innen való
kivonása vezethet a székrekedéshez. Ha viszont az ember
elegendő mennyiségű vizet iszik, a normális bélműködés
rendszerint visszaáll.
A megfelelő mennyiségű víz hiánya a napközbeni kimerültség
elsődleges oka.

A csapvíz
A csapvíz modern társadalmunk egyik csodája. Majdnem minden
háztartásba eljut a biztonságos ivóvíz. Európában minden országban
országos előírások szabályozzák a csapvíz biztonságosságát, ennek
eredményeként a vizet feldolgozzák, és vegyi anyagokkal kezelik a
baktériumok elpusztítására és a biztonság garantálására. A vegyi
anyagokat természetesen biztonságos mennyiségben adják a vízhez,
a klór viszont erőteljes oxidálóanyag és bizonyos határértékek felett
mérgező is. A csapvízben a klór koncentrációja alacsony, de azt a
szervezet felszívja és feldolgozza, a fertőtlenítési folyamat egyéb
melléktermékeivel együtt. Így – bár egyes meghatározások szerint a
víz biztonságos – emellett azonban előfordulhat, hogy alacsony szintű
vegyi stresszt is okoz a szervezetnek. Ezen vegyszerek ezen kívül a
víz ízére és szagára is kihatnak.
2005 óta az úgynevezett Környezetvédelmi Munkacsoport
kutatásokat végzett az újonnan született csecsemők
köldökzsinórjából származó vér elemzésére. Egyes vérmintákban
több mint 200 féle ipari eredetű vegyi anyagot találtak, amelyek
mindegyike jelentős káros hatással lehet a szervezetre. Ezek
nyilvánvalóan nem kizárólag vízből származó vegyi anyagok, hiszen
ezek az anya által elfogyasztott élelmiszerekből, egyéb italokból, a
levegőből, illatanyagokból is származhatnak és a bőrön át felszívott
egyéb vegyi anyagok is lehetnek.10
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Igaz ugyan, hogy a vízminőséget a feldolgozás során ellenőrzik, van
viszont egy ismeretlen és ellenőrizetlen minőségű hosszú
csőrendszer, amely a vizet eljuttatja a fogyasztóhoz. Végezetül
megjegyezzük, hogy a csapvíz legnagyobb részét elpocsékoljuk, a
wc-ben leeresztjük, mosásra és tisztításra és kerti öntözésre
használjuk. A tisztítási folyamatban tehát mindig egyensúlyban kell
lennie a költségeknek és a létrehozott értékeknek.

Palackozott víz

Környezetvédelmi szempontból megállapíthatjuk, hogy:12:
•
•

•

•

•

A csapvízzel összehasonlítva a palackozott víz egyes problémákra
megoldást jelent, miközben új problémákat hoz létre. A palackozási
folyamatban a víz steril marad anélkül, hogy további vegyszereket
kellene hozzáadnunk, így klórral sem kell kezelnünk a vizet. Mivel a
víz nem a csőhálózaton keresztül érkezik, újabb szennyezőanyagok
sem jelentenek veszélyt. Másrészt viszont ennek igen jelentős ára
van, úgy a palack árát, mint a környezetre gyakorolt hatást tekintve.
Először is ott van a víz forrástól fogyasztóig való eljuttatásának
költsége. Ennek során sokszor sok ezer mérföldet utaztatják a vizet
nemzetközi szinten. Másodsorban ott van a palackok gyártása során
felhasznált energia és műanyag valamint a palackok
ártalmatlanítása, különösen akkor, ha azok szemétlerakóba kerülnek
vagy egyszerűen eldobják azokat.
Ezen kívül a palackozott vízre vonatkozó előírások minden ország
esetén eltérőek, sok palackozott víz esetén nincsenek minőségi
határértékek megállapítva. 2008-ban az Egyesült Államokban a
Környezetvédelmi Munkacsoport vizsgálatokat végeztetett, amely
arra a megállapításra jutott, hogy a palackozott víz nem
szükségszerűen biztonságosabb a csapvíznél. A munkacsoport által
megvizsgált tíz minta 38 szennyezőanyagot tartalmazott, amelyek
között voltak műtrágya-üledékektől kezdve ipari oldószerekig sok
minden. Két minta esetén a szennyezőanyagok szintje meghaladta az
állami és ágazati egészségügyi szabványértékeket is. Emiatt sok
rangos amerikai étterem a palackozott víz helyett már inkább szűrt
csapvizet használ működése során. San Francisco városa például
mára megtiltotta alkalmazottainak, hogy palackozott vizet
vásároljanak városi célokra.11

•

•

•

•
•

Naponta világszerte több mint 100 millió palackozott víz fogy
Mintegy 1500 palack kerül a szemétlerakókba és az óceánokba
minden egyes másodpercben
Minden évben 2 millió tonna műanyag-palack kerül
a szemétlerakókba
Több mint 700 évig tart, amíg a műanyagpalackok elkezdenek
lebomlani, és akár 1000 évig is eltart, mire teljesen lebomlanak
Egyetlen műanyag palack előállításához 3-5 liter vízre van
szükség, egyes importpalackok esetén pedig akár 7 liter vízre is
szükség lehet
Évente 151 milliárd liter olajra van szükség a világon a műanyag
palackok előállításához;
Az egész világ palackozottvíz-iparának teljes energiaszükséglete,
ideértve a palackozott víz fogyasztókhoz való szállításának
energiaigényét is, mintegy 50 milliárd liter olaj évente
2006-ban a műanyag-palackok előállítása során 2,5 millió tonna
széndioxid termelődött
A palackozott víz 24%-a közvetlenül a csapból származik
Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának becslései szerint a
tengerek minden egyes négyzetmérföldjén világszerte 46 ezer
műanyag-darab található

Vízszűrők
A csapvíz és a palackozott víz melletti harmadik alternatíva a csapvíz
szűrése, vagyis ha vegyi anyagokat adnak a csapvízhez és
szennyezőanyagok kerülnek a vízbe, logikus, hogy a felhasználás
helyén ezen anyagokat ki kell szűrni.
Sokféle víztisztítási eljárás létezik. A leghatékonyabb a desztilláció,
amely háztartási szempontból nem mindig kivitelezhető. A fordított
ozmózis szintén nagyon hatékony, ennek viszont igen magas
környezeti költsége van, mintegy négyszer annyi vizet kell
felhasználni és kiengedni a szűrési folyamat során, mint amennyit
ténylegesen fel lehet majd használni. Ezen eljárások annyira
hatékonyak, hogy mindent kivesznek a vízből, nemcsak a káros
vegyszereket, hanem az ásványi anyagokat és a jótékony hatású
tápanyagokat is. A kínálat másik végén az asztali vagy konyhai
használatra szolgáló kis kapacitású kancsószerű szűrőeszközök
állnak, amelyben kis szűrőbetétek vannak. Ezen eszközök az íz
tekintetében tudnak segíteni, de ezen kívül sokkal többet nem.

PiMag® Víz
Mi lenne, ha saját otthonunkban vagy munkahelyünkön tudnánk friss
forrásvizet csapolni? Ezen a céllal hoztuk létre a Nikken cég PiMag®
vízzel kapcsolatos termékeit, amelyek a csapvizet friss forrásvízhez
hasonló vízzé alakítják át. A készülék több lépcsőből álló folyamat
során lúgosítja, ásványi anyagokkal feltölti, ionizálja, energizálja és
oxigénnel dúsítja fel a csapvizet. A PiMag® vízzel kapcsolatos
termékek, könnyű, bársonyos, friss ízű vizet hoznak létre, amely
nemcsak kellemes és itatja magát, hanem még jót is tesz
egészségének. Ezen eljárásokról további részletes tájékoztató a
Technológia c. részben található.

“Az embert a zuhanyozással
több toxikus hatás éri, mintha
ugyanezt a vizet megitta volna.”
PiMag® víz zuhanyozásra
Erről számolt be egy nagy amerikai egyetem által a közelmúltban
végzett kutatásáról a Science News című tudományos fórum. Az
egészségre feltehetőleg a legnagyobb kockázat nem azon
élelmiszerekből és vízből ered, amit elfogyasztunk, hanem abból a
klóros vízből, amellyel fürdünk és zuhanyozunk. A bőr a szervezet
legnagyobb szerve és könnyen felszívja a szennyező anyagokat,
amely ezután a vérbe kerül. Vagyis amit a bőrünkre teszünk, az a
szervezetünkben köt ki.

„Majdnem minden háztartásban a kloroform magas
szintjének elődleges oka a zuhanyozás és a meleg vizes
fürdő, a vízben található klór miatt”.
Dr. Lance Wallace, a Környezetvédelmi Ügynökség munkatársa.

A meleg víz felnyitja a bőr pórusait, és így a bőr olyan „lyukacsos”
lesz, mint a szivacs. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szervezet több
klórt vesz fel egy tízperces zuhanyozás alatt, mintha ugyanezen vízből
nyolc pohár vizet ittunk volna meg.13
„A trihalometánok (THM) belégzés és zuhanyozás és a fürdés során
való bőrkontaktus útján való felvétele veszélyes lehet az emberi
egészség számára. A zuhanyozás és a fürdés során rendszerint
meleg vizet (35 °C–45 °C) használunk. A klóros víz felmelegítése
elősegítheti a THM-képződést a szerves és a maradvány-klór között
fokozott reakciók következtében. Előfordulhat, hogy a hideg vízben
levő THM-koncentrációnak való kitettség értékelése során az emberi
egészséggel kapcsolatos lehetséges kockázatot mértékét
alábecsülik. A kutatók megállapították, hogy a belélegzés révén
megvalósuló kitettséggel kapcsolatos veszélyek (2,1 × 10 – 6 – 3,7 ×
10− 6) hasonlóak a bőrkontaktus révén megvalósuló kitettséggel (2,2
× 10 – 6 – 3,9 × 10 − 6) a városok esetén. Három város esetén a
vizsgálat becslései szerint a THM-mel való zuhanyozás közben
megvalósuló kitettség miatt 36 rák-eset fog előfordulni. Ezen
városok Torontó, amely esetén a legmagasabb a lehetséges
rákesetek száma (22), továbbá Ottawa (10) esettel és Hamilton (4)
esettel következik. Az érzékenységi elemzések kimutatták, hogy az
egészségügyi kockázatokat a zuhanyozás során felhasznált víz
mennyiségével és/vagy tartamával befolyásolni lehet az egyenes
arányosság elvével összhangban.”13
„Az ivóvíz biztonságosságának értékelése azon a feltételezésen
alapul, hogy kitettség elsősorban az anyagcsere során valósul meg. .
Arra a következtetésre jutottunk, hogy az ivóvízben levő szennyező
anyagok bőrön át való felszívódásának jelentőségét alábecsültük, és
az agyagcserén kívül más kitettség is megvalósulhat, sőt
elképzelhető, hogy az elsődleges kitettség nem is az anyagcserén
keresztül valósul meg.”14
Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának becslései szerint a
tengerek minden egyes négyzetmérföldjén világszerte 46 ezer
műanyag-darab található.12

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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A Technológia

PiMag® Waterfall gravitációs vízrendszer
Egyszerűen működtethető, fejlett
vízszennyezettség-csökkentő technológia

PiMag® víz eredete

·· Természetes, gravitációs szűrés – nincs szükség
elektromos áramra

A PiMag® víz technológia egyedi jellemzője, hogy az eljárás során
pi-ásványi anyagokat adnak a vízhez. A japán tudósok eredetileg a
hetvenes években fedezték fel a tiszta, természetes módon lúgos
kémhatású pi-vizet. Megfigyelték, hogy egy távoli hegyi patak vize
rendkívüli hatást gyakorolt a terület növényvilágára.

Legfőbb tények
•

A tudósok megvizsgálták a területet, és megállapították, hogy a
területen szokatlan helyrajzi jellemzők uralkodtak. A környező
hegyek magnetitet és kalciumot tartalmaztak, a víz ezen kívül – a
természetes kristályokat alkotó - szilikátokon is átfolyt.

•

•

A Nikken cég PiMag® vízzel kapcsolatos termékei a csapvizet friss
forrásvízhez hasonló vízzé alakítják, így az ilyen tulajdonságú víz
otthonainkban és munkahelyünkön is elérhetővé válik.

•

•

Az emberek 65-75%-a kisebb-nagyobb mértékben
dehidrált állapotban van.8
Egy vizsgálatban megállapították, hogy azok a diákok, akik
a vizsgára vizet vittek magukkal, jobb eredményeket értek
el, mint azok, akik nem vittek magukkal vizet.6
A megfelelő mennyiségű víz hiánya a napközbeni
kimerültség elsődleges oka.7
çA szervezet egy tíz perces zuhanyozás alatt annyi klórt
vesz fel, mint amennyit nyolc pohár víz elfogyasztása
jelentene.13
A pi-vizet a hetvenes években Japánban fedezték fel.

·· Ásványi anyagok hozzáadásával a pH-érték lúgosra
változtatható
·· Igazolt szűrőrendszer a szennyeződések mennyiségének
csökkentésére
·· A szűrőbetét élettartamát egy LED kijelző mutatja
·· Szépen elhelyezhető a konyhai munkaasztalon
·· A Vízminőségi Társaság jóváhagyó Aranypecsétjével ellátva
·· Nem szivárgó és BPA-mentes anyagokat tartalmaz
Többlépcsős eljárás

Használati útmutató

A vízellátástól és a vízvezetékrendszertől függően a csapvíz sok
vegyianyag-maradványt, így klórt, fertőtlenítőszer-maradványokat,
üledéket, nehézfémeket és növényvédő-szereket tartalmazhat. A Nikken
cégPiMag® vízzel kapcsolatos termékei a normál csapvizet alakítják
tiszta PiMag®-vízzé.

A felső tartályt töltse fel vízzel. A megszűrt PiMag® víz az alsó tartályban
gyűlik össze. A szűrő élettartamát jelző LED-lámpa zöldről pirosra vált,
amikor a szűrőt cserélni kell.

A PiMag® Waterfall gravitációs vízrendszer első lépcsője az előszűrő,
amely eltávolítja a vízből a nagyobb részecskéket. A második lépcsőben a
víz aktív szénen áramlik át, amely kiszűri a mikroszkopikus részecskéket.
Az aktív szén természetes anyag, amely kőszén oxigénben gazdag
környezetben való feldolgozása során keletkezik. Az aktív szén igen nagy,
grammonként 500-2500 négyzetméter felülettel rendelkezik. Az utolsó
lépcsőben a víz ásványi anyagokkal való feltöltése történik, ahogy a víz
átfolyik a pi-ásványi anyagokon. Ezen anyagok a víz pH-értéként
megnövelik, lúgossá teszik, és lecsökkentik az oxidációs-redukciós
potenciált (ORP). A víz ezt követően átfolyik egy ásványi anyagokból álló
kőágyon, ezzel befejeződik a hatékony mágneses energizáló és
kondicionáló eljárás.
A legszigorúbb tervezési szabványok
A PiMag® Waterfall gravitációs vízrendszer korszerű, kompakt profilja
kényelmesen illeszkedik a modern konyhai környezetbe. A Nikken cég
PiMag®-vízrendszere a legszigorúbb szabványok betartásával került
kialakításra. Nem szivárog, nem tartalmaz BPA-t és más ösztrogén
hatású anyagokat. A PiMag® termék elnyerte a Vízminőségi Társaság
arany elismerő pecsétjét, és megfelel a teljesítményre, kapacitásra és
tisztaságra vonatkozó szigorú előírásoknak, működése során sokféle
szennyező anyag eltávolítására képes.

All websites accessed on 22nd July 2014.
1 	http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/70374/

Hydration_Toolkit_-_Entire_and_In_Order.pdf

2 	http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/

H2know-Top-Hydration-facts.pdf

3 	http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/

The-Essential-Guide-to-Hydration-AUG1.pdf

4

http://www.webmd.com/diet/features/water-stress-reduction. Lekérve 2014. július 22-én.

5	http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/

H2know-Top-Hydration-facts.pdf
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Tisztítási útmutató
A PiMag® Waterfall készüléket teljesen összeállított állapotban ne
szállítsa és ne mozdítsa, továbbá ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
Kizárólag hideg vizes öblögetéssel tisztítsa, ne
használjon semmilyen súrolószert, papírtörölközőt,
meleg vagy szappanos vizet.
Elismerések és igazolások
A PiMag® Waterfall gravitációs vízrendszer
megkapta a Vízminőségi Társaság
aranypecsétjének elismerését az Amerikai Egyesült
Államokban, valamint az
Nemzeti Tudományos Alapítvány
(NSF) 42. és 53. nemzetközi
sztenderdjei szerinti igazolást.

Technológia

Field Gradient Mágneses Technológia és PiMag® Víztechnológia, gravitációs, többlépcsős szűrés

Súly

3kg

http://www.nrv.gov.au/nutrients/water. Lekérve 2014. július 22-én.

9

7

A tartály űrtartalma:

feltöltőtartály 5 liter, vízgyűjtő tartály 5,5 liter

10

http://www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns. Lekérve 2014. július 22-én.

Méretek

szélesség: 22,5 cm, hosszúság: 42,3 cm, vastagság: 32,5 cm

Mágnes erőssége

1200 Gauss

A termék anyagai

pi-anyagok, ásványi anyagok, újrahasznosítható polimerek, mágnes.

11 	http://www.ewg.org/research/ewgs-water-week/toxic-tuesday-purity-not-guaranteed. Lekérve 2014.

július 22-én.

12 	www.safebottles.co.nz, A Világfigyelő Intézet(Worldwatch Institute), Tárolóedény-recikláló Intézet

(container recycling institute) www.pacinst.org

13 	A zuhanyozás során megvalósuló trihalometán-kitettséggel kapcsolatos veszélyek: valószínűségi

1380 PiMag® Waterfall System
1381 PiMag® Waterfall Csereszűrő Csomag
1382 PiMag® Waterfall Ásványi Kövek

értékelés és ennek kezelése (Risk from exposure to trihalomethanes during shower: Probabilistic
assessment and control. Shakhawat Chowdhury, Pascale Champagne. Science of The Total Environment
Volume 407, Issue 5, 15 February 2009, Pages 1570–1578 http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0048969708011480

e=view&frmShowSelected=true&localAction=details. Lekérve 2014. július 22-én.
http://www.phd1.idaho.gov/home/publicinfo/documents/fach_water.pdf

Szűrőbetét: 90 nap elteltével vagy 900 liter víz átszűrését követően. Ezen
értékek közül a korábban bekövetkező esemény időpontjában kell a szűrőt
cserélni. Az érzékelő jelzi, amikor a készülék már átszűrte a jelzett 900
liternyi mennyiséget.
Ásványi kövek 1 év. A szűrők élettartalma változhat attól függően, hogy
milyen a víz minősége.

8

6 	http://abstracts.bps.org.uk/index.cfm?&ResultsType=Abstracts&ResultSet_ID=7781&FormDisplayMod
7

Szűrők cseréje

14

Amerikai Közegészségügyi Szemle (American Journal of Public Health) AJPH 1984. május, Vol. 74, No. 5

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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PiMag® Sportkulacs
Zamatos vizet ihat, akárhová is megy
·· Gazdaságos, környezetbarát alternatívája a palackozott víznek

PiMag® Ultra Zuhany

·· Fejlett szűrés a tisztább, jobb ízű víz elérésére

Tiszta, klórmentes zuhanyozás

·· A PiMag®-technológia révén a pH módosítható, és lúgos víz hozható létre
·· Biztonságos, újrafelhasználható, újrahasznosítható, biológiailag lebomló palack;

·· A zuhanyvizet természetes módon mentesíti a közismerten
irritáló anyagoktól

·· Cserélhető szűrőkkel van ellátva – amely mintegy 250 újratöltésre teszi alkalmassá
a palackot
PiMag® víz útközben is

Tisztítási útmutató

Akár kinn sportol, ül a lelátón, munkába utazik,
vagy a világ körüli repülőúton vesz részt, PiMag
Sportkulacsnak köszönhetően egészséges,
tiszta vizet ihat - bármerre is jár - hiszen a
kulacs a biztonságos csapvizet finom ízű,
PiMag®-vízzé alakítja át. A termékben a Nikken
cég PiMag® víztechnológiája működik, és a
benne levő szűrő a víz pH-értékét a lúgos
8,5-9,5 értékre módosítja, amely segít a
modern étrend és környezet oxidációs
hatásainak ellensúlyozásában.
A kulacs újrahasznosítható. Mivel minden
cserélhető szűrő mintegy 250 újratöltést tesz
lehetővé, a feltöltés költsége még így is
körülbelül a fele annak, mintha palackozott
vizet vett volna, így Ön pénzt is megtakaríthat.

A palack külsejét kézzel lemoshatja. Az
összeszerelt filtert CSAK vízzel öblítse le. Ne
tegye fagyasztóba, mikrohullámú sütőbe vagy
mosogatógépbe. Ne töltsön bele forró vagy sós
vizet. Ne hagyjon vizet állni a palackban 24
óránál tovább.

Naponta az egész világon több mint 100 millió
műanyag palackot használnak fel. Az
újratölthető PiMag® kulacs használatával Ön
hozzájárul a világban felhasznált műanyag
palackok számának csökkentéséhez, így
segítheti bolygónkat.. A termék gyártásánál
használt BPA-mentes gyantaborításnak
köszönhetően a kulacs újrahasznosítható és
biológiai úton lebomlik, ráadásul a keletkezett
természetes biomassza dúsítja a talaj
tápanyagtartalmát.
Használati útmutató
Vegye le a kupakot és töltse fel a palackot vízzel
a megadott szintig. Tekerje vissza a kupakot,
emelje fel a szívókát, és nyomja össze a
palackot. Első használata előtt kérjük, olvassa
el a használati útmutatót.
Szűrők cseréje

·· Része a cserélhető szűrőbetét
·· Könnyen felszerelhető az 1,8 m hosszúságú zuhanycsővel
·· Zuhanyrózsa ötféle állítható vízsugárral, masszázs opcióval
PiMag® víz a bőr számára

•

•

•

•

•

Az emberi test nemcsak az ivás útján, hanem zuhanyozás közben a
vízpárán és a bőrünkön keresztül is felszívja a klórt és a többi
szennyezőanyagot. A víz fertőtlenítése során fertőtlenítőszereket adnak a
vízhez. Bár minőségi előírások érvényben vannak, egyes
fertőtlenítőszerek és ezek melléktermékei eljutnak otthonunkig, amely
kihatással van a víz ízére és illatára. Ezen szennyezőanyagokat általában
biztonságosnak tartják, de mégis fizikai stresszt jelenthet
szervezetünknek és meglehetősen markáns, oxidáló és szárító hatással
lehetnek bőrünkre.

Részecskék (tisztaság, üledék): meghaladja
a sztenderd előírásait
Klór mennyiségének csökkentése:
meghaladja a sztenderd előírásait
Kloramin mennyiségének csökkentése:
meghaladja a sztenderd előírásait
Íz és szag csökkentése: meghaladja a
sztenderd előírásait

A PiMag® Ultra Zuhany eltávolítja a klór 100%-át és a szennyezőanyagok
túlnyomó többségét, ezzel megelőzhetjük az általános bőrirritációt, így
bőrünk bársonyos és hajunk puhább tapintású lehet.

Ólom mennyiségének csökkentése:
meghaladja a sztenderd előírásait
Illékony szerves vegyületek (VOC):
meghaladja a sztenderd előírásait
Metil-tercier-butil-éter (MTBE):
meghaladja a sztenderd előírásait

Tisztító PiMag® víz
A zuhanyfej könnyen felszerelhető, a vízsugár ötféle állítható vízsugárral
rendelkezik, így az alig permetező fokozattól a mélytisztításra is alkalmas
erősségű vízsugárig, amellyel a fájó és fáradt izmoknak lehet enyhülést
hozni. A PiMag® Ultra zuhany ezen kívül a Nikken cég egyedi
szűrőanyagainak és mágneses technológiájának
felhasználásával működik.

A PiMag® sportkulacs a következő vegyi
anyagokat és üledékeket az alábbi
mennyiségben távolította el a vízből az
egyesült királyságbeli laboratórium
igazolása szerint:
•

Klór mennyiségének csökkentése: 94%

Szűrők cseréje

•

Vas mennyiségének csökkentése: 77%

Kilencven naponta a szűrőket cserélni kell az optimális hatás érdekében

•

Réz mennyiségének csökkentése: 97%

•

Ólom mennyiségének csökkentése: 77%

•

Nikkel mennyiségének csökkentése: 81%

•

Tisztítási útmutató
A fogantyú meleg vízben feloldott kímélő mosószerrel megtisztítható a
szűrő eltávolítása után. A fej önmagát tisztítja. Áttörölheti egy
puha kendővel.

Ammónia mennyiségének
csökkentése: 54%
A pH-érték 7-ről 9,15-re nőtt, vagyis a víz
lúgos kémhatású lett.

Technológia

Field Gradient Mágneses Technológia és PiMag® Víztechnológia, szabadalmaztatott kompozit szűrés

Súly

250g

Kulacs űrtartalma

600 ml

Méretek

magasság: 23 cm, átmérő: 7 cm

Mágnes erőssége

4,200 Gauss

A termékben
található anyagok
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•

•

A szűrőket körülbelül 250 feltöltés, vagy 152
liter víz felhasználása, vagy közel 3 hónapi
használat után kell cserélni.

·· Áldásos hatása van a bőrre és a hajra egyaránt

Szűrési teszteredmények – 42. és 53 sz. USA
ANSI/NSF sztenderdek.

•

Környezetbarát

·· Eltávolítja a klór 100%-át

szén-és zeolit szűrőközeg, pi-anyagok, biológiailag
lebomló és újrahasznosítható polimerek.

Technológia

Field Gradient Mágnestechnológia, PiMag® Víztechnológia

Súly

840g

Méretek

L 28cm, handle W 4cm, Shower head diameter 8cm, Hose L 183cm

Mágnes erőssége

1500 Gauss

A termékben
található anyagok
1375 PiMag® Sportkulacs
1376 PiMag® Sportkulacs csereszűrő

 BS (akrilonitril-butadin-sztirén), KDF (Kinetikai degradációs lebontási
A
anyag), klorgon, NBR (Buna-nitril), SS-304, újrahasznosítható műanyag.

Szükséges nyomás
mértéke
 ,73 bar – 5,5 bar Az eszköz legfeljebb 9,54 perc/liter vízsugár-erősség
1
mellett használható. A szűrő miatt előfordulhat, hogy a víz nyomása a normál
nyomásértékhez képest alacsonyabb lesz.

1341 PiMag® Ultra Zuhanyfej
1342 PiMag® Ultra Zuhany Csereszűrő

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Táplálkozás

A táplálkozás
fontossága
A „táplálkozás” szó a közkeletű meghatározás szerint az egészség
megtartásához és a növekedés biztosításához szükséges
tápanyagbevitelt jelenti. A megfelelő táplálkozás fontosságát a
történelem során általánosan elismerték és felismerték. A nagy antik
görög orvos, aki a modern orvostudomány egyik meghatározó
előfutára és gyakran idézett alakja is egyben, Hippokratész mondta
egykor: „Ételed legyen az orvosságod, és az orvosságod legyen az
ételed!”. Természetesen senki nem állítja, hogy a táplálkozás az
egyészség egyetlen alkotóeleme, viszont annak tényleg igen
meghatározó és alapvető része, és tekintve annak következményeit
és alternatíváit, megfelelő kiindulási pont az egészség
megreformálása terén.

Gyümölcs- és zöldségadagok
A legtöbb ember tudja a szíve mélyén, hogy mit kellene ennie, hogy
egészségesen táplálkozzon. Sok kormányzat bocsát ki étrendi
tájékoztatókat, amit közegészségügyi kampányok keretében juttatnak
el az emberekhez. Az előregyártott és feldolgozott ételekből álló,
egyre egészségtelenebb modern étrenddel szemben bizony ma is a
zöldségek és a gyümölcsök a legfontosabb élelmiszerek. Ez az a pont,
ahol az egyetértés véget ér és ahonnan a nézeteltérések kezdődnek.
A briteknek azt tanácsolják, hogy naponta ötször, a dánoknak azt,
hogy naponta hatszor, a franciáknak azt, hogy naponta tízszer, a
kanadaiaknak azt, hogy naponta öt-tízszer egyenek
zöldséget-gyümölcsöt, míg a japán kormány napi 13 adag zöldséget
és négy adag gyümölcs elfogyasztását javasolja állampolgárainak.1
2011-ben az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi
Hatósága (FDA) vizsgálatokat végzett a táplálkozás terén, és a
korábbi napi ötszöri étkezési javaslatukat napi kilencszeri
étkezésre módosították.
A valóság azonban az, hogy nagy általánosságban az ajánlások
közötti különbségek inkább társadalmi elvárásokat fogalmaznak
meg, semmint biológiai szükségleteket, a legtöbb európai a
legalapvetőbb célokat sem teljesíti ebben a tekintetben. A statisztikai
adatok sem állnak egyformán rendelkezésre Európa tekintetében,
például az Egyesült Királyságban a britek 70%-a még ötször sem
étkezik naponta. Ha a célszámot napi kétszeri zöldségfogyasztásra
csökkentjük, a statisztika az európai országok tekintetében
Franciaország esetén mutatja a legmagasabb szintet, amely még
mindig csak a népesség 50%-a esetén valós, míg Bulgária és
Belgium esetén a népesség mindössze 13-14%-a éri el ezt
a célértéket.2
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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Modern étrendünk
Magyarázatként megemlítjük, hogy mindenki tudja: ha nem tartjuk
karban az autónkat, valószínűleg le fog robbanni. Ez a szervezetünk
esetén sincs másként.
2005-ben Loren Cordain professzor és munkatársai a következőket
írták az American Journal of Clinical Nutrition
táplálkozástudományi szaklapban:

„Az Egyesült Államokban és a legtöbb nyugat-európai
országban az étrenddel kapcsolatos krónikus megbetegedések
jelentik a halálozás és halandóság legfőbb okát. Ezen
betegségek már járványszerű méreteket öltenek a modern
nyugatiasodott társadalmakban, és ezek a felnőtt népesség
mintegy 50-65%-át érintik, viszont nagyon ritkán fordulnak
elő vagy egyáltalán nincsenek is a vadászó-gyűjtögető
társadalmakban és más kevésbé elnyugatiasodott
társadalmakban. Annak ellenére, hogy a tudósok és a laikusok
egyaránt hajlamosak arra, hogy a krónikus betegségek okaként
egyetlen okot jelöljenek meg (pl. a telített zsírok
szívbetegségeket okoznak, és a só magas vérnyomást okoz), az
elmúlt három értizedben összegyűlt vizsgálati eredmények azt
sugallják, hogy minden úgynevezett civilizációs betegséget
több tényezőből álló étrendi tényezők okoznak, ezekhez járul
hozzá a többi környezeti tényező és genetikai hajlam. Az
ischaemiás szívbetegség (angol rövidítése: CHD) például nem
egyszerűen az étrendben elfogyasztott sok telített zsírra
vezethető vissza. A betegség kialakulásának oka inkább a
neolitikus és ipari kori élelmiszerek (tejtermékek, gabonafélék,
finomított gabonafélék, finomított cukrok, finomított
zöldségolajok, zsíros húsok, só (és ezen élelmiszerek
kombinációja) túlzott mennyiségű fogyasztásával közvetlenül
összefüggő táplálkozási tényezők komplex egymásra
hatásában keresendő. Ezen élelmiszerek ezen kívül károsan
befolyásolnak egy sor további, a civilizációs betegségek
okaként vagy súlyosbító tényezőjeként ismert táplálkozási
tényezőt, így a (1) glikémiás terhelést, (2) a zsírsavösszetételt,
(3) a makrotápanyagok összetételét, (4)a mikrotápanyagok
sűrűségét, (5)a sav-bázis egyensúlyt, (6) a nátrium-kálium
arányt, és a (7) rosttartalmat. A civilizációs betegségek
alapvető oka azonban szervezetünk ősi genómjának és a
gazdag nemzetek társadalmában uralkodó új életfeltételek
ellentétében keresendő, ideértve az újonnan kereskedelmi
forgalomba hozott élelmiszerek táplálkozási jellemzőit is.”3
A fentiek ismeretében megállapíthatjuk, hogy modern étrendünket
nemcsak a kényelem iránti indíttatás és a kereskedelem hatása
határozza meg, hanem rászoktunk arra is, hogy ne figyeljünk saját
szervezetünknek az egyre csökkenő egyéni és kollektív
egészségünkre utaló jelzéseire. Újra meg kell tanulnunk a
tudósoktól, hogy mennyire fontos, hogy milyen élelmiszereket
fogyasztunk és mi az egészséges számunkra, mert a körülöttünk
levő társadalom más szokásokat követ és más tények és dolgok
fontosak elsődlegesen a számára. Például társadalmunkban azt
mondjuk gyermekeinknek, hogy egyenek gyümölcsöt és zöldséget,
de ezt a nevelés eszközeivel aláássuk, amikor a jó viselkedést a
kevésbé egészséges falatkákkal jutalmazzuk.4
A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy egyes gyermekek hajlamosak
visszautasítani a tápláló élelmiszereket, egyszerűen azért, mert
tudják, hogy ezek hasznosak számukra. Miért? Azért, mert miután
megtudják, hogy az adott táplálék hasznos, máris azt feltételezik,
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hogy nem ízletes. A kutatások szerint az olyan gyermekek, akiket
szülei bátorítanak a testük edzésére és megfelelő táplálkozásra, és
maguk is például szolgálnak az ilyen egészséges viselkedésformák
gyakorlásában, nagyobb valószínűséggel lesznek aktívak és nagyobb
valószínűséggel fognak egészségesen táplálkozni. 4 A fentiekből
következik, hogy nemcsak azért kell egészségesen étkeznünk, hogy
egészségesek legyünk, hanem azért is, mert felelősséggel tartozunk
azért, hogy például szolgáljunk családunk és gyermekeink számára a
táplálkozás terén is.
A kutatások arra engednek következtetni, hogy az élénk színű
gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend 20-30%-kal
csökkenti az ischaémiás szívbetegség, a stroke kockázatát, csökkenti
a hipertenziót (magas vérnyomás) és csökkenti a bélrendszeri
problémák kockázatát az étrend magas rosttartalma miatt.5
A fentieken kívül folyamatos aggodalmak kísérik az élelmiszerek
tápértékének változásait is. Az intenzív mezőgazdasági termelés
miatt a 1975 és 2000 közötti 25 év során az Egyesült Államok
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) által összeállított
statisztikai adatok szerint a brokkoli kalciumtartalma 50%-kal, a
vizitorma vastartalma 88%-kal, a karfiol C-vitamintartalma
40%-kal csökkent.
Összefoglalva, a legjobb tanács ami adható, az az, hogy élénkszínű
gyümölcsökből és zöldségekből álló változatos étrend szerint
táplálkozzunk és fogyasszunk olajos halat is. Egy ideális világban az
ember naponta háromszor, otthon elkészített természetes ételt
fogyasztana. Ez azonban nem reális modern életstílusunk miatt, és
emiatt ki kell egészítenünk étrendünket. A Nikken cég
táplálékkiegészítői mögött az a koncepció áll, hogy a koncentrált,
teljes értékű bio élelmiszerek előnyeit használjuk ki, amely
tartalmazzák az élelmiszerek teljes tápérték-mátrixát, és fontos,
hogy ezen táplálékkiegészítők ne egyes vegyileg szintetizált
vitaminokat tartalmazzanak.
A Nikken cég sok tápklálékkiegészítője igazoltan biotermék. A
biotermékek előállítási folyamatát a nemzeti kormányok és a
nemzetközi szervezetek szigorúan szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy a
biotermékek előállításához egy sor előírást be kell tartani. A
termesztési területnek is igazoltan bioterületnek kell lennie, ami azt
jelenti, hogy a batakarítást megelőző három évben
növényvédőszereket vagy nem engedélyezett műtrágyákat nem
szabad felhasználni a termesztés során. A Nikken cég, mint
vállalkozás igazoltan biotermelő vállalkozás, és ilyen minőségében
jogosult biotermékek értékesítésére. A Nikken cég ezen kívül a brit
Talajtani Szervezet (Soil Association) regisztrált tagja.
Az alultápláltság fogalma hagyományosan azt jelenti, hogy a
szervezet nem kap elegendő tápanyagot ahhoz, hogy egészségesen
működjön. Azonban a túlzott kalóriabevitel is része már ezen
fogalomnak, ami aggodalomra ad okot. Újra meg kell tanulnunk,
hogy miből is áll az egészséges étrend. Újra kell tanulnunk és át kell
programoznunk a szemünket és elvárásainkat azzal kapcsolatban,
hogy mit is kellene elfogyasztanunk és hogyan is kellene élnünk,
hogy az általunk elfogyasztott energia hosszú távon és folyamatosan
összhangban legyen az általunk felhasznált energiával.
A statisztikai adatok az egyes európai országok tekintetében eltérő
mennyiségben állnak rendelkezésre. Az elmúlt 30 évben az Egyesült
Királyságban tapasztalható súlyos elhízásos esetek száma
megháromszorozódott, Angliában a felnőttek 24,8%-a extrém
mértékben elhízott és 67,7%-a vagy túlsúlyos vagy extrém módon
elhízott ember. Napjainkban a nagymértékű elhízás mértéke az 1980.

évi szintet háromszoros mértékben haladja meg. Ebben az évben a
férfiak mindössze 6%-a, és a nők mindössze 8%-a volt nagyon nagy
mértékben elhízva. A klinikai értelemben vett túlsúlyos emberek
aránya egész Európában növekszik, a 40 európai országból 34-ben a
felnőtt népesség több mint fele elhízott vagy erősen elhízott.
Luxemburgban ez az érték a férfi népesség körében 83%.7
Az erősen túlsúlyos férfiak és nők akár 13-szor nagyobb
valószínűséggel kapnak valamilyen súlyos betegséget:8
A férfiak esetén:
ötször nagyobb valószínűséggel kapnak kettes
típusú cukorbetegséget

•

•
•

háromszor nagyobb valószínűséggel kapnak végbélrákot
több mint két és félszer nagyobb valószínűséggel fognak magas
vérnyomásban szenvedni

A nők
majdnem tizenháromszor nagyobb valószínűséggel kapnak kettes
típusú cukorbetegséget

“Az alultápláltság a
becslések szerint évente
több mint 13 milliárd
angol font kiadást jelent.” 6
gondolkodás (stb.) során felhasználunk. A nem megfelelő táplálkozás
és a túlzott kalóriabevitel befolyással lehet arra, hogy élvezetes és
aktív életet éljünk. A nem megfelelő táplálkozás rövid távon újabb
stressztényezőt jelent, hozzájárul a kimerültséghez és befolyásolja
munkaképességünket. A hosszú távú hatások között a betegségek és
egészségügyi problémák kialakulásának veszélye említhetők.

•

•

•

több mint négyszer nagyobb valószínűséggel fognak magas
vérnyomásban szenvedni
több mint háromszor nagyobb valószínűséggel
kapnak szívrohamot

Az emberek nem a döntésük alapján híznak el extrém
mértékben” – mondja Jebb professzor. „A nagymértékű
elhízás kialakulása egy sor okra vezethető vissza. Nem kellene
már az embereket hibáztatnunk azért, mert nagyon el vannak
hízva, ehelyett inkább támogatni kell őket abban, hogy
képesek legyenek szabályozni súlyukat.8

Legfőbb tények
•

•

•

•

Az egészséges étrendben elegendő tápanyaghoz és kalóriához kell
juttatni a szervezetet, hogy az energiamérlegünk kiegyensúlyozott
legyen. Az energiamérleg akkor van egyensúlyban, ha szervezetünk
ugyanannyi kalóriát éget el, mint amennyit a mindennapi
tevékenységeink, a gyaloglás, a mozgás, a szervezet működése, a

•

2008-ban világszerte több mint 1 milliárd felnőtt ember
volt túlsúlyos 11
a világ népességének 65%-a olyan országba él, ahol a
túlsúly és súlyos mértékű elhízás több ember haláláért
felelős, mint az alultápláltság 11
Ez egykor csak a magas jövedelemmel rendelkező
országok gondja volt, de mára a túlsúly és a nagymértékű
elhízás már az alacsony és a közepes jövedelmű
országokban is fellépett, különösen a városi népesség
körében 11
Nem szokatlan, hogy egyazon országon, közösségen és
háztartáson belül egymás mellett megtaláljuk az
alultáplált és az elhízott eseteket egyaránt 11
Az Európai Unióban sok ember napi két adag gyümölcsnél
és zöldségnél nem fogyaszt többet2
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A tudomany

Súlyleadás, súlyfenntartás és
súlygyarapodás

A tudományos háttér
Az európaiak általában naponta mintegy 500-al több kalóriát
fogyasztanak, mint negyven évvel ezelőtt. 9. A statisztikai adatok azt
mutatják, hogy minden három emberből egy fő a szabad idejében
semmilyen testedzést nem végez, és naponta átlagosan öt órán
töltünk ülve.10 Ezen számokból kitűnik, hogy a nyugati életmód
hogyan vált olyanná, hogy az már nem mindig járul hozzá az optimális
egészség és jóllét eléréséhez és fenntartásához.
A világon jelenleg több mint egy milliárd túlsúlyos és 300 millió
súlyosan elhízott ember található. Az Európai Unióban a becslések
szerint több mint 200 millió felnőtt túlsúlyos vagy erősen elhízott,
amely több mint fele a felnőtt népesség számának.10
Az európai iskolások egy negyede túlsúlyos és ez a szám évente 400
ezerrel nő. A kutatások10 kimutatták, hogy a túlsúlyos és nagy
mértékben elhízott gyermekeknek nagyobb valószínűséggel lesznek
valamilyen egyéb egészségügyi problémájuk már fiatal
felnőttkorukban is.
A Complete Balance™ egy étkezést helyettesítő shake ital, amelyet
kifejezetten a Nikken cég természetes alapú egészségre irányuló
filozófiája alapján alakítottunk ki. A shake italban gazdagon
megtalálhatók az alapvető tápanyagok. A Complete Balance™ egy
adagjában mindössze 225 kalória található. A súlykontroll-étrend
részeként arra kell törekednünk, hogy kevesebb telített zsírt
fogyasszunk, a Complete Balance™ pedig csak 0,5 grammnyi telített
zsírt tartalmaz. Amellett, hogy a Complete Balance™ ital igen
alacsony mennyiségben tartalmaz telített zsírokat, tartalmaz ezen
kívül fehérjéket is, a csontok egészsége fenntartásának
elősegítésére. A magnézium-, mangán-, biotin-, niacin-, foszfor- és
kalcium-tartalom hozzájárul a normális energiatermelő anyagcsere
biztosításához, a kalcium ezen kívül hozzájárul az emésztőenzimek
normális működéséhez is. A Complete Balance™ ital másik három
összetevője a linonélsav, amely segít a vér normál
koleszterinszintjének fenntartásában, továbbá a riboflavonok, amely
hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkenéséhez, valamint a
cink, amely hozzájárul a normális szénhidrát- és
makrotápanyag-anyagcseréhez.
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A Complete Balance™ egyetlen shake-ital formájában megadja az egy
étkezés során elfogyasztandó tápanyag-mennyiséget, és többféle
módon is felhasználható.
Ha napi két normál étkezés helyett Complete Balance™
étkezés-helyettesítő shake italt fogyaszt, és kellő módon áttekinti
életmódját is, igen hamar észlelni fogja a súlyleadással
járó előnyöket.
Amint eléri a testsúly terén kitűzött céljait, egy normál étkezést is
elegendő kiváltani a shake-ital fogyasztásával, így tarthatja meg
testsúlyát. Az ital fogyasztásával elérheti, és ízletes és tápláló módon
növelheti jóllétét.
Cégünk ezen kívül létrehozott egy weboldalt
www.nikken-completebalance.eu, amely segítséget nyújt Önnek
abban, hogy céljait a Complete Balance fogyasztásával elérje.

A Nikkennél mi tudjuk, hogy mi szükséges egy egészséges,
kiegyensúlyozott mégis tápláló fogyókúrához. Ezért fejlesztettük ki a
Complete Balance™ termékünket, amely a tudomány élvonalának
eredményei és a természetes összetevők kombinációjával hatékony
segítséget nyújt az embereknek abban, hogy ezen céljukat elérjék.
A Complete Balance™ étkezést helyettesítő shake italok fogyasztásával
elérheti testével és jóllétével kapcsolatos céljait, legyen az akár a
felesleges kilók leadása, súlygyarapodás, vagy pusztán a meglevő
testsúly megtartása mellett az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
A felesleges kilók leadása nehéz feladatnak tűnhet, különösen korábbi
tapasztalataink fényében. Van azonban lehetőség arra, hogy ne legyen
annyira lehetetlen feladat a lefogyás. A Complete Balance™ italt a
Nikken cég természetes egészség elérésére irányuló filozófiájának
részeként fejlesztettük ki. Ezzel a termékkel sikerült egyetlen
shake-italban egyesítenünk minden olyan ásványi anyagot, vitamint és
energiát, amelyet normál esetben kalóriadús ételekkel juttatunk
szervezetünknek. A termék fogyasztásával ízletes és gyakorlatias
módon csökkentjük a bevitt kalória mennyiségét, hogy így érhessük el a
testsúllyal kapcsolatban kitűzött céljainkat és így pozitív változásokat
hozhassunk étkezési szokásainkban.
Létrehoztunk továbbá egy weboldalt a www.nikken-completebalance.eu
név alatt. Ez segítséget nyújt abban, hogy Ön is elérje céljait a Complete
Balance™ termék fogyasztásával. A weboldalon hasznos tanácsok, ezen
kívül testsúllyal kapcsolatos táblázatok, étkezési táblázatok,
testedzéssel kapcsolatos tanácsok, valamint ízletes ételek receptjei is
megtalálhatók, amelyek kiegészítik a Complete Balance™
testsúly-fogyasztási programot.
Függetlenül attól, hogy milyen céljai vannak testsúlyával kapcsolatban,
végezze el egyik testedzési és táplálkozási programunkat és hamarosan
láthatja majd az első eredményeket!

Programme

Gyakorlat

Táplálkozás

Testsúly csökkenés

A testedzéssel
kapcsolatos tanácsok és
útmutató a weboldalon
található.

Napi 2* Complete Balance™ shake ital
Napi 2* Kisétkezés (könnyű tízórai/
uzsonna)
Napi 1* Főétkezés

Testsúly megtartás

Napi 1* Complete Balance™ shake ital
Napi 2* Kisétkezés (könnyű tízórai/
uzsonna)
Napi 2* Főétkezés

Testsúly gyarapodás

Napi 1* Complete Balance™shake ital
Napi 2* Kisétkezés (könnyű tízórai/
uzsonna)
Napi 3* Főétkezés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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Complete Balance™

Málna

Teljes jóllét minden tekintetben

Information Nutritionnelle / Næringsinformation/Xранителен Състав/ Átlagos Tápanyagtartalom/
Informaţii Nutriţionale/Información Nutricional

·· Fokozza a testi és érzelmi jóllétét a táplálkozás egyensúlyba hozásával

Pour 100 g/Pr. 100 g/
за 100 г./ 100 g
termékben/Per 100g/
Por cada 100 g

Par sachet de 60 g (préparé avec de
l'eau)/Pr. 1 x 60 g pose (blandes
med vand)/ за саше 1x60 г. (с
вода)/ 1 tasak - 60 g 250 ml vízzel
elkeverve/Per 1x60g plic
(amestecat cu apă)/Por cada sobre
de 60 g (preparado con agua)

Energy/Eнергия/Valoare
nutrițională/ Energía

1568/375 kJ / kcal

940/225 kJ / kcal

Graisses/Fedt/мазнини /Zsír /Grăsime /
Grasas (g/r)

5.9

3,5

·· Segít a felesleges kilók leadásában vagy a testsúly megtartásában
·· Mesterséges színezéket, tartósítószereket vagy mesterséges édesítőket
nem tartalmaz
·· Fogyaszthatják vegetáriánusok, vegánok és lisztérzékenyek egyaránt
A felesleges kilók leadása

Súlygyarapodás

Hamar megláthatja az első jeleit annak, ahogy a felesleges kilók egyre
fogynak, ha elvégzi Complete Balance™ programunkat. A Complete
Balance™ shake ital minden egyes tasakja kalóriaszegény
kiegyensúlyozott táplálékot tartalmaz, amely megadja a szervezetének
mindazt a tápanyag-mennyiséget, amelyre a nap során szüksége van.
Tudjuk, hogy nem könnyű a felesleges kilók leadása, és az embereknek
motivációra van szüksége, hogy elérjék céljukat. Ezért hoztuk létre a
www.nikken-completebalance.eu weboldalt. A weboldalon receptek,
testedzési gyakorlatok, étkezési és súlykontroll-tervező táblázatok
találhatók. Ezen kívül tanácsokat is olvashatunk azzal kapcsolatban, hogy
miként érhetjük el súlyunk szabályozásával kapcsolatos céljainkat.

Ha napi étkezései során Complete Balance™ shake italt fogyaszt, az
összetevők kedvező hatásai nyomán egyre jobban érzi majd magát. Mivel
sok fehérjét tartalmaz, alkalmas arra is, hogy ennek segítségével
súlygyarapodást érjen el napi háromszori egészséges étkezés és
testedzés mellett.
Az ital nem tartalmaz tejterméket, gabonát és szóját, viszont tartalmaz 26
alapvetően fontos vitamint és ásványi anyagot. A Complete Balance™ olyan
főétkezés-pótló shake ital, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy
minden nap jól érezze magát.
Használati útmutató

A testsúly fenntartása és jóllét biztosítása
A Complete Balance™ shake ital ideális megoldás a testsúly fenntartása
terén is. Az ital fogyasztásával továbbra is élvezheti jelenlegi életmódját és
egyúttal sokkal inkább tele lesz energiával. Az egyedileg kialakított
Complete Balance program betartásával és valamelyik étkezésének
Complete Balance™ shake itallal való kiváltásával máris érezni fogja a
Complete Balance™ termék által nyújtott előnyöket.

Keverje össze 2 deciliter hideg vízzel vagy készítse el a Complete Balance
shake-ital receptek valamelyikét, látogassa meg a
www.nikken-completebalance.eu honlapunkat.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.

Dont/Af hvilke/от които/Amelyből/Din care/De las cuales son
Acides gras saturés)/Mættede fedtsyrer/
наситени/Telített zsírsavak/ Acizi grași
saturați/Saturadas (g/r)

0.5

0.3

Acides gras mono-insaturés/
Enkeltumættede fedtsyrer/
моно-ненаситени/Egyszeresen telítetlen
zsírsavak/Mononesaturați/
Monoinsaturadas (g/r)

2.6

1.5

Acides gras polyinsaturés/ Flerumættede
fedtsyrer/ полиненаситени/
Többszörösen telítetlen zsírsavak/
Polinesaturați/ Poliinsaturadas (g/r)

2.8

1.7

Acide linoléique/Linolsyre/линолейни/ A
többszörösen telítetlen zsírsavakból
linolénsav/Linoleic/Linoleicas (g/r)

2,2

1,3

Glucides/Kulhydrat/въглехидрат/
Szénhidrát/Glucide/Hidratos de
carbono (g/r)

48.6

29,1

Dont/Af hvilke/от които/Amelyből/Din care/De los cuales son
Ne felejtse el
megrendelni a Nikken
shaker-t(keverőedény)
a Complete
Balance™
termékkel együtt
A shake italt akár
otthon, akár
menet közben
is fogyaszthatja.
5609 Nikken Shaker

Sucres/Sukkerarter/захари/Cukrok/
Zaharuri/Azúcares (g/r)

42.2

25.3

Polyols/Polyoler/полиоли/Poliolok/
Polioli/Polioles (g/r)

0

0

Amidon/Stivelse/нишесте/Keményítő/
Amidon/Almidón (g/r)

0,9

0,5

Fibres alimentaires/Kostfibre/фибри/
Rost/Fibre/Fibra (g/r)

11.31

6.8

Protéines/Protein/протеин/Fehérje/
Proteine/Proteínas (g/r)

25.5

15,2

Sel/Salt/сол /Só /Sare /Sal (g/r)

0.4

0.2

A málna-ízesítésű termék összetevői
izomaltóz, barna rizs fehérje izolátum (30%), cikóriagyökér rost (inulin), napraforgó olaj por, trikalcium citrát, kálium-foszfát, trikálium-citrát,
málna-por, kálium-foszfát, trikálium-citrát, lenmagpor, málna-ízesítő, sűrítő (karboximetil cellulóz), nátrium-klorid, színezék (céklapor),
trinátrium-citrát, magnézium-oxid, édesítőszer (steviol glikozidok), aszkorbinsav, menakinon-7, cink-glükonát, vas-fumarát, dl-alfa-tokoferilacetát, mangán-glükonát, niacinamid, retinil-acetát, réz-glükonát, kalcium-D-pantotenát, D-biotin, folsav, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid,
riboflavin-5-foszfát nátrium-, tiamin-hidroklorid, króm-pikolinát, cianokobalamin, kálium-jodid, nátrium-molibdát, nátrium-szelenit.
Tartalma
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30 tasak dobozonként

5016

Complete Balance ™ étkezést
helyettesítő shake – Málna ízű

5011

Complete Balance ™ étkezést
helyettesítő shake – Vanilia ízű

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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Vanilia
Information Nutritionnelle / Næringsinformation/Xранителен Състав/ Átlagos Tápanyagtartalom/
Informaţii Nutriţionale/Información Nutricional
Pour 100 g/Pr. 100 g/
за 100 г./ 100 g
termékben/Per 100g/
Por cada 100 g

Par sachet de 60 g (préparé avec de
l'eau)/Pr. 1 x 60 g pose (blandes
med vand)/ за саше 1x60 г. (с
вода)/ 1 tasak - 60 g 250 ml vízzel
elkeverve/Per 1x60g plic
(amestecat cu apă)/Por cada sobre
de 60 g (preparado con agua)

Energy/Energie/Energiaa/Energi

1549/370 kJ / kcal

929/222 kJ / kcal

Graisses/Fedt/мазнини /Zsír /Grăsime /
Grasas (g/r)

5,8

3,5

Dont/Af hvilke/от които/Amelyből/Din care/De las cuales son
Acides gras saturés)/Mættede fedtsyrer/
наситени/Telített zsírsavak/ Acizi grași
saturați/Saturadas (g/r)

0,5

Acides gras mono-insaturés/
Enkeltumættede fedtsyrer/
моно-ненаситени/Egyszeresen telítetlen
zsírsavak/Mononesaturați/
Monoinsaturadas (g/r)

2.6

Acides gras polyinsaturés/ Flerumættede
fedtsyrer/ полиненаситени/
Többszörösen telítetlen zsírsavak/
Polinesaturați/ Poliinsaturadas (g/r)

2,7

Teljes jollet minden tekintetben
A Complete Balance™ shake ital kiegészítésére alkottuk meg a Complete
Balance™ zab és gyümölcs snack-szeletet. A mindennapi Complete
Balance™ program keretében fogyasztható egészséges nassolnivaló
szelet segítségével ellenállhat a kísértésnek, hogy az étkezések között
mindenfélét eszegessünk. Teljes értékű, minőségi összetevőkből készült,
és a nagyon vágyott változatosságot hozza étrendünkbe.
* A Complete Balance™ a Complete Balance™ programon belül vagy a
hagyományos étkezést követők számára további nassolnivalóként
egyaránt fogyasztható.
Használati útmutató

1,5

Vigye magával a Complete Balance™ a munkahelyére, mindenféle
alkalmakra vagy otthon fogyassza a Complete Balance™ program
keretein belül.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.

Acide linoléique/Linolsyre/линолейни/ A
többszörösen telítetlen zsírsavakból
linolénsav/Linoleic/Linoleicas (g/r)
Glucides/Kulhydrat/въглехидрат/
Szénhidrát/Glucide/Hidratos de
carbono (g/r)

0,3

Complete Balance™ zab és gyümölcs snack-szeletet*

1,6

1,3

47,9

28,8

Tartalma

5 szelet csomagonként

Összetevők

 rölt zab (40%), árpa-malátakivonat, napraforgóolaj, datolya (11%), tőzegáfonya (11%), napraforgó-mag, tökmag, cukormelasz,
Ő
lenmag, őrölt fahéj, narancshús.

5020 Complete Balance™ Müzli rúd zabbal és gyümölcsökkel

Dont/Af hvilke/от които/Amelyből/Din care/De los cuales son
Sucres/Sukkerarter/захари/Cukrok/
Zaharuri/Azúcares (g/r)

42,2

25,4

Polyols/Polyoler/полиоли/Poliolok/
Polioli/Polioles (g/r)

0

0

Amidon/Stivelse/нишесте/Keményítő/
Amidon/Almidón (g/r)

0,9

0,5

Fibres alimentaires/Kostfibre/фибри/
Rost/Fibre/Fibra (g/r)

11,1

6,6

Protéines/Protein/протеин/Fehérje/
Proteine/Proteínas (g/r)

25,4

15,2

Sel/Salt/сол /Só /Sare /Sal (g/r)

0,4

0,2

A vanília-ízesítésű termék összetevői
izomaltóz, barna rizs fehérje izolátum (30%), cikóriagyökér rost (inulin), napraforgó olaj por, trikalcium citrát, kálium-foszfát, trikálium-citrát,
lenmag por, vanília aroma, sűrítő (karboximetil cellulóz), nátrium-klorid, trinátrium-citrát, magnézium-oxid, édesítőszer (steviol glikozidok),
aszkorbinsav, menakinon-7, cink-glükonát, vas-fumarát, dl-alfa-tokoferil-acetát, mangán-glükonát, niacinamid, retinil-acetát, réz-glükonát,
kalcium-D-pantotenát, D-biotin, folsav, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid , riboflavin-5-foszfát nátrium-, tiamin-hidroklorid, króm-pikolinát,
cianokobalamin, kálium-jodid, nátrium-molibdát, nátrium-szelenit.
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Nutritional Information/Nährwertinformation /Näringsvärde/Ravintotiedot/Næringsinnhold/ Voedingsinformatie/Information Nutritionnelle/
Næringsdeklaration/Информация за хранителната стойност/Átlagos tápérték/Valori Nutriționale/Información Nutricional
Per 100g/pro 100g/
Pour 100g/За
100г./100g termékben/
pe 100g/Por 100 g
Energy/Energie/Energi/Energiaa/Valeur énergétique/Енергия/Energia/Energetică/Energía (g/r)

1890 kJ/451 kcal

Fat/Fett/Rasvaa/Vet/Graisses/Fedt/Мазнини/ Zsír/Grăsimi/Grasas (g/r)

21

of which saturates/davon gesättigte fettsäuren/varav mättade fetter/josta tyydyttyneitä/herav mettede fettsyrer/
waarvan verzadigd/dont acides gras saturés/heraf mættede fedtsyrer/
от които наситени/amelyből telített
zsírsavak/din care acizi grași saturați/de las cuales,saturadas (g/r)
Carbohydrate/Kohlenhydrate/Kolhydrater/ Hiilihydraatteja/Karbohydrat/Koolhydraat/Glucides/ Kulhydrat/
Въглехидрати/Szénhidrát/Glucide/ Hidratos de carbono (g/r)
of which sugars/davon Zucker/varav socker/josta sokeria/derav sukker/waarvan suikers/dont sucres/heraf
sukkerarter/
от които захари/amelyből cukrok/din care zaharuri/de los cuales, azúcares (g/r)

2,8

55
25

Fibre/Ballaststoffe/Fibrer/Kuitua/Fiber/Vezel/Fibres alimentaires/Kostfibre/Фибри/Rost/Fibra (g/r)

5,4

Protein/Eiweiss/Proteiinia/Proteïne/Protéines/ Протеини/Fehérje/Proteine/Proteínas (g/r)

9,6

Salt/Salz/Suolaa/Zout/Sel/Сол/Só/Sare/Sal (g/r)

0

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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A tudományos háttér
Bio Jade GreenZymes®
A Nikken cég bio Jade GreenZymes® terméke az árpafű első
hajtásainak levéből hidegsajtolással kivont és porlasztva szárított
alapanyagból készült, amelyet akkor gyűjtenek be, amikor a hajtások
természetes tápértéke a legmagasabb. Feldolgozása során külön
figyelmet fordítanak arra, hogy ezen tápanyagok a
termékben maradjanak.
Az árpa már régóta a hagyományos japán étrend részét képezi, így
nem csoda, hogy a korábban klinikai farmakológusként dolgozó japán
Dr Yoshihide Hagiwara az életét az árpa vizsgálatára szentelte.
Dr Hagiwara Japánban folytatta tanulmányait és itt szerzett diplomát,
majd Osakában megalapította a később jelentős gyógyszeripari
céggé növő vállalkozását. Mivel saját kutatásai nyomán rendszeresen
érintkezésbe került vegyi anyagokkal, 1963-ra a doktornál súlyos
egészségügyi problémák jelentkeztek. Ekkor visszavonult és
kutatásait a saját egészségének vizsgálatára és
visszaszerzésére irányította.
Dr Hagiwara munkáját ezután a természetesebb és táplálkozásalapú
egészség vizsgálatával folytatta. Kutatási programba kezdett,
amelynek során több mint 150 növényt vizsgált meg, így füveket,
gyógynövényeket, zöldségeket és gyümölcsöket. Ennek
eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a zsenge árpa „a
természet egyik legkiegyensúlyozottabb tápláléka”.

Dr Hagivara negyven éven át folytatta kutatásait, ennek során
szabadalmi, tudományos és tecnológiai díjakat kapott, és kutatási
partneri viszonyt létesített a kaliforniai Davis városában levő
California Egyetem Környezettoxikológiai Fakultásával.
Dr. Hagiwara árpafűvel kapcsolatos kutatásainak eredményei a
következő szaklapokban találhatók:
•

•

•

•

•

•

Élelmiszer- és mezőgazdaságtudományi magazine (Journal of the
Science of Food and Agriculture)
Mezőgazdasági- és élelmiszerkémiai magazin (Journal of
Agricultural and Food Chemistry)
Japán Gyógyszerészeti Szövetség folyóirata (Journal of the
Pharmaceutical Society of Japan)
A gyulladás tárgyköréről szóló japán folyóirat (The Japanese
Journal of Inflammation)
Táplálkozás-biokémiai folyóirat (The Journal of
Nutritional Biochemistry)
FASEB (Amerikai Kísérleti Biológiai Szövetsége) folyóirata
(FASEB Journal)

Ezen folyóiratokra való és más kutatócsoportok által végzett
vizsgálatokra vonatkozó konkrét hivatkozások a(z) xxx oldalon
található Mellékletben találhatók.

Organic Jade GreenZymes®
A test biotermékekkel való kondicionálása
·· A bio árpafű legfrissebb hajtásaiból frissen szüretelt zöldségléből készült
·· A természetes környezetben előforduló tápanyagok gazdag tárháza
·· 40 év tudományos kutatómunka eredménye
·· Teljes értékű „folyékony zöldsaláta”

Eredete
Több mint negyven éven át a japán tudós, Dr. Yoshihide Hagiwara annak
szentelte munkáját, hogy az egészség megőrzése érdekében természetes
alkotóelemeket találjon – olyan összetevőket, amelyek alkalmasak a
szervezet tápanyagszükségletének kielégítésére. A tudós számos
tudományos tanulmány alapján ismerte fel a zöld árpafű emberi
fiziológiára gyakorolt pozitív hatásait.
A bio Jade GreenZymes® bemutatása
Az alapanyagot akkor gyűjtik be, amikor annak tápanyagtartalma a
legmagasabb, amikor az első friss árpafűhajtások megjelennek. A
tápanyagokat hidegsajtolással nyerik ki, majd szabadalmaztatott és

Tartalma
30 db 3 grammos tasakot tartalmazó doboz
	150 gramm űrtartalmú üveges kiszerelés,
amely 50 adagnak felel meg

Összetevők

 io, kóser, 95%-ban zsenge árpafüvet, 5% bio
B
maltodextrint tartalmaz. Ez utóbbi célja az oxidáció
megelőzése, így a pornak friss és természetes íze lesz.

díjnyertes préselési és porlasztva szárítási eljárással sűrítik. A
szervezetben könnyen felszívódik. Az árpafűnek csak a levét használják
fel, mert ez a rész a leggazdagabb tápanyagokban.
Használati útmutató
Keverjen el 100-150 ml hideg, optimalizált PiMag® vízben vagy kedvenc
hideg italában egy teáskanálnyi (3g) port. Ha további tápanyagokat akar
hozzáadni, próbálja ki a CiagaV® termékkel vagy egyszerűen szórja
valamilyen salátára. Ne fogyassza meleg, forró italokkal elkeverve.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.

Átlagos
tápanyag
tartalom

100 g termékben
Energia

1533kJ / 361kcal

Fehérje

12,2 g

Szénhidrát

73,6 g

Zsír

2,0 g

31310 Bio Jade GreenZymes® tasakos
31311 Bio Jade GreenZymes® üveges kiszerelés
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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A tudományos háttér
CiagaV®
A CiagaV® biotermelésből származó, koncentrált, 100%
gyümölcstartalmú, hozzáadott cukor, tartósítószerek, mesterséges
ízfokozók és színezékek nélküli termék. A termék áfonyából,
bodzából, málnából, szederből, acai-gyümölcsből és
szőlőmag-kivonatból készült, 30 ml-es adagonként a rendkívülinek
számító 1425 µmoleTE ORAC-értékkel rendelkezik.. Vizsgálatok13
feltárták, hogy a magas ORAC-értékkel rendelkező élelmiszerek
jótékony hatással bírnak.
A CiagaV® a fentiekből következően kivételes teljes értékű
tápanyagokat tartalmaz, és hasznos kiegészítője a gyümölcsökből és
zöldségekből álló egészséges étrendnek. Az egészséges étrend
kedvező hatásairól a táplálkozásról és tudományos hátteréről szóló
fenti részekben található tájékoztató.
A Ciaga ezen kívül rendkívül magas mennyiségben tartalmaz C
vitamint, amely általában jelent kiemelkedő segítséget az egészség
megtartásához, elősegíti a vas felszívódását, jó hatással van a
normális kollagén-képződésre és az anyagcsere-folyamatok
rendes működésére.
V®

CiagaV®
Nagy hatású gyümölcsökből álló koktél
·· Magas ORAC-érték
·· C-vitamin tartalma magas - 29 mg/100 ml
·· Elősegíti a vas felszívódását
·· Védi a sejtek alkotóelemeit az oxidáció okozta károsodás ellen
·· Hozzájárul a normális kollagén képződéshez
·· Elősegíti az anyagcsere folyamatok megfelelő működését
·· 100% gyümölcstartalom, hozzáadott cukor, tartósítószerek, mesterséges ízfokozók
és színezékek nélkül
·· Bio és kóser termék
A CiagaV® bemutatása

Használati útmutató

A Ciaga erdei gyümölcsök sűrítményéből készült bio gyümölcslé. Az
áfonyát, bodzát, szedret, agávét, málnát, acai-bogyót és
szőlőmag-kivonatot tartalmazó készítmény kiemelkedően magas
ORAC-értékkel bír (1425 μmoleTE / 30 ml-es adagonként), emellett
természetesen édes és ízletes.

Minden nap fogyasszon el egy adagot, vagy többet, ha úgy kívánja. Kedvenc
italával, pl. PiMag® ®vízzel együtt fogyaszthatja.

V®

A CiagaV® igazoltan bio- és kósertermék.
Az erdei bogyós gyümölcsök tulajdonságairól szóló érdekes
tanulmányokra vonatkozó konkrét hivatkozások a(z) 64 oldalon levő
mellékletben találhatók.

A természetben szedett gyümölcsökből készült CiagaV® teljesen
természetes, 100%-os gyümölcsital, amely nem tartalmaz hozzáadott
tartósítószereket és természetesen édes édesítőszereket. A CiagaV®
készítéséhez felhasznált friss alapanyagokat a növekedési ciklusuk
csúcspontján szedik le, így biztosítják a táplálék maximális tápértékét.

Tárolás
Kinyitásig hűvös és száraz helyen tárolja. Felbontás után tárolja hűtőben
és a felbontástól számított 30 napon belül fogyassza el.

Jó a természetnek
A CiagaV® friss gyümölcsből készült. Az összetevők termesztése során
nem használunk növényvédőszereket, rovarirókat, műtrágyát vagy
GMO-szervezeteket.
A CiagaV® tárolására szolgáló flakonok a környezetre mérsékelt hatást
gyakorolnak, nem tartalmaznak Bisphenol A vagy más káros vegyi
anyagot, ezen kívül könnyen újrahasznosíthatók. Az üveggel ellentétben a
CiagaV® flokonjai kisebb ökológiai lábnyomot hagynak, így gyártásuk a
természetes erőforrásokat kevésbé veszi igénybe.

All websites accessed on 22nd July 2014.
13
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Tartalom

2 db 946 ml-es flakon

Összetevők

 yümölcstartalom: min 91%. Szerves gyümölcslé koncentrátum (84%) (áfonya, bodza , málna); szerves agave nektár; szerves
G
szederlé koncentrátum; szerves acai pép; szerves szőlőmag kivonat (hordozó: xantán gumi).

2134 Bio CiagaV® (dupla csomag)

http://www.superberries.com/aroniaberry-101/ORAC

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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A tudományos háttér
Lactoferrin Gold 1.8®

Lactoferrin Gold 1.8®
A laktoferrin a vas megkötésére szolgáló, mikrobaölő glikofehérje,
amelyet az emberi immunrendszer termel.14
A Nikken cég Lactoferrin Gold 1,8® terméke a szakterület egyik
leghaladóbb, Dr. A.S Narain Naidu által vezetett kutatócsoportjával
folytatott együttműködés eredménye. A kutatásvezető orvosi
mikrobiológus, aki több mint 30 éve végez kutatásokat bioaktív
anyagokkal és azok emberi egészségre gyakorolt
hatásával kapcsolatban.
A természetes bioaktív vegyületek védelmi és terápiás célú
alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintélynek számító Dr. Naidu
professzorként dolgozott a Kaliforniai Állami Egyetemen (Egyesült
Államok, Pomona), az Észak Karolinai Egyetemen (Egyesült Államok,
Chapel Hill), a Malmöi Általános Kórházban (Lund Egyetem,
Svédország), a Pécsi Orvostudományi Egyetemen (Magyarország)
valamint a Megelőző Gyógyítási Intézetben (Hyderabad, India).
Tizennyolc szakmai és tudományos szervezet és társaság, így a New
Yorki Tudományos Akadémia, az Amerikai Mikrobiológiai Társaság, az
Élelmiszermérnöki Intézet, a Nemzetközi Élelmiszervédelmi
Szervezet, és a londoni Királyi Orvosi Társaság rendes vagy társult
tagja. Dr. Naidu ezen kívül számos szervezetnek, így az Egészségügyi
Világszervezetnek, a Magyar Köztársaság Egészségügyi
Minisztériumának, az Indiai Kormány Orvosi Igazgatóságának és
Egészségügyi Szolgálatának, valamint a Svéd Királyi Tudományos
Akadémiának is dolgozott. Több mint 30 tudományos alapmű kutatási
fejezetének írója, továbbá a CRC Press tudományos és műszaki kiadó
„Természetes élelmiszerek antimikrobiális rendszerei” és a
„Laktoferrin” című nagyra értékelt alapműveinek szerkesztője.

A Lactoferrin Gold 1,8 ® a fentieken kívül kiemelkedő jelentőségű az
ehhez felhasznált tej forrása tekintetében is. A tejet Új-Zéland egyik
távoli területén levő egyedi tehenészetből szerzik be. Nevével
ellentétben a laktoferrin nem tartalmaz laktózt és
laktóz-intoleranciában szenvedők is fogyaszthatják. A Lactoferrin
Gold 1,8® termék másik kiemelkedő tulajdonsága a kiemelkedő
tisztaság és a kifejezetten a Nikken számára kifejlesztett 4 szakaszos
ultratisztításból eredő aktív hatás.
A Lactoferrin Gold 1.8® termék C-vitamint tartalmaz, elősegíti az
immunrendszer valamint több más fiziológiai funkció
normál működését.15
A csontok egészségével kapcsolatos érdekes tanulmányok
hivatkozásai a(z) xx oldalon levő mellékletben találhatók.

·· Laktózmentes és alkalmas a laktóz intoleranciában
szenvedők számára is;
·· 60 mg laktoferrint és 60 mg C-vitamint tartalmaz

Kifejezetten a jóllét biztosítása érdekében került kifejlesztésre
A világ vezető tudósainak egyike és a laktoferrin-kutatások terén számos
szabadalom birtokosa, Dr. Narain Naidu világszinvonalú kutatógárdája
vezetésével fejlesztette ki az ultra-tiszta, így magas hatékonyságú
Lactoferring Gold 1.8® terméket. Dr Naidu felfedezte, hogy a laktoferrin
tisztított állapotban sokkal hatékonyabb lesz. Ez vezetett el odáig, hogy
Cégünk precíziós technológiát alkalmazó tisztító eljárást dolgozott ki,
amelynek során három liter tejet használunk fel egyetlen Lactoferrin Gold
1.8® kapszula előállításához.. A tejet Új-Zéland egyik elkülönítve tartott,
biológiailag védett és felügyelt tehénállománya állítja elő.
Minden egyes kapszula ezen kívül 60 mg C-vitamint tartalmaz, amely
hozzájárul az energiafelszabadítással járó anyagcsere-funkció és az
idegrendszer normális működéséhez.
Használati útmutató
Vegyen be napi egy kapszulát egy pohár vízzel.
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl.
A táplálékkiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
változatos étrendet és az egészséges életmódot.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen szobahőmérsékleten tárolandó.

All websites accessed on 22nd July 2014.
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·· A világszínvonalú tudósok által kifejlesztett termék
hozzájárul a jóllét eléréséhez

A laktoferrin számos testfolyadékban, így a könnyben, a vérben és a
nyálban természetesen is előforduló alapvető fehérje. Az anyatej egyik
alapvető összetevője, így egyike az első tápanyagoknak, amelyet a
csecsemők születésük után megkapnak. Előfordul továbbá az emésztő-, a
légző- és reprodukciós rendszerben is.

Dr. Naidu a nyolcvanas évek közepétől Svédországban kezdte meg
kutatásait a tej laktoferrin-tartalmának feltárására, és ebben a
témában több mint 50, más tudósok által átnézett cikket publikált.
1999-ben kutatási területén jelentős áttörést ért el az aktivált
laktoferrin megalkotásával. Ezen forradalmian új technológiát
kereskedelmi hasznosításba vették, amely világszerte átírta az
élelmiszerbiztonság koncepcióját. 2005-ben a „Gyógyhatású és
funkcionális élelmiszerek európai folyóiratának (European Journal of
Nutraceuticals & Functional Foods) 16(2):7-13 számában megjelent a
„Laktoferrin ultratisztítása – gyógyító hatások” c. cikke. Ezen kutatása
vezetett a Nikken cég Lactoferrin Gold 1,8®
termékének létrehozásához.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lactoferrin

·· Természetes eredetű fehérje

A Laktoferrin bemutatása

A staphylococcus eredetű élelmiszermérgezésről és a mérgezési
sokkszindrómáról szóló fiatalon megírt munkái nemzetközi hírnevet
szereztek Dr. Naidu számára. Az Európai Klinikai Mikrobiológiai
Társaságtól 1989-ban megkapta az Európai Fiatal Tudós díjat,
valamint a svéd Lund Egyetemtől 1992-ben megkapta az Orvosi
Kutatási Hivatkozási elismerést.

14

Az alapvetően fontos, természetes
fehérje az általános jó
közérzet elérésére

Tartalom

30 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

 kapszula borítása: hidroxipropil-metil-cellulóz,
A
tejfehérje izolátum (lactoferrin), kalcium-Laszkorbát, inulin, lecitin (napraforgó), nátriumcitrát, kurkuma gyökér-kivonat (Curcuma longa),
nátrium-bikarbonát.

46306 Lactoferrin Gold 1.8®
15 	Wang, Yangxi, (2000). “Human Vitamin C (L-Ascorbic Acid) Transporter SVCT1.” Biochemical and

Biophysical Research Communications 267(2): 488-494.

Átlagos
Átlagos értékek
tápanyag
tartalom

Mennyiség
kapszulánként

Ajánlott napi
mennyiség
százalékában*

C-vitamin

60 mg

75

A laktoferrinnel
kapcsolatos hivatkozások

60 mg

+

Inulin

50 mg

+

Kurkumagyökér kivonat

30 mg

+

* RDA = Ajánlott napi mennyiség

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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A tudományos
háttér
Az OsteoDenx® és a CalDenx®
Anyaga főként kollagén, a csontok élő, növekvő szövete. A kollagén az
a fehérje, amely a rugalmas kereteket biztosítja, míg a
kalcium-foszfát az az ásványi anyag, amely a csontok erejét és
szilárdságát adja. A kollagén és a kalcium kombinációja a csontot
erőssé és elég rugalmassá teszi ahhoz, hogy ellenálljon a
fizikai ráhatásoknak.
A szervezet kalciumtartalmának 99%-át a csontok és a fogak
tartalmazzák. A fennmaradó 1% a vérben található.
A szervezetben kétfajta csont található, név szerint a kortikális és a
trabekuláris csontok. A kortikális csontok teszik ki a csontok külső
felületét, felépítése tekintetében a kortikális csont sűrű és egynemű.
A trabekuláris csontok alkotják a csontok belső szerkezetét,
felépítésükben lyukacsosak és méhsejtszerűek.

A csontépítés
A szervezet élete során a csont folyamatosan megújul egy kétlépcsős,
csontépítés néven ismert folyamat révén. A folyamat a
csontlebontásból és a csontképződésből áll. A csontlebontás során a
csontfaló sejtek lebontják és eltávolítják a régi csontszöveteket. A
csontképződés során a régi csontszövet helyén új csontszövet alakul
ki. A csontlebontás és csontképzés folyamatát számos hormon
szabályozza, név szerint többek között a kalcitonin, a paratiroid
hormon, az ösztrogén (nők esetén) és a tesztoszteron (férfiak esetén),
valamint a D-vitamin.

A nők, a férfiak és a csontritkulás
A nők esetén a csontritkulás nagyobb valószínűséggel alakul ki, mint
a férfiak esetén. Ennek az az oka, hogy a nőknek kisebb és vékonyabb
csontjaik vannak, mint a férfiaknak és azért, mert a nők a menopauza
első 4-8 éve alatt gyorsabban veszítik el csontszöveteiket az
ösztrogén-hormon szintjének gyors csökkenése miatt. Az ösztrogént
a petefészkek termelik. Az ösztrogénról kimutatták, hogy a csontok
védelmét elősegíti. A menopauzát követően a csontveszteség a nők
esetén nagymértékben meghaladja a férfiak csontveszteségét.
Hatvanöt éves korra a nők és a férfiak közel azonos mértékben
szenvednek a csontveszteséget. Annak ellenére, hogy a férfiak nem
élnek át a menopauzához hasonló jelenséget, a férfihormon, a
tesztoszteron termelődése csökkenhet. Ez fokozott
csontveszteséghez vezethet, ami a nagyobb valószínűséggel vezet a
csontritkulás kialakulásához.17

Az emberi szervezetben a legáltalánosabban előforduló ásványi
anyag a kalcium. A szervezet nem képes a kalcium előállítására,
kizárólag az elfogyasztott táplálékból képes felszívni. Az egészséges
csontok kialakításában való szerepe mellett a kalcium a szervezet
más funkcióinak elvégzésében is fontos szerepet játszik. Így szerepet
játszik a legtöbb szerv működésében, a fiziológiai folyamatok
véghezvitelében, a bioelektromos és neurotranszmissziós
folyamatokban (ideértve az izom-összehúzódások szabályozását
általánosságban, és különösen a szív bioelektromos folyamatainak
irányítását), valamint biztosítja a normális véralvadást.
A szervezet sejtjeinek második leggyakrabban előforduló ásványi
anyaga a magnézium. A magnézium alapvetően fontos a
szervezetben végbemenő több mint háromszáz enzimreakció

szempontjából. A szervezetben található magnézium több mint
60%-a a csontvázban található, ez biztosítja a csont erősségét. Ha a
szervezetben a magnézium szintje alacsony, az a vérben található
kalcium, kálium szintjének csökkenését, valamint a nátrium
visszatartását eredményezi, továbbá megakadályozza, hogy a
D-vitamin kifejthesse hatását, amely pedig szükséges lenne a
csontok és fogak egészséges felépítéséhez.
További fontos nyomelem a cink, amely az A-vitamin vérbe való
juttatásában játszik szerepet. A cink a növekedésben, a fejlődésben
és a szaporodásban játszik szerepet. A cink hiánya a csontváz
fejlődésében okoz károsodásokat.
A D-vitamin a vér kalcium- és foszfátszintjének fenntartásában
játszik szerepet.
Ha a bőrt napfény éri, a napfényben levő ultraviola sugarak a
koleszterint D3-vitaminná vagy kolkalciferollá alakítják. A D-vitamin
elősegíti a kalcium és a foszfát bélrendszerből történő felszívódását,
valamint az ásványi anyagok vesékben történő felszívódását, ezen
kívül alapvetően fontos szerepet játszanak a biológiai rendszerek, így
a bőr, az immunrendszer, az inzulinkiválasztás és az anyagcsere
egészséges működésében.
A csontok egészségével kapcsolatos érdekes tanulmányok
hivatkozásai a(z) 65 oldalon levő mellékletben találhatók.

A csont, mint „bankszámla”
Úgy gondoljunk a csontra, mint egy bankszámlára, ahová „betesszük”
és ahonnan „kivesszük” a csontszövetet. A gyermekkorban és a
tizenéves korban az új csontszövetek gyorsabb ütemben adódnak a
csontvázhoz, mint amilyen sebességgel a régi csontszövetek
lebomlanak. Ennek eredményeként a csontok nagyobbak,
nehezebbek és sűrűbbek lesznek. A legtöbb ember esetén a
csontképződés továbbra is gyorsabb ütembe zajlik, mint a lebontás,
mindaddig, amíg a csonttömeg a harmadik évtizedben eléri
legnagyobb mennyiségét.
Húszéves kor után – hogy a példánál maradjunk - a csontszövet
„kivétele” már meghaladhatja a csontszövet „betételét”. Sok ember
esetén ezt a csontveszteség megelőzhető, ha kalciumot, D-vitamint
vesz magához az ember, továbbá testedzést végez, mellőzi a
dohányzást és a mértéktelen alkohol fogyasztást. A csontritkulás
akkor lép fel, ha a csont lebomlása túlságosan gyorsan történik, vagy
ha a csontpótlás túlságosan lassan, vagy mindkettő egyszerre
történik. A csontritkulás kialakulása sokkal valószínűbb annál a
személynél, akinél a csontképződési évek alatt nem alakult ki a
lehető legnagyobb mennyiségű csonttömeg.

Az optimális
egészséghez az
elegendő mennyiségű
D-vitamin alapvetően
szükséges.
18

All websites accessed on 22nd July 2014.
17 	http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/About_Us/disclaimer.asp
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18 	Grant, William B., et al., (2005). “Benefits and Requirements of Vitamin D for Optimal Health: A Review.”

Alternative Medicine Review 10(2): 94-111.
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OsteoDenx®

CalDenx®

Elősegíti a csontok megfelelő
állapotának biztosítását

Kalcium és magnézium tartalmú
táplálék-kiegészítő

·· A termékben levő vitaminok, így a D- és K-vitaminok,
valamint a mangán és a cink segítenek a csontok megfelelő
állapotának biztosításában

·· K- és D-vitaminokat tartalmaz
·· Elősegíti a csontok és fogak megfelelő állapotának
fenntartását

·· Oldható rostokat, vitaminokat és szőlőmag-kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő

·· Elsősorban az OsteoDenx® készítménnyel való együttes
fogyasztásra szolgál

·· Kizárólag a Nikken cégnél kapható készítmény
·· Férfiak és nők is használhatják

Kalcium az erős csontokért

Csontvázunk szükségleteinek kielégítése

Használati útmutató

Csontjaink egyedi képződmények, csontjaink alkotják azt a merev
szerkezetet, amelynek segítségével mozogni tudunk, és amelyek belső
szerveinket védelmezik. A csonttömeg 90%-a húszéves korunkat
megelőzően alakul ki. A csontok folyamatosan váltják fel az elhalt sejteket
új sejtekkel, így regenerálódunk egész életünk során. A kor
előrehaladtával a csontok regenerálódása lelassul. Az ötven éves kor
feletti nők fele a nem megfelelő csontsűrűség miatt csonttörést
szenvednek19, vagyis a csontok egészségének megőrzése egyre
fontosabb, ahogy öregszünk, ebben a tekintetben az életmód és a
megelőzés kulcsfontossággal bírnak.

Vegyen be napi egy kapszulát egy pohár vízzel. Javasoljuk, hogy a
CalDenx® termékkel együtt fogyassza.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Figyelem!
A táplálékkiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
változatos étrendet és az egészséges életmódot. Az ajánlott napi
fogyasztási mennyiséget ne lépje túl. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az OsteoDenx® terméket a Nikken cég világszínvonalú kutatócsoportja és
Dr. Narain Naidu hozták létre. Az orvosi mikrobiológus szakképzettségű
Dr Naidu több mint 30 évig kutatta a biológiailag aktív anyagokat és azok
emberi egészségre gyakorolt hatását. Az Osteodenx® termékben levő Dés K-vitaminok, valamint a mangán és a cink segítenek a csontok
egészségének biztosításában.

A kalcium alapvető fontosságú az egészséges csontszerkezet fenntartása
terén, ezen kívül a test más szervrendszereinek működéséhez is
szükséges. Ezen rendszerek megfelelő működésének fenntartására a
szervezet a csontokból vonja ki a kalciumot, ami, ha nem kerül pótlásra, a
csontok meggyengüléséhez vezethet.
Rendszeres szedésével a kalciumot és ásványi anyagokat tartalmazó
CalDenx® hozzájárul a csontok és fogak egészségének fenntartásához.
Szedését az OsteoDent® termékkel együttesen javasoljuk.
Használati útmutató
Napi három tablettát vegyen be étkezés közben. Vegetáriánusok
is fogyaszthatják.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.

Az Osteodenx® bemutatása
A termék egyedülálló laktoferrin alapú étrendkiegészítő oldható rost-,
vitamin-és szőlőmagkivonat-tartalommal. Az OsteoDenx® olyan aktív
összetevőket is tartalmaz, amelyek segítenek az egészséges csontok
védelmében. Ilyenek a D- és K-vitaminok, a mangán és a cink. A lehető
legjobb hatás érdekében Cégünk kiváló minőségű
kalcium-tápanyagkiegészítőjével, a CalDenx® termékkel együtt fogyassza.

Tartalom

30 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

Inulin/oligofruktóz (39%), tejfehérje-izolátum,
kapszula-anyag (hydroxi-propilmetil-cellulóz),
szőlőmagkivonat, zab béta-glucan, ananászkivonat, savszabályozó anyag (szódium bikarbonát),
citromsav, csomósodásgátló anyag (magnézium
sztearát, szilicon- dioxid), mangán szulfát,
színezék (titánium-dioxid), cink-oxid, D-vitamin
(kolekalciferol ), K-vitamin (fitomenadion), folsav
(Pteroilmonoglutaminsav). Vegetáriánusok is
fogyaszthatják.

1547 OsteoDenx®

Átlagos
tápanyag
tartalom

Átlagos
tápanyag tartalom

Kapszulánként

Ajánlott
napi mennyiség
százalékában*

D-vitamin (μg)

5

100

K-vitamin (μg)

20

27

Folsav (μg)

200

100

Magnézium (mg)

2

100

Cink (mg)

2.8

28

Szőlőmag kivonat
(Vitis vinifera) (mg)

30

-

Laktoferrin (mg)

95

-

Inulin / oligofruktóz
(rost) (mg)

230

-

Tartalom

90 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

Inulin/oligofruktóz (39%), tejfehérje-izolátum,
kapszula-anyag (hydroxi-propilmetil-cellulóz),
szőlőmagkivonat, zab béta-glucan, ananászkivonat, savszabályozó anyag (szódium bikarbonát),
citromsav, csomósodásgátló anyag (magnézium
sztearát, szilicon- dioxid), mangán szulfát,
színezék (titánium-dioxid), cink-oxid, D-vitamin
(kolekalciferol ), K-vitamin (fitomenadion), folsav
(Pteroilmonoglutaminsav).

* RDA = Ajánlott napi mennyiség

Átlagos
tápanyag
tartalom

Tápanyag

3 tablettánként

Ajánlott
napi mennyiség
százalékában*

D-vitamin (μg)

4.5

90

K-vitamin (μg)

70

93

Kalcium (mg)

720

90

Magnézium (mg)

270

72

Króm (µg)

40

100

* RDA = Ajánlott napi mennyiség
1557 CalDenx®

19
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http://nof.org/articles/235. All websites accessed on 22nd July 2014.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
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Kasai®
Optimális táplálkozás a tevékeny életmódot
folytatók számára
·· Célzottan kiválasztott táplálék-kiegészítők, amelyek hozzájárulnak a jóllétünkhöz
szükséges tápanyagok biztosításához
·· Sűrített, teljes értékű táplálék-kiegészítőkből készült
·· Keleti és nyugati természetes technológiák felhasználásával készült, a teljes körű és
kiegyensúlyozott táplálkozás elősegítésére
·· A Kasai® omega-olajok kivételével a Kasai ® termékkörbe tartozó termékek
mindegyike fogyasztható vegetáriánusok számára is.

Kasai® for Women
Szója-izoflavonidokat, tőzegáfonyát és acerola cseresznyét tartalmaz,
ezek révén járul hozzá a nők általános jóllétének biztosításához. A
tőzegáfonya tele van proantocianidin-nel, az acelora (barbadoszi
cseresznye) az ajánlott napi C-vitamin mennyiségének 78%-át
tartalmazza. Ez segít a fáradtság és a kimerültség leküzdésében. A
C-vitamin ezen kívül hozzájárul a fiziológiai funkciók megfelelő
végbemeneteléhez, így hozzájárul az immunrendszer és az anyagcsere
működéséhez és a kollagéntermeléshez.
Használati útmutató
Vegyen be napi két kapszulát egy pohár PiMag víz kíséretében.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Figyelem!
A Nikken cég teljes táplálékkiegészítői nem helyettesítik a változatos és
kiegyensúlyozott étrendet. A táplálékkiegészítők az egészséges életmód
eléréséhez járulnak hozzá. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. Gyermekektől elzárva tartandó.

A tudományos
háttér
Kasai®
Hippokratész, ókori fizikus-orvos mondása szerint: „Ételed legyen a
gyógyszered”. A Nikken táplálkozási filozófia a természet teljességét
a legfrissebb tudományos eredményekkel egyesíti. A Nikken
táplálkozási termékcsalád, a legújabb kutatási eredményeket
kombinálja a természetes egészséggel, ezzel Önnek a következő
hasznos termékeket ajánlja.
A Kasai® zöldség és gyümölcspor tartalma kimondottan magas, ami
természetes vitaminokat és ásványokat tartalmaz, továbbá különböző
növényi tápanyagokban is gazdag, amelyek előnyösek a női és férfi
egészség fenntartásához.
Az esszenciális zsírsavak fontosak az étrend szempontjából. Az
esszenciális zsírsavak nagyobb mennyiségben a halakban találhatók
meg. A halak tartalmazzák a sejtek számára szükséges
nukleinsavakat, valamint az omega-3 és omega-6 olajokat. Az
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omega-3-ról kimutatták, hogy elősegítik az egészséges szellemi
fejlődést. A legoptimálisabb hatás érdekében naponta 250 mg
omega-3 olajat (dokozahexán-sav) szükséges fogyasztani.
A Kasai for Men likopénben gazdag paradicsomot tartalmaz, míg a
Kasai® for Women a C-vitamin ajánlott napi mennyiségének
78%-át tartalmazza.
®

Az erdei bogyós gyümölcsök hatékony antioxidánsok, amely azt
jelenti, hogy magas ORAC-értékkel rendelkeznek. Az ajánlott napi
ORAC-mennyiség 3 000 egység. A Kasai® Purple Berries és a
CiagaV®együttes fogyasztása az ajánlott napi ORAC-mennyiség
40%-át teszik ki, és akkor még nem is számoltuk a más forrásból
elfogyasztott ORAC-mennyiséggel. A kalóriatartalom a napi ajánlott
mennyiség mindössze 1,5%-a.

Content

60 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

 sszetétel: Acerola por (Malpighia punicfoli, 45%,
Ö
barbadoszcseresznye, tartalmaz maltodextrint,
antioxidáns: aszkorbinsav), kapszula borítása:
hydroxpropilmetilcellulóz, szójakivonat (Glycine
max. 16%), barna rizs por (Oryza sativa),
tőzegáfonya por (Vaccinium macrocarpon, 1.5%,
tartalmaz maltodextrint), csomódosásgátló
anyag: magnézium sztearát. Két kapszula 62,5
mg C-vitamint (ami az ajánlott napi mennyiség
104%-a) valamint 35 mg izoflavont tartalmaz.
Vegetáriánusok is fogyaszthatják.

Átlagos
tápanyag
tartalom

Tápanyag

2 kapszulánként

C-vitamin (mg)

62.5 (78%)*

Isoflavon (mg)

35

* RDA = Ajánlott napi mennyiség

2526 Kasai® Women

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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Kasai® for Men
A készítmény likopént, fokhagymaport, paradicsomot és tökmagot
tartalmaz. A Kasai ezen terméke elősegíti a férfiak testi jóllétének
biztosítását. Két kapszula 6 mg kiváló minőségű - a paradicsomban
előforduló - likopént tartalmaz. A likopén a karotinoidok körébe tartozó
anyag, amelynek jótékony táplálkozási hatásai vannak.
Használati útmutató
Vegyen be napi két kapszulát egy pohár PiMag® víz kíséretében.
Vegetáriánusok is fogyaszthatják.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Figyelem!
A Nikken cég teljes táplálékkiegészítői nem helyettesítik a változatos és
kiegyensúlyozott étrendet. A táplálékkiegészítők az egészséges életmód
eléréséhez járulnak hozzá. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kasai® Omega Oils
A borágolaj és a halolaj keveréke omega-3 és omega-6 esszenciális
olajokat tartalmaz. A szervezet ezen anyagokat nem tudja előállítani, így
ezeket a táplálékkal vagy táplálékkiegészítőkkel kell magunkhoz vennünk.
A Kasai® omega-olajok előállításához felhasznált szardíniát és szardellát
halászattal gyűjtik be. A fejlett tisztítási eljárások biztosítják, hogy a
környezeti szennyező anyagok vagy nehézfémek ne forduljanak elő a
termékben, így a gyártás rendkívül tiszta végterméket eredményez.
Használati útmutató

Tartalom

60 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

 aradicsompor (31%), tökmagpor (27%),
P
fokhagymapor (23%), kapszula anyaga: hidroxipropilmetil-cellulóz, likopén, csomósodásgátló
anyag: szilikon-dioxid. Két darab kapszula 6 mg
likopént tartalmaz.

2525 Kasai® Men

Tápanyagtartalom

Vegyen be napi két kapszulát egy pohár PiMag® víz kíséretében.

Tápanyag

2 kapszuláként

Energia (kcal / kJ)

4.26 / 17.95

Tárolás

Fehérje (g)

0.118

Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.

Szénhidrát (g)

0.770

Zsír (g)

0.077

Likopén (mg)

6

Figyelem!
A Nikken cég teljes táplálékkiegészítői nem helyettesítik a változatos és
kiegyensúlyozott étrendet. A táplálékkiegészítők az egészséges életmód
eléréséhez járulnak hozzá. A napi ajánlott mennyiségnél többet ne
fogyasszon. Összességében napi 250 mg DHA szükséges az agy
egészséges működésének elősegítéséhez. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalom

60 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

Halolajpor (75%) és borágolajpor (9%).
Kapszula anyaga: hidroxi-propilmetil-cellulóz,
maltodextrin, tápióka-keményítő, L-aszkorbil
palmitát, aszkorbinsav, és kevert tokoferolok. Szóját
tartalmaz. Két kapszula tartalma:
EPA 98 mg (eikozapentán-sav);
DHA 65 mg (docosahexaenoic sav);
GLA 11 mg (gamma-linolénsav).

2529 Kasai Omega
®

60

Tápanyagtartalom

Tápanyag

2 kapszuláként

Energia (kcal / kJ)

6.4 / 26.7

Fehérje (g)

0.02

Szénhidrát (g)

0.85

Zsír (g)

0.33

Telített zsír (mg)

0.01

Egyszeresen telítetlen zsír (mg)

0.01

Többszörösen telítetlen zsír (mg)

320

GLA (omega-6) (mg)

11.0

EPA (omega-3) (mg)

97.9

DHA (omega-3) (mg)

65.0

Koleszterin (mg)

0.0

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nikken cég megtiltja, hogy a vonatkozó nemzeti és az európai uniós jogszabályokban megengedett állításokon kívül bármilyen egészségre
vonatkozó állítást tegyen a tápanyagokkal kapcsolatban. A tápanyagokra és az európai uniós jogszabályokra vonatkozó tájékoztatás a következő linkre kattintva tekintheti
meg: http://www.efsa.europa.eu
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Kasai® Multi-Vitamin és
ásványi anyagok
Ez a termék különböző gyümölcs- és zöldségporok keverékét
tartalmazza: ananász, narancs, alma, kajszibarack, cseresznye,
sárgabarack, őszibarack, földieper, papaya, szőlő, grépfrút, áfonya,
málna, fekete ribizli, szeder, brokkoli, sárgarépa és hagyma. A Kasai®
különböző tápláló vitaminokkal, valamint ásványi anyagokkal, valamint
növényi tápanyagok egész sorával és alapanyagokkal egészíti ki
táplálkozásunkat.
Használati útmutató
Vegyen be napi két kapszulát egy pohár PiMag® víz kíséretében.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Figyelem!
A Nikken cég teljes táplálékkiegészítői nem helyettesítik a változatos és
kiegyensúlyozott étrendet. A táplálékkiegészítők az egészséges életmód
eléréséhez járulnak hozzá. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kasai® Purple Berries
Az erdei gyümölcsök a hagyományos keleti orvoslásban a szervezet
jóllétének biztosítására számos célból alkalmazzák. A Kasai® Purple
Berries kövikörtét, bodzát, áfonyát és fekete ribizlit tartalmazó
táplálékkiegészítő. Két kapszula 300 μmoleTE ORAC-értéket tartalmaz.
Használati útmutató

Content

Bottle of 60 capsules

Összetevők

 alcium-karbonát, kapszula
K
anyaga: hidroxi-propilmetilcellulóz, magnesium-oxid,
gyümölcsporkeverék (10%)
(ananász, narancs, alma,
kajszibarack, cseresznye,
sárgabarack, őszibarack, földieper,
papaya, szőlő, grépfrút, áfonya,
málna, fekete ribizli, szeder),
zöldségporkeverék (9%) (brokkoli,
sárgarépa és hagyma), C-vitamin
(aszkorbinsav); vas-fumerát,
cink-szulfát, E-vitamin (d-alphatokoferol); niacin (nikotinamid);
A-vitamin (retinil palmitát),
pantothenic sav (calcium-Dpantotenát); B6-vitamin (piroxidin
hidroklorid); tiamin hidroklorid,
D-vitamin (kolkalciferol); riboflavin,
folsav, kálium-jodid, biotin, B12vitamin (cianokobalamin). Glutént
tartalmaz. Vegetáriánusok is
fogyaszthatják.

2567 Kasai® Multi

Tápanyagtartalom

Tápanyagok

2 kapszuláként

% RDA*

A-vitamin (mcg)

800

100

D-vitamin (mcg)

5

100

E-vitamin (mg)

10

83

C-vitamin (mg)

60

75

B1-vitamin – tiamin (mg)

1.4

127

B2-vitamin
- riboflavin (mg)

1.6

114

Niacin (mg)

18

113

B6-vitamin (mg)

2

143

Folsav (mcg)

200

100

Biotin (mcg)

40

80

B12-vitamin (mcg)

1

40

Pantoténsav (mg)

4

67

Vitaminok

62

Tárolás

Minerals
Kalcium (mg)

256

32

Magnézium (mg)

90

24

Vas (mg)

14

100

Jód (mcg)

150

100

Cink (mcg)

10

100

*RDA = Javasolt napi bevitel

Vegyen be napi két kapszulát egy pohár PiMag® víz kíséretében.

Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Figyelem!
A Nikken cég teljes táplálékkiegészítői nem helyettesítik a változatos és
kiegyensúlyozott étrendet. A táplálékkiegészítők az egészséges életmód
eléréséhez járulnak hozzá. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalom

60 db kapszulát tartalmazó doboz

Összetevők

 űrítőanyag: akáciagumi, porított
S
bogyókoncentrátum (23%) (eltérő arányban:
kövikörte, bodza, áfonya, fekete ribiszke), alma
(10%); kapszula tartalma: hidroxipropil-metilcellulóz, ízesítőanyagok.

Tápanyagtartalom

Tápanyag

2 kapszuláként

Energia (kcal / kJ)

2.88 / 12.2

Fehérje (g)

0.02

Szénhidrát (g)

0.66

Zsír (g)

0.02

2528 Kasai® Purple Berries
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Bőrápolás

A Fény
fontossága
A bőr fontossága
A bőr szervezetünk legnagyobb szerve, és egyúttal az egyetlen, amely
teljes mértékben ki van téve a környezet hatásainak. A bőr egyrészről
egész életünkben végigkísér bennünket, ugyanakkor az egyes
bőrsejtek - így a hajhagymák, faggyúmirigyek, izzadságmirigyek,
idegek és vérerek is - rendszerint 2-4 hetente4 cserélődnek.
Mindennapi környezetünk és szokásaink, így az utazás, a
légkondicionálás, a hormonális változások, a nem megfelelő
mennyiségű alvás, és a nem megfelelő mennyiségű víz fogyasztása
nagyon megviselhetik bőrünket. Ezért fontos, hogy bőrünket
megfelelően és hatékonyan ápoljuk, amellyel a bőrt teljesen
megtisztíthatjuk, egyensúlyát visszaállíthatjuk és újra élettel
tölthetjük meg.
Az ideális szépségápoló növény, a tengeri alga természetes módon
tartalmaz nagy mennyiségben különböző nyomelemeket, ásványi
sókat és olyan aktív hatóanyagokat, amelyek tökéletesen
együttműködnek a biológiai rendszerünkkel. Az alga puhítja, ásványi
anyagokkal tölti fel, méregteleníti, táplálja a bőrt és elősegíti a
kollagénszintézist, így járul hozzá ahhoz, hogy bőrünk fiatalosan
nézzen ki.
Ahhoz, hogy a bőr ragyogóan nézzen ki, alapvetően fontos, hogy
folyamatosan hidratáljuk, és ezen a téren az alga kiváló
tulajdonságokkal bír. Az alga természetes hidratáló faktorokat
tartalmaz, amelyek a bőrt a víz felszívásával és megtartásával
hidratált és rugalmas állapotban tartják.
A True Elements™ termékcsalád az egész test – fejtől egészen a
lábujjakig - mindennapi bőrápolási szükségletek kielégítésére
szolgál. A termékcsaládba arctisztítók, tonerek, arc-bőrápolók és
testápolók egyaránt megtalálhatók, ezek használatával a bőr fiatalos
kinézetű lesz, Ön pedig jól fogja magát érezni a bőrében.
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Bőrünk egyedisége

A bőr és a környezet

Az emberi bőr négy rétegből áll 8:

A kor előrehaladtával a bőr egyre törékenyebbé válik: a felhám
elvékonyodik, mert noha a sejtrétegek száma nem változik, a sejtek
mérete viszont kisebb lesz és kevésbé teltek lesznek. A bőr
pigmentáltsága is változik, a bőr vékonyabbnak és áttetszőbbnek
tűnhet, a napfénynek kitett részeken pigmentált foltok is
kialakulhatnak. A kötőszövet változásai a bőr erősségének és
rugalmasságának csökkenésével járnak, erre a napfénynek kitett
részek kifejezetten hajlamosak. Az irha vérellátása is változhat, ez azt
jelenti, hogy gyakrabban alakulhatnak ki zúzódások és hasonló
sérülések. Az idősebb bőr esetén a faggyúmirigyek egyre kevesebb
faggyút termelnek és a bőralja zsírrétege is csökkenhet, ez
megnöveli a ráncok kialakulásának valószínűségét.5

•

•

•

•

a bőr legkülső rétegének neve „savas köpeny”. A természetes
faggyúból és bőrfelületi izzadás keverékéből álló savas köpeny
feladata, hogy védelmet nyújtson a baktériumok ellen. A legtöbb
szappan és bőrtisztító lúgos kémhatású2 , így reakcióba lépnek és
savas köpennyel és leválasztják azt a bőrről. A bőr
pH-egyensúlyának biztosítására létrehozott True Elements™ Velvet
Arctisztító tej használata segít ezen savas köpeny fenntartásában.
a bőr legkülső rétege a felhám (epidermis). Amellett, hogy
védelmet nyújtó fizikai akadályként funkcionál, megakadályozza a
bőr vízveszteségét is. A felhám nem rendelkezik önálló vérerekkel,
tápanyag- és oxigén-ellátását az alatta levő bőrrétegből
diffúzióval biztosítja.3
a második réteg a puha szövetből álló, irha (dermis) nevű réteg, ez
tartalmazza a vérereket, az idegeket, a hajhagymákat és
faggyúmirigyeket, ez a réteg szolgáltatja a felhám számára is
a tápanyagokat.
a bőr legalsó rétege a bőralja (subcutanea), amely az irha alatt
helyezkedik el. A bőr többi része számára biztosítja a
tápanyagokat, óvja és szigeteli a szervezetet.

Az emberi bőr a többi emlősfaj egyedeinek bőréhez képest sokféle
variációban létezik és sokféle eltérő tulajdonsággal rendelkezik, így
például ajkunk vagy szemhéjunk bőre egészen finom textúrájú, míg a
talpunk bőre egészen kemény is lehet, és amely jellemzően százszor
vastagabb mint a korábban említett testrészeken levő bőrnél1. Az
eltérő funkciókat betöltő bőrtípusok szintén eltérő tulajdonságokkal
rendelkeznek, lehet rajtuk több vagy kevesebb szőrtüsző,
faggyúmirigy, izzadságmirigy, idegvégződés és eltérő érzékenységgel
rendelkezhetnek.

Bár fontos, hogy bőrünket egy bizonyos mennyiségű napfény érje a
D-vitamin szintézise érdekében, az is igaz, hogy az ultraviola
sugárzás egyike azon főbb okoknak, amely a bőr idő előtti
öregedéséhez vezetnek. Egy érdekes kutatás kimutatta, hogy a
gépjárművezetés is okozhat bőrkárosodást, mivel az arc oldalsó
ablakhoz közeli oldala rendszerint sokkal nagyobb mértékben
károsodott és öregedett, mint az arc ettől az ablaktól távolabb levő
fele. Egy vizsgálat kimutatta, hogy az ablakhoz közeli arcfélen
háromszor annyi rosszindulatú melanoma volt található, mint az
ablaktól távolabbi arcfélen.6
A dohányzás szintén öregíti és károsítja a bőrt. A kutatók feltételezése
szerint a dohányzás csökkenti a bőr természetes rugalmasságát,
hiszen ilyenkor csökken a szervezet kollagéntermelése. A kollagén a
bőr feszességét biztosító fehérje. A kollagén a kor előrehaladtával
természetes módon pusztul, amely ráncok kialakulásához vezet, a
dohányzás viszont felgyorsítja ezt a folyamatot. A dohányzás
következtében az apró véredények összezsugorodnak, így a bőr
oxigénellátása lecsökken.7
Az alkoholfogyasztás a szervezet és a bőr kiszáradásához vezethet,
elegendő mennyiségű jó minőségű víz fogyasztása ezt a negatív
hatást kiegyensúlyozhatja. Az alvás szintén fontos szerepet játszik, a
kimerültség idő előtti öregedést okozhat.7
A True Elements™ termékcsalád természetes szerves összetevőket
tartalmaz, az ember bőrének természetes pH-értékével
összhangban fejti ki hatását, hozzájárul a bőr fiatalos jellegéhez és
fokozza a bőr természetes szépségét.

All websites accessed on 21st July 2014
1

http://www.livingnature.com/pages/understanding-your-skin

2 	http://www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2001;volume=67;issue=6;spage=290;epage=291

;aulast=Tyebkhan
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3

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/547591/human-skin

4

http://www.histology.leeds.ac.uk/skin/epidermis_layers.php

5

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm

6

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962209015011

7

http://www.nhs.uk/Livewell/skin/Pages/Keepskinhealthy.aspx

8

http://www.hse.gov.uk/skin/professional/causes/structure.htm
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A Technológia

Nyersanyagaink fenntartható forrásból
származnak

Az alga jótékony hatásai
A True Elements™ termékcsalád termékeiben megtalálható algák
kiváló ásványianyag-forrást jelentenek, sok nátriumot, káliumot,
kalciumot, magnéziumot és foszfátot tartalmaznak. Ezeket az
ásványi anyagokat a sejtek ozmózis útján szívják fel, ezzel arra
ösztönzik a keratinokat, hogy a sejten kívüli folyadékból még több
vizet vegyenek fel.
A cégünk hatékony bőrápolási termékeiben található sokféle alga egymást hatását erősítve - kifejezetten kedvező hatást gyakorol
a bőrünkre.
Az ír moszat (Chodruscrispus) vörös színű alga lilásbarna
színárnyalattal. Összetételének egyenletessége révén biztosítja a bőr
vízháztartását, ezzel nyugtatja, táplálja és regenerálja a bőrsejteket.
A tengeri édeskömény (Crithmum maritimum) kékeszöld szárral és
levelekkel, valamint sárgászöld virággal rendelkező évelő növény. A
növény gazdag aminosavakban és fenolvegyületekben, és segíti az
antioxidáns-védelem megerősítését, serkenti a bőrsejtek
megújulását, így használatával a bőr öregedése ellen jobb
eredményeket lehet elérni. Ezen kívül frissíti és ragyogóvá varázsolja
a bőrt.
A tengeri saláta (Ulva lactura) a hideg tengerekben növő és tavasszal
betakarított zöld alga. A True Elements™ termékek összetevőjeként
energizálja és ragyogóbbá teszi a bőrt valamint segíti az
elasztin-rostokat, ezzel segít az öregedés elleni küzdelemben.
A Laminaria digitata egy olajbarna alga, amit sokszor tavasszal az
áramlás és a hullámverés sodor a partra. Az ásványi anyagokban és
nyomelemekben gazdag növényt májustól októberig gyűjtik be. Az
ásványi anyagok és a nyomelemek elősegítik a sejtszintű anyagcserét
és serkentik a mikro-véráramlást, ez elősegíti a bőr hidratálását,
ragyogóbbá és frissebbé teszi a bőrt.
A hólyagmoszat (Fucus Vesiculusus)egy barna algafaj, amely
gazdagon megtalálható Franciaország legnyugatibb sarkában
található bretagne-i tengerparton, ahol a tenger aktív hatóanyagait
koncentrálja. Az alga begyűjtése kézzel történik. Az alga
magnéziumot, fucoidant, retinolt és A-vitamint tartalmaz. Az alga
cégünk Serkentő Tusfürdő termékében található meg, szerepe a bőr
mikro-véráramának serkentése.
A poliszacharidok számos tengeri növényben megtalálhatók, kettős
szerepet játszanak: a bőr nedvességtartalmát védőréteg
kialakításával fenntartják, és elősegítik, hogy a True Elements™
termékek más hatóanyagai maximális hatást tudjanak kifejteni.

A True Elements™ termékek nem tartalmaznak szintetikus
illatanyagokat és tiszta esszenciális olajokat, amelyek egyes
emberek bőrén érzékenységet okozhatnak. Emiatt csak esszenciális
olajok finomabb kivonatát, ezen kívül linalolt, limonént és citrált
tartalmaznak. Ezeket a teljesen természetes anyagokat nagyon kis
mennyiségben használtuk fel a True Elements™ termékek
illatosítására annak érdekében, hogy ezen termékeket mind férfiak,
mind nők egyaránt használhassák.
A Nikken cég tudósai a tengeri összetevők hatásainak kiegészítésére
a True Elements™ termékeket más természetes összetevőkkel
is kiegészítették.
Az aloe vera elősegíti a bőr bársonyosságát, ezen kívül hidratálja,
energizálja és gyógyítja a bőrt.
A hyaluronsav a kötőszövetben, a hámszövetben és az idegszövetben
azok fiziológiai működése során természetes módon megtalálható
szerves anyag. A hyaluronsav minden egyes nap felhasználásra
kerül, lebomlik és újraszintetizálódik. Ez azonban a bőr korának
előrehaladtával egyre kevésbé hatékonyan történik meg. A
hyaluronsav ezen kívül kivételesen nagyszerű hidratáló molekula,
vízben saját súlyának ezerszeresét képes felvenni, továbbá a bár
számára is hatékony hidratálószer. Képes a kollagéntermelés
serkentésére, amelyre akkor is szükség van, amikor a bőr öregszik
és ráncok kezdenek kialakulni.
A bőr táplálására egyes True Elements™ termékek további
természetesen gazdagító-olajokat, így illipevajat, tökmagolajat,
pálmaolajat és olusolajat tartalmaznak.

A True Elements™ termékekben található tengeri algafajokat az
északnyugat-franciaországi Bretagne partjainál takarítják be. Ez a
terület a leggazdagabb európai alga-lelőhely, több mint 300 faj
található meg itt. A terület 1988-ban megkapta az UNESCO
bioszféra-rezervátum besorolását, és 2007. októberében itt
alakították ki Franciaország első tengeri parkját.
Az algát szigorú előírások szerint gyűjtik be, mégpedig csak a megfelelő
hónapban, csak az adott fajok, a megszabott időjárási feltételek mellett
és kizárólag a környezet megóvása mellett gyűjthetők be. A True
Elements™ termékek esetén alkalmazott betakarítási módszer
biztosítja, hogy az alga fenntartható módon ismét kinőjön.
Az alga aktív hatóanyagait ezt követően nagyon finom eljárásokkal
vonják ki. A betakarítást követően az algát mesterségesen szárítják,
majd megmossák és végül Európa legnagyobb hűtő-szárítójába
kerül. Az egész eljárás a betakarítást követő 24 órán belül lezajlik, így
biztosítható, hogy minden aktív hatóanyag megmaradjon.
A True Elements™ csak tiszta és bio anyagokat tartalmaz. Nem
tartalmaz viszont semmilyen parabént, genetikailag módosított
anyagot, ásványi olajat, ftalátot, fenoxietanolt, PEG-et, EDTA-t,
mesterséges színezéket és illatanyagokat. Ezen termékek kizárólag
a legjobb minőségű összetevőket tartalmazzák, és emiatt kiválóan
alkalmasak arra, hogy érzékeny bőrünkön használjuk
ezen termékeket.
A True Elements™ termékcsaládba tartozó készítmények könnyen
használhatók és kifejezetten jó hatást gyakorolnak a bőrre.
A termékek mind a férfiak mind a nők számára igen egyszerűen
használhatók: a bőr tisztítását a bőr tonizálása majd hidratálása
követi. Ezen három lépés segítségével a bőr megóvható, az idő előtti
öregedés jelei mérsékelhetők. A Serkentő Tusfürdő és a Hidratáló
Testápoló pedig az egész test ápolására szolgálnak.
Érettebb bőr esetén az egyedi Anti-Ageing Szérumot ajánljuk, amely
extra hatást gyakorol az öregedés ellen. Ezt követheti a gazdag
összetevőket tartalmazó Youthful Arckrém alkalmazása, ezzel válik
teljessé az öregedés elleni termékcsomagunk.

Legfőbb tények
•

•

•

•

•

•
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Az algákat már négyezer éve használják a bőrápolás terén
és táplálékkiegészítőként
A legtöbb szappan és bőrtisztító pH-értéke nem
kiegyensúlyozott, és lemossák a bőr savas köpenyét
A bőr négy rétegből áll, részei a savas köpeny, a felhám, az
irha és a bőralja
Az alkoholfogyasztás és a dohányzás felgyorsítja a bőr
öregedési folyamatait
A True Elements™ termékcsalád franciaországi UNESCO
bioszféra rezervátumából származó természetes szerves
összetevőket tartalmaz
Férfiak és nők is használhatják

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Hidratálás

Az arcbőr kezelése

A negyven éven aluliak számára
1

Velvet Arctisztító Tej
Termékkód: 2040 (200ml)

Az arctisztító tejet vigye fel bőrére és körkörös
mozdulatokkal masszírozza be. Meleg vízzel vagy
nedves vattával mossa le a bőréről.

2

Frissítő Arctonik
Termékkód: 2041 (200ml)

A frissítő arctonikból öntsön egy kis adagot egy vattadarabra,
majd felfelé irányuló mozdulatokkal masszírozza az arcbőrébe.

3

Bőrradír
Termékkód: 2052 (50ml)

Ezt a kezelést hetente egyszer vagy kétszer végezze el.
Cseppentsen egy kis adag bőrradírt az ujjbegyére. A krémet
a bőrén kis köröket leírva vigye fel az arcára és a nyakára,
a szemkörnyéket elkerülve. Ezután öblítse le kézmeleg
vízzel. Mielőtt folytatná az arcápolást, Frissítő Arctonikkal
kenje be bőrét.

4

Tápláló Arcmaszk
Termékkód: 2051 (50ml)

Hetente egyszer vagy kétszer alkalmazva, bőven kenjen a
krémből az arcára és a nyakára, de hagyja ki a szemkörnyéket.
Tíz percent át hagyja felszívódni. Vattával és Frissítő Arctonikkal
finoman törölje le a felesleget.

5

UJ

UJ

Tápláló Arckrém
Termékkód: 2044 (50ml)

A spatulával vegyen ki egy kis adag arckrémet, majd
egyenletesen kenje szét a tenyerén. Az arc közepéről
kiindulva finoman vigye fel a krémet az arcára.
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A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Az öregedés jeleinek csökkentésére

Az arcbőr kezelése

A negyven év felettiek számára
1

Velvet Arctisztító Tej

5

Termékkód: 2040 (200ml)

Az arctisztító tejet vigye
fel a bőrére és körkörös
mozdulatokkal masszírozza
be. Meleg vízzel vagy nedves
vattával mossa le a bőréről.

2

Frissítő Arctonik
Termékkód: 2041 (200ml)

6

Anti-Ageing Szemkörnyékápoló
Szérum
Termékkód: 2050 (15ml)

Tegyen mindkét középső ujja
Begyére egy kis adag krémet.
Finom ütögető mozdulatokkal
vigye fel a krémet a szem alatti
bőrfelületre. Fontos, hogy a
belső szemzugtól haladjon
a külső szemzug felé, és
figyeljen arra, hogy ne
húzza meg a bőrt.

Bőrradír
Termékkód: 2052 (50ml)

Ezt a kezelést hetente
egyszer vagy kétszer
végezze el. Cseppentsen
egy kis adag bőrradírt az
ujjbegyére. A krémet a
bőrén kis köröket leírva
vigye fel az arcára és a
nyakára, a szemkörnyéket
elkerülve. Ezután öblítse
le kézmeleg vízzel. Mielőtt
folytatná az arcápolást,
Frissítő Arctonikkal ismét
kenje be bőrét.
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Termékkód: 2042 (30ml)

Tegyen egy kis adag
szérumot tenyerére és
ujjbegyeire. Az arc közepéről
kiindulva finoman vigye fel a
szérumot az arcára. Hagyja
felszívódni, ezután használja
az arckrémet.

A frissítő Arctonikból
öntsön egy kis adagot egy
vattadarabra, majd felfelé
irányuló mozdulatokkal
gyengéden masszírozza
az arcbőrébe.

3

Anti-Ageing Szérum

UJ

7
UJ

Youthful Arckrém
Termékkód: 2043 (50ml)

A spatulával vegyen
ki egy kis adag
arckrémet, majd
egyenletesen kenje
szét a tenyerén.
Az arc közepéről
kiindulva finoman
vigye fel a krémet
az arcára.

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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A test ápolása

1

Serkentő Tusfürdő
Termékkód: 2045 (200ml)

Nedvesítse be bőrét mindenhol, majd nyomjon
tenyerébe egy borsónyi tusfürdőt. Körkörös
mozdulatokkal finoman vigy fel a tusfürdőt a
bőrére. Ezt követően öblítse le a tusfürdőt.

2

Hidratáló Testápoló
Termékkód: 2046 (200ml)

Tegyen egy kis adag krémet a tenyerébe és finoman
dörzsölje össze a két tenyerét. A krémet felfelé irányuló
finom és gyengéd mozdulatokkal masszírozza be a
bőrébe, és hagyja, hogy magától felszívódjon.

3

Kéz- és lábápoló Krém
Termékkód: 2053 (50ml)

Tegyen egy kis adag krémet a tenyerébe és finoman
dörzsölje össze a két tenyerét. A krémet ezután vigye
fel körkörös mozdulatokkal egyenletesen lábára vagy
kezére, külön figyelve a szárazabb területekre.
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UJ

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Bőrradír
Tápláló arcmaszk

Töltse fel bőrét élettel és energiával!

A bőrt intenzíven táplálja, és bőre ismét ragyogni
fog.

·· Teltté teszi a bőrt, amely bársonyos és finom tapintású lesz;
·· A sejteket oxigénnel tölti fel, bőre ragyogóbb lesz;
·· Eltávolítja az elhalt bőrsejteket és szennyeződéseket;

·· Illipevajat, porphyra-alga kivonatát és növényi olajakat tartalmaz;

·· Ásványi anyagokat, nyomelemeket és tengeri mikrotápanyagokat tartalmaz.

·· Táplálja a bőrt, így az visszanyerheti ragyogását;
·· A hyaluronsav a kötőszövetben hálószerűen összekapcsolja és kitölti a
sejtek közötti állományt és fokozza a kollagén-szintézist.

A bőrradír természetes barnamogyoró- és fehérrizs-granulátum
tartalma a bőrt teltté teszi, eltávolítja az elhalt sejteket és
szennyeződéseket, használatával a bőr megtisztul és feltöltődik oxigénnel.
Az árványi anyagokat, nyomelemeket és mikrotápanyagokat tartalmazó
kiváló minőségű összetevők energiával töltik fel és ragyogóvá teszik a
bőrt, a vörös alga tartalom pedig a bőr felhám rétegének felső részét
hidratálja. A nyugtató hatású és könnyen kenhető bőrradír minden
bőrtípus, még a legérzékenyebb bőrtípusok esetén is alkalmazható.
Használati útmutató
Ezt a kezelést hetente egyszer vagy kétszer végezze el. Cseppentsen egy
kis adag bőrradírt az ujjhegyére. A krémet a bőrén kis köröket leírva
vigye fel az arcára és a nyakára, a szemkörnyéket kerülje. Ezután öblítse
le kézmeleg vízzel. Mielőtt folytatná az eljárást, frissítő arctonikkal
ismét kenje be a bőrét.

ÚJ
TERMÉK

Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó. Felbontás után 6
hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők
Az összetevők 99,08 %-a természetes eredetű.
Az összetevők 22,78%-a biogazdálkodásból származik.

Űrtartalma:

50ml

Összetevők
barbadensis

Víz, tengeri édeskömény kivonat*, kaprilik/kaprik triglicerid, cetearil alkohol, glicerin, barna rizs por, behenil alkohol, aloe

digitata
benzoát,

gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, nátrium PCA, nátrium-sztearoil-glutamát, chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria
kivonat, ulva lactuca kivonat, benzil-alkohol, nátrium karragén, corylus avellana (mogyoró) héj por, xantángumi, nátrium-

*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

ÚJ
TERMÉK

Használati útmutató
Bőven kenjen a krémből az arcára és a nyakára, de hagyja ki a
szemkörnyéket. Tíz percent át hagyja felszívódni. Vattával és frissítő
arctonikkal finoman töröljön le minden felesleget.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó. Felbontás után 6
hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők:
Az összetevők 99,06 %-a természetes eredetű.
Az összetevők 28,70 %-a biogazdálkodásból származik.

Űrtartalma:
Összetevők
PCA,
benzil-

citromsav, tejsav, dehidroecetsav, parfüm (illatanyag), nátrium-fitát, kálium-szorbát, linalol, limonén. 321-2-M0626
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A tápláló arcmaszk a felhelyezését követően azonnal nyugtatja és
mélyrétegeiben is táplálja a bőrt és hozzájárul ahhoz, hogy bőre
ragyogóvá váljon. Az aloe vera hidratálja a bőr legfelső rétegét, amelynek
hyaluronsav-tartalma bőrét teltté teszi, és elősegíti a kollagén
termelődését, és ennek nyomán a bőr feszesebb és bársonyosabb
tapintású lesz. A tápláló arcmaszkban található három komplex
algakivonat rendkívül nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat,
amelyek táplálják a bőr felső rétegét, amelynek eredményeként jól érzi
majd magát bőrében! A tápláló arcmaszk minden bőrtípus, még a
legérzékenyebb bőrtípusok esetén is alkalmazható.

50ml
Víz, tengeri édeskömény kivonat*, helianthus annuus (napraforgó) mag olaj *, olus olaj (növényi olaj), kaprilik/kaprik triglicerid,
glicerin, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, butyrospermum parkil (shea) vaj kivonat, cetil-alkohol, nátrium
behenil alkohol, nátrium sztearoil glutamát- chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria digitata kivonat, ulva lactuca kivonat,
alkohol, xantángumi, tejsav, porphyra umbilicalis alga kivonat *, tokoferol, parfüm (illatanyag), nátrium-benzoát, citromsav,
dehidroecetsav, nátrium hialuronát, nátrium-fitát, kálium-szorbát, limonén, linalol. 361-2-M0626
*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Kéz- és lábápoló krém

Anti-Ageing szemkörnyék-ápoló szérum

Hidratálás felsőfokon – a kéz és a láb bőrének védelmére és
nyugtatására.

Az érzékeny szemkörnyéki bőr ápolására és a fiatalos
összbenyomás megőrzésére.

·· Nyugtatja a száraz bőrt a kezén és a lábán;
·· A kisebb-nagyobb ráncokat nagyrészt elsimítja;

·· Illipevajat tartalmaz, amely táplálja a bőrt;

·· Ulva-kivonat tartalma teltebbé teszi a bőrt;

·· Vörösalga-kivonat tartalma hidratálja a bőrt;

·· A hyaluronsav tartalma elősegíti a kollagén termelődését;

·· A krém az alkalmazását követően azonnal kifejti védőhatását és azonnal táplálja

·· Az ásványi anyagok és nyomelemek regenerálják és ragyogóbbá teszik
Az ulva tengeri alga kivonata elősegíti a sejt anyagcseréjét, így a bőr
feszesebbé válik. A hyaluronsav-tartalom belülről teszi teltebbé a bőrt és
elősegíti a kollagén-termelődését, ennek nyomán a bőr feszesebb
tapintású lesz, és segít az érzékeny szemkörnyéki bőr apró ráncainak
elsimításában. A vörös alga kivonata segít a bőr
ásványianyag-tartalmának helyreállításában, ásványi anyagokkal és
nyomelemekkel táplálja és regenerálja a bőrt, így az ismét ragyogóvá
válhat. A készítmény minden bőrtípus, még a legérzékenyebb bőrtípusok
esetén is alkalmazható.

A luxuskivitelű és gazdag kéz- és lábápoló krém bőrének hatékony és
kellemes védelmet biztosít. A krém nem zsíros tapintású, védi a bőrét, a
krémben levő vörösalga-kivonat hidratálja a bőr legfelső rétegét, az
illipevaj pedig táplálja és bársonyossá teszi a bőrt. A krémet férfiak és nők
egyaránt használhatják. A letisztult és modern csomagolása révén a
termék könnyedén használható. A kéz- és lábkrém minden bőrtípus, még
a legérzékenyebb bőrtípusok esetén is alkalmazható.
Használati útmutató

ÚJ
TERMÉK

Használati útmutató

Vegyen egy kis adagnyi krémet a tenyerébe és finoman dörzsölje össze a
két tenyerét, és kenje szét egyenletesen. A krémet ezután kenje fel
egyenletesen a kezére vagy lábára kis körkörös mozdulatokkal, külön
figyelve a szárazabb területekre.

Vegyen mindkét középső ujja hegyére egy kis adagnyi krémet. Finom
ütögető mozdulatokkal vigye fel a krémet a szem alatti bőrfelületre.
Fontos, hogy a belső szemzugtól haladjon a külső szemzug felé, és
figyeljen arra, hogy ne húzza meg a bőrt.

Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó. Felbontás után 6
hónapon belül felhasználandó.

Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó. Felbontás után 6
hónapon belül felhasználandó.

ÚJ
TERMÉK

Minősítési jellemzők
Az összetevők 98,98 %-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,79 %-a biogazdálkodásból származik.

Minősítési jellemzők
Az összetevők 99,30 %-a természetes eredetű.

Űrtartalom
Összetevők
kivonat,
citromsav,
kálium-

15ml
Víz, glicerin, alkohol, nátrium PCA, xantán-gumi, crithmum maritimum kivonat*, Carrageenan, chondrus crispus (alga)
laminaria digitata kivonat, ulva lactuca kivonat*, nátrium hyaluronate, benzil-alkohol, panax gingzenggyökér-kivonat,
nátrium-benzoát, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, nátrium-fitát, dehydroacetic sav, nátrium-hirdoxid,
szorbát. 403-N0422
*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

2050
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Űrtartalom
Összetevők
alkohol palmitát -

50ml
Víz - crithmum maritimum kivonat* - olus-ola - kaprilik/kaprik triglicerid – glycerin- nátrium PCA - glicerin sztearát - cetilbutyrospermum parkii (shea) vaj kivonat - hidrogénezett pálmamagolaj glicerid - nátrium sztearoil glutamát - lauryl laurate
- laminaria digitata kivonat - ulva lactuca kivonat - chondrus crispus (alga) kivonat - benzil-alkohol - coco gliceridek - cetilxantán gumi - parfüm (illatanyag) –tejsav - hidrogénezett pálmalevél griceridek - nátrium-benzoát – citromsav – tokoferol dehydroacetic sav - nátrium-fitát - linalol – limonene. 315-K0228
*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

Anti-Ageing szemkörnyék-ápoló szérum

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Velvet Arctisztító Tej
A nap során a bőrre került szennyeződések
eltávolítására

Frissítő Arctonik
A bőrtisztítás tökéletesítésére

·· Gyengéden eltávolítja a smink- és szennyeződés maradványokat
·· Segít a bőr nedvességtartalmának fenntartását
·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott
·· Használata tiszta és ragyogó bőrt eredményez
·· Bio termék – Ecocert minősítéssel ellátva
·· Laminaria, chondrus és ulva tengeri alga kivonatokat tartalmaz

Cégünk Velvet Arctisztító Tej terméke gyengéden eltávolítja a smink- és
szennyeződés maradványokat, miközben gondoskodik a bőr természetes
egyensúlyának védelméről. Az alga laminária, chondrus, és ulva kivonatai
a bőr gyengéd táplálására nyomelemeket és ásványi anyagokat
tartalmaznak, és elősegítik a bőr hidratálását a tisztítási folyamat során.

·· A Laminaria elősegíti, hogy a bőr felső rétegében a sejtek közötti
anyagáramlás és a hajszálerek véráramlása fellendüljön
·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott
·· Aloe vera tartalma rugalmasságot kölcsönöz a bőrnek
·· Elősegíti, hogy a bőr ismét megfelelő tónusú és ragyogó legyen

Senki nem akarja, hogy a bőre fáradtnak és elgyötörtnek látsszon. Cégünk
Frissítő Arctonikja a Laminaria alga kivonatot valamint természetes
tengervízből származó ásányi anyagokat tartalmaz, ez jelent a bőr
számára kivételes táplálást. Ezen összetevők segítik a sejtek megújulását
és a bőrben levő hajszálerekben a vér áramlását és fokozza a bőr
fiatalosságát. Az aloe vera, a chondrus, és az ulva segít a bőr rugalmassá
tételében és a hidratálásban, hogy bőre feszesebb és ragyogóbb legyen.

Használati útmutató
Minden reggel és este, gyengéd, körkörös mozdulatokkal vigye fel az arcra
és a nyakra. Langyos vízzel öblítse le az arcát majd a tökéletes tisztítás
érdekében használja a True Elements™Frissítő Arctonikot.

Használati útmutató

Tárolás

Tárolás

Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.

Minősítési jellemzők:

Minősítési jellemzők

Az összetevők 99,06%-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,85%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert
követelményeinek megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és
bio minősítéssel ellátva http://cosmetics.ecocert.com

Az összetevők 99,04%-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,82%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert
követelményeinek megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és
bio minősítéssel ellátva http://cosmetics.ecocert.com

Minden reggel és este, vattakorongra vigye fel a tonikot az arcra és a
nyakra felfelé irányuló mozdulatokkal.

Űrtartalom

200ml

Űrtartalom

200ml

Összetevők

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, kaprilik triglicerid, helianthus annuus (napraforgó) mag olaj*, glicerid, glicerin
a
sztearát, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, nátrium sztearoil glutamát, chondrus crispus (alga) kivonat,
laminaria digitata kivonat , ulva lactuca kivonat, benzil-alkohol, coco gliceridek, xantán-gumi, cetil-palmitát, cetil-alkohol,
tejsav, tokoferol - parfüm (illatanyag), nátrium-benzoát, citromsav, dehydroacetic sav, nátrium-fitát, kálium-szorbát, linalol,
limonene. 319-I1201

Összetevők

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, ulva lactuca kivonat, nátrium
a
PCA, glicerin, chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria digitata kivonat, benzil-alkohol, xantán gumi, nátrium-benzoát, maris
aqua (tengervíz), citromsav, dehydroacetic sav, nátrium-fitát, parfüm (illatanyag), kálium-szorbát, linalol, limonene. 320-K0105.
*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.
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Velvet Arctisztító Tej
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Frissítő Arctonik
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Tápláló Arckrém
Természetes összetevői mélyen
táplálják bőrét
·· Illipevajat, napraforgóolajat és nyomelemeket tartalmaz,
amelyek mindegyike természetes anyag
·· Hidratáló hatású hyaluronsavat tartalmaz
·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott
·· Aloe vera tartalma puhává és rugalmassá varázsolja a bőrt

A Tápláló Arckrém Cégünk legfontosabb hidratáló készítménye, amely
segít a bőr védelmében és az idő előtti öregedés jeleinek mérséklésében.
Az illipevaj és a tengeri vízből kinyert ásványianyag-tartalmával a
készítmény helyreállítja a bőr természetes védőrétegét, a bőr felhám
rétegének felületének hidratálásával pedig táplálja a sejteket. Az ezen
összetevők és a hyaluronsav keverékét tartalmazó Tápláló arckrém a
bőrben elegendő nedvességtartalékot képez, így bőre az egész nap során
friss - ugyanakkor puha és bársonyos - benyomást kelt.
Használati útmutató
Minden reggel és/vagy este a True Elements Anti-Ageing szérum
használata után, gyengéd, körkörös mozdulatokkal vigyel fel az arcra és
a nyakra.
Tárolás
Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők:
Az összetevők 99,13%-a természetes eredetű.
Az összetevők 25,79%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert
követelményeinek megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és
bio minősítéssel ellátva http://cosmetics.ecocert.com

Űrtartalom

50ml

Összetevők

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, octyldodecanol, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, glicerin,
a
dicaprylyl karbonát, glicerin sztearát, nátrium PCA, kaprilik triglicerid, helianthus annuus (napraforgó) mag olaj*,
hidrogénezett pálmamagolaj glicerid, lauryl laurate, cetil-alkohol, butyrospermum parkii (shea) vaj kivonat, nátrium sztearoil
glutamát, microcrystalline cellulóz, chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria digitata kivonat, ulva lactuca kivonat, benzilalkohol, cetil-palmitát, coco gliceridek, nátrium carrageenan, xantán gumi, tejsav, cellulóz gumi, hidrogénezett pálmalevél
griceridek, nátrium-benzoát, citromsav, tokoferol - parfüm (illatanyag), dehydroacetic sav, nátrium hyaluronate, nátrium-fitát,
kálium-szorbát, linalol, limonene. 322-2-L0820
*Biotermesztésből származó alapanyag
Készült Franciaországban.

2044
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Tápláló Arckrém
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Érettebb bőr esetén két összetevőt ajánlunk
az öregedés jeleinek mérséklésére:
Youthful Arckrém
Anti-Ageing Szérum
tisztítás és tonizálás után használható, a Youthful
arckrémmel történő hidratálás előtt

Öregedésgátlás érettebb bőr esetén
·· A vörös algából és aloe verából nyert poliszacharidok hidratálják
a bőrt
·· A tengeri kömény segít a bőr védelmében és regenerálásában

·· Segít a múló évek jeleinek mérséklésében

·· Olus- és pálmamagolaj kivonatok táplálják a bőrt

·· Az ulva tengeri alga serkenti a sejtek megújulását

·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott

·· A hyaluronsav a kötőszövetben hálószerűen összekapcsolja, kitölti a sejtek közötti
állományt és fokozza a kollagéntermelést

·· Fokozza a bőr természetes rugalmasságát, így fiatalosabb
kinézetet kölcsönöz bőrének

·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott
·· Összességében a bőr feszesebb lesz kinézetre és tapintásra egyaránt

Ez a természetes öregedésgátló szérum aktív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek
megerősítik a bőrt, elősegítik a sejtek megújulását és az elasztin rostok kialakulását a bőr
természetes rugalmasságának megőrzésére. A hyaluronsav a kötőszövetben hálószerűen
összekapcsolja és kitölti a sejtek közötti állományt, így biztosítja a bőr rugalmasságát és a
bőrnek fiatalos kinézetet kölcsönöz.

Az érettebb bőr esetén Cégünk Youthful Arckréme nyújt gazdag anyagutánpótlást
bőrének, amely kivételes tapintásúvá teszi a bőrt a bőrszövetet erősítő elasztinrostok
helyreállításával, így a bőr feszesebb és erősebb lesz. A növényi vajak és a tengeri
édeskömény kombinációja táplálja, védi és segít a sejteknek a regenerálódásban. A
vörös algából származó poliszacharidok és az aloe vera elősegíti a bőr
nedvességtartalmának megőrzését, így bőre egészséges és fiatalos lesz.
Használati útmutató

Használati útmutató

Minden reggel és/vagy este a True Elements Anti-Ageing Szérum használata után,
gyengéd, körkörös mozdulatokkal vigye fel az arcra és a nyakra.

Minden reggel és este a tonizálást követően az arcra és a nyakra gyengéd, körkörös
mozdulattal masszírozzon be néhány cseppet. Ezt követően használja a True
Elements Arckrémet.

Tárolás

Tárolás
Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők:
Az összetevők 99,07%-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,83%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert követelményeinek megfelelően
az Ecocert Greenlife által természetes és bio minősítéssel ellátva
http://cosmetics.ecocert.com

Minősítési jellemzők:
Az összetevők 99,06%-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,85%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert követelményeinek
megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és bio minősítéssel ellátva
http://cosmetics.ecocert.com

Űrtartalom

50ml

Összetevők
Űrtartalom

30ml

Összetevők

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, ulva lactuca kivonat, nátrium
a
PCA, glicerin, chondrus crispus (alga) kivonat, nátrium carrageenan, laminaria digitata kivonat, benzil-alkohol, nátrium
hyaluronate, xantán gumi, nátrium-benzoát, citromsav, dehydroacetic sav, parfüm (illatanyag), kálium-szorbát, linalol,
limonene. 359-J1004

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, octyldodecanol, aloe barbadensis gél (a növény leveleiből nyert nedv)*, dicaprylyl
a
karbonát, kaprilik triglicerid, glicerin, olus olaj (növényi olaj), glicerin sztearát, hidrogénezett pálmamagolaj glicerid, nátrium
PCA, butyrospermum parkii (shea) vaj kivonat, lauryl laurate, helianthus annuus (napraforgó) mag olaj*, cetil-alkohol, nátrium
sztearoil glutamát, microcrystalline cellulóz, chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria digitata kivonat, ulva lactuca kivonat,
benzil-alkohol, cetil-palmitát, coco gliceridek, nátrium carrageenan, tejsav, hidrogénezett pálmalevél griceridek, nátrium
hyaluronate, xantán gumi, cellulóz gumi, tokoferol, guar gyanta (cyamopsis tetragonoloba), parfüm (illatanyag), nátriumbenzoát, citromsav, dehydroacetic sav, nátrium-fitát, kálium-szorbát,linalol, limonene. 360-K0228

*Biotermesztésből származó alapanyag

*Biotermesztésből származó alapanyag

Készült Franciaországban

Készült Franciaországban.

2042
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Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.

Anti-Ageing Szérum

2043

Youthful Arckrém
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A teljes test ápolása
Serkentő Tusfürdő
A bőr energizálása
·· Az egyedi összetevők segítenek a sejtek megújulásában
·· A barna tengeri algák és a tengervízből származó ásványi anyagok
frissítik és ásványi anyagokkal táplálják a bőrt
·· A hólyagmoszat segít a hajszálerek véráramának serkentésében

Hidratáló Testápoló
Táplálja testét, hogy bőre ragyogó legyen
·· Illipevajat, tengerialga-kivonatot és pálmamagolajat tartalmaz a mélyrétegek
táplálására

·· A crithmum maritimum (tengeri édeskömény) serkenti a sejtek közötti
anyagcserét

·· A laminaria hidratál és ragyogóvá varázsolja bőrét

·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott

·· A bőr védelme érdekében a pH értéke kiegyensúlyozott

·· Fokozza és fenntartja a bőr természetes nedvességtartalmát

·· Nem zsíros krém, így használata után azonnal felöltözhet

Bőrét mindképpen Serkentő Tusfürdőnkkel tisztítsa. A tusfürdő te
rmészetes összetevői segítenek a testen levő szennyeződések
eltávolításában, miközben védik bőrének természetes
nedvességtartalmát. A tengeri kömény serkenti a sejtek megújulását, a
barna alga és a porlasztva szárított tengervízből származó ásványi
anyagok tonizálják és ásványi anyagokkal töltik fel és frissítik bőrét.

A készítmény tengeri növényi összetevőkből és illipevajból áll. Ezt a nem
zsíros krémet a bőr könnyen felszívja. A készítmény hidratálja és táplálja a
bő felső rétegét, az ulva-alga pedig javítja annak tónusát. A Hidratáló
testápoló ragyogóbbá teszi a bőrt, és egyúttal egy láthatatlan
nedvességréteget hagy a bőrön annak védelme érdekében.
Használati útmutató

Használati útmutató
Használja fürdéskor vagy zuhanyzáskor. Dörzsölje be testét, majd öblítse
le meleg vízzel.
Tárolás
Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők:
Az összetevők 99,11%-a természetes eredetű.
Az összetevők 20,79%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert
követelményeinek megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és
bio minősítéssel ellátva http://cosmetics.ecocert.com

Fürdés vagy zuhanyzás után kenje be az egész testét.
Tárolás
Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen tartandó.
Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó.
Minősítési jellemzők:
Az összetevők 98,99%-a természetes eredetű.
Az összetevők 24,79%-a biogazdálkodásból származik.
A http://cosmetics.ecocert.com oldalon található Ecocert
követelményeinek megfelelően az Ecocert Greenlife által természetes és
bio minősítéssel ellátva http://cosmetics.ecocert.com

Űrtartalom

200ml

Összetevők

Űrtartalom

200ml

Összetevők

 mmónium lauril szulfát, aqua (víz), crithmum maritimum kivonat*, cocamidopropyl betain, decyl glucoside, laminaria digitata
a
kivonat, coco-glucoside, glyceryl oleate, benzil-alkohol, maris sal (tengeri só), chondrus crispus (carrageenan) kivonat,
maris aqua (tengervíz), fucus vesiculosus kivonat, ulva lactuca kivonat, parfüm (illatanyag), citromsav, nátrium-benzoát,
dehydroacetic sav, limonene, citrál. 306-K0105

 qua (víz), crithmum maritimum kivonat*, helianthus annuus (napraforgó) mag olaj*, decil oleát, nátrium PCA, kaprilik
a
triglicerid, octyldodecanol, hidrogénezett pálmamagolaj glicerid, glicerin sztearát, butyrospermum parkii (shea) vaj kivonat,
glicerin, nátrium sztearoil glutamát, benzil-alkohol, chondrus crispus (alga) kivonat, laminaria digitata kivonat, ulva lactuca
kivonat, microcrystalline cellulóz, cetil-alkohol, cetil-palmitát, coco gliceridek, hidrogénezett pálmalevél griceridek, tejsav,
xantán-gumi, parfüm (illatanyag), citromsav, nátrium-benzoát, tokoferol, cellulóz gumi, dehydroacetic sav, kálium-szorbát,
linalol, limonene. 312-I1207

*Biotermesztésből származó alapanyag

*Biotermesztésből származó alapanyag

Készült Franciaországban.

Készült Franciaországban.
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·· Ulva tengeri alga javítja a szövetek rugalmasságát

Serkentő Tusfürdő

2046

Hidratáló Testápoló

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.

89

Felfrissülés

A Fény
fontossága
A felfrissülés fontossága
A mágneses energia minden élőlény számára a természetes
környezet részét alkotja.1 A távol-keleti kultúrák és a hagyományos
kínai orvoslás kulcstanítása az, hogy az energiák a szervezetben
áramlanak.2 Ezen tanítások vezettek az olyan eljárások
kifejlődéséhez, mint az akupunktúra, amelynek jelentőségét a Brit
Orvosi Szövetség is elismeri.
A Föld mágneses ereje az emberi történelem során jelentősen
változott. A földtörténeti időszakok során az égitestünk mágneses
sarkai rendszeresen felcserélődtek. A mágneses térerősség az
elmúlt 3 000 évben mintegy 50%-kal csökkent.3 A modern civilizáció
szintén szerepet játszik a mágnesesség erősségében. A 19. század
végétől kezdődően, az emberiség az elektromos és elektromágneses
mezők és sugárzás jelentős mértékű növekedését tapasztalhatta
meg, amelyek mindegyike kihatással van a szervezet természetes
mágneses terére.3
Ahogy az a legtöbb természetes jelenséggel kapcsolatban igaz, az
elektromágneses környezet is különbözőképpen és különböző
mértékben hat az egyes emberekre. Svédországban a népesség
mintegy 3%-a szenved az elektro-hiperérzékenység nevű
funkcionális állapottól, amely olyan fiziológiai állapotot jelent,
amelynek létét az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült
Államok és Kanada kormányai is elismerik.4
A népesség többi része talán észre sem veszi ezen problémákat, de
azok ettől függetlenül ránk is hatással vannak: talán szintén
túlérzékenyek is vagyunk rájuk, és életünk egészének minőségét
szintén negatívan befolyásolhatják.
A Nikken cég mágneses technológiáját több mint negyven éve
fejlesszük, hogy gondosan megtervezett, támogató környezetet
nyújtson a készülékek használóinak, és hogy ezen készülékek
könnyedén beilleszthetők legyenek mindennapi életünkbe. Ezen
termékek körébe tartozik az alvásrendszer, az egyedi mágneses
talpbetét, az ülések, a Kenkopad és még az ékszerek is, amelyek
egész nap kényelmesen viselhetők.
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A tudományos háttér
Az elektromosság és a mágnesesség valójában egyazon erő, az
elektromágneses erő kétféle megnyilvánulása, amely egyike az
Univerzum négy alapvető erejének, az elektromágneses erőn kívül az
erős és a gyenge nukleáris és a gravitációs erőnek. A szervezet
minden folyamata kémiai reakciók és elektromos áramlások
közvetítésével zajlik, a kémiai reakcióknak is vannak elektromos
vetületei. Agyunk a szervezet központi irányító központja, tömege a
test mindössze 2%-át teszi ki, viszont energiájának mintegy 20%-át
használja fel, és az agy a test többi részével elektromos jelek útján
kommunikál.5 Például mi nem is igazán a szemünkkel látunk, hanem
elektronikus jeleket kapunk a szemünkből, amelyeket az agy
képekként értelmez. A fájdalmat sem közvetlenül érzékeljük, ismét
csak az agy az, amely értelmezi a test már részei által küldött
elektromos jeleket.
A Földön minden élet a Föld saját mágneses mezőjében fejlődött ki,
amely éppoly szerves része a környezetünknek, mint a napfény, a
levegő és a víz. Ezen forradalmi fejlődés hatásait és az erre való
érzékenység jeleit a körülöttünk levő természetben sok
tekintetben megláthatjuk.
A madarak, a halak, a rovarok és egyes emlősök a Föld mágneses
mezejét használják a vándorlás során a tájékozódás érdekében, így
ugyanazon útvonalakat és megállókat választják egy-egy vándorlás
alkalmával. Egy vizsgálat során feltárták, hogy a pisztráng az
orrának egyes sejtjei révén érzékeli a természetes mágnesességet,
ennek révén tájékozódnak és találják meg, merre kell haladniuk.6
Sejtjeink alapvető tevékenységei közé tartozik, hogy üzeneteket
küldenek a szervezet egészébe minden irányban, így segítik elő a
biológiai funkciók egészséges lefolyását. A sejtes adatcsere egyik
formája az, amikor a sejtmembrán gyorsan változik, ha az idegsejt
stimulálódik. Ezen tevékenységek segítenek elő mindenfajta
funkcionális folyamatot, a mozgásoktól kezdve a toxinok szervezetből
való eltávolításáig, így ezen folyamatok szervezetünk jólléte
szempontjából alapvető fontossággal bírnak. Mivel szervezetünket
ilyen sokféle elektromágneses mező hatásának tesszük ki, azok
elkerülhetetlenül kihatással lesznek a sejtszintű
anyagcsere-folyamatokra.9

“Az emberi szervezet a Föld
mágneses mezőjének hatása
alatt áll, és azzal egyensúlyi
állapotban van. A modern
mindennapi életkörülmények
között ezen mágneses mező
hatása vagy lecsökkent vagy
megváltozott”3
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A statikus mágnesek és az
elektromágnesek összehasonlítása
Két különböző úton lehet mágneses mezőt létrehozni – statikus,
állandó mágnessel vagy elektromágnessel.
A statikus mágnesek
A statikus vagy állandó mágnes egy szilárd anyag, aminek
szerkezetéből adódó, eredő mágnesessége van. Ez lehet egy
természetes mágnes – vasban gazdag kőzet, mely mágnesvasérc
néven ismert – vagy egy mágnesezhető (fém vagy kerámia) anyag,
melynek belső szerkezetét átalakították. Kitűnő példák erre a
hűtőmágnesek és a patkómágnesek. A statikus mágnesek különböző
erősségűek lehetnek, a fejlett anyagtervezés révén egyes
alkalmazások számára a mágnesek erőssége és
élettartama megnövelhető.
Elektromágnesek
Ha valamely vezető elektromos áramot vezet, az elektromos és
mágneses mezőt kelt. Ha a vezetőt tekercsbe formázzák, a
mágneses mező erővonalai erősebb mágneses teret hoznak létre,
amely mágnesezési célokra is felhasználható. Vannak előnyei annak,
hogy a mágneses mezőt tetszés szerint fel és le lehet kapcsolni, és az
erős elektromágneseket gyakran ipari alkalmazásokban is
felhasználják, például zárakban.
Elektromágneses mező (EMF)
Az elektromágneses mezőkkel (más néven elektromágneses
sugárzással) kapcsolatban egészségügyi aggodalmak merültek fel,
amely az elektromágnesesség egyik alapvető jellemzője. Az
elektromágneses sugárzás rádióhullámokból, mikrohullámokból,
infravörös sugárzásból, látható fényből, ultraviola sugárzásból,
röntgen-sugarakból és gamma-sugarakból áll (amely a hullámhossz
függvényében változik). Ennek körébe tartoznak még a vezetőkben,
például az elektromos vezetékekben és a nagyfeszültségű
vezetékekben folyó elektromos áram által keltett elektromágneses
mezők is.
Ezen sugárzás biztonságossága függ a frekvenciától, és fordított
arányban áll az áramerősséggel, amelyek közül a látható fény a
legbiztonságosabb és a gammasugarak a legveszélyesebbek.
Miközben a rádiófrekvenciákat és a mobiltelefonokat nagyrészt
biztonságosnak tekintjük, ahogy arra a fentiekben már utaltunk, a
Svédországban, az Egyesült Államokban és Kanadában
megállapították, hogy alacsonyabb szintű érzékenység ezekkel
kapcsolatban is felléphet.

A Technológia
Nikken Mágneses Technológiák
A Nikken Mágneses Technológiáinak legfőbb jellemzője a mágneses
komplexitás, amely a cég 40 éve kifejlesztett első termékeit követően
különböző más formákban is létezik mára: a Field Gradient
Technológia, EQL (Equilateral) Technológia, Dinamikus Mágneses
Technológia, és Mágneses Feszültség Technológia, amely a RAM™,
SpyderRAM™, és a DynaFlux® Mágneses Technológiából áll.

Field Gradient Technológia

Mágneses feszültség technológiák

A Nikken termékekben, így a KenkoSeat® és a KenkoTherm®Wraps
termékben bipoláris mágneseket alkalmazunk, egyszeres, vagy
többszörös mágneses elrendezésben. Ez az elrendezés termeli a
mágnesek közötti áramlásnak egy olyan mintáját, ami többszörös
polaritás és energiaáramlás következtében egy álladó, összefüggő
mágneses mezőt hoz létre.

A Nikken cég legújabb műszaki fejlesztései körébe tartoznak a
szabadalmaztatott Mágneses Feszültség Technológiák, amelyek a
Dinamikus Mágneses Technológia háromdimenziós komplexitásának
egy részét statikus formában teremti meg, és amely három különféle
konfigurációban testesül meg:
•

EQL Mágneses Technológia
Az EQL Mágneses Technológia szabadalmaztatott kivitelben áll
rendelkezésre, amely a mágneses felületi aktivitást hatszögben
elrendezett egyenlő szárú háromszöges kivitelben állítja elő. Az
eszközben a mágnesek váltakozva északi és déli pólusúak. Ez
megsokszorozza a pozitív és a negatív pólusok számát, amely
nagyobb számú mágneses erővonalat hoz létre.. Ez a lehető
legnagyobb mértékőre növeli a statikus mező mágneses és a
geometrikus komplexitását a sík felületen, így a felület pozícionálása
megfelel a célrész sajátosságainak, és egynemű mágneses mezőt
kelt a termék szélei között.

Dinamikus Mágneses Technológia
A dinamikus mágneses technológia komplexebb, mint a statikus
mező. Cégünk masszázstermékei ezen technológia segítségével
mélyre hatoló háromdimenziós mozgó mágneses mezőt hoznak létre.

•

•

a RAM™ (Radial-Axis Magnetism) Technológia moduljai hat
kis kör alakú mágneses félgömböt tartalmaznak, amelyek
mindegyikének pozitív-negatív tengelye a szomszédjához
képest 60 fokban el van forgatva, mely így egy sor
folyamatosan átfedett mágneses mezőt teremt.
A SpyderRAM™ modulok ugyanezen mágneses elrendezésben
állnak, viszont nagyobb méretben, így azok nagyobb
termékekben, pl. a KenkoSeats termékben is alkalmazhatók.
A DynaFlux® DynaFlux Technológia egy apró mágnesek
sorozatából álló alakzat, melyben a pozitív és negatív pólusok
egyedülálló módon egymással szemben helyezkednek el.
Ezen részegységeket egy összekapcsolódó szerkezet tartja
helyben, miközben legyőzi az elrendezés által létrehozott
taszítást. Az egyedileg kialakított mágnesek
megakadályozzák, hogy a mágnesek elveszítsék mágneses
jellegüket, amely egyébként kialakulna. Az egyes mágneses
mezők egymással ellentétes pozícióba való helyezése
megtöbbszörözi azok hatását, amely megnöveli a mágneses
mező térerősségét és mélységét, amellyel a statikus készülék
komplexitása majdhogynem dinamikus szintre emelkedik.

A Nikken csak statikus mágneseket használ
A Nikken cég által forgalmazott összes mágneses termék kizárólag
statikus mágneseket tartalmaz. Ez igaz Cégünk minden mágneses
technológiájára. A Nikken termékek egyikében sem elektromos
árammal keltjük a mágneses teret, és így a Cégünk mágneses
technológiái semmilyen mértékben nem hozhatók összefüggésbe az
elektromágneses sugárzással kapcsolatos aggodalmakkal.

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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A fentieken túlmenően, termékeinkben három másik technológiát is alkalmazunk. Ezek a következők:

TriPhase® Technológia

“A sziklához csapódó hullám negatív ionokat kelt, ilyen
keletkezik a tavaszi zivatarok után. Ilyenkor az emberek
hangulata sokkal jobb.”7

Sok esetben a Nikken cég Mágneses Technológiáit a jótékony hatású Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológiákkal ötvözzük. Ez utóbbiról a későbbiekben olvashat. Ezen egyesített
technológiát Triphase® Technológiának nevezzük.

Hosszúhullámú Infravörös Technológia
A Hosszúhullámú Infravörös Technológia vagy másként definiálva: az
infravörös sugár egy elektromágneses hullám és egy olyan
láthatatlan sugárzás, amely hőt szállít – a Nap fényének természetes
és jótékony melegét jelenti. Az egészségre számtalan jótékony hatást
gyakorol és előszeretettel használják ezt a terápiát például a
gyógytornászok. A Nikken Hosszúhullámú Infravörös Technológiája
egy nagyszerű fejlesztés, hiszen hasznos technológiával látja el az
otthoni környezetünket. Az eszköz speciális passzív kerámiarostokból
áll, melyek elnyelik, majd visszasugározzák a test által kibocsátott
energiát, és egy kellemes, meleg érzést biztosítanak a számunkra.
Ez a technológia beépíthető például a Naturest® alvásrendszerbe, a
KenkoSeat® King II és a KenkoTherm® termékbe, ékszerekbe (stb.),
anélkül, hogy bármilyen elektromos készüléket használnánk, és
mégis már passzívan és idővel – valóban egész éjszaka megtapasztalhatjuk annak jótékony hatásait. Jótékony hatásuk pedig
számtalan. Tökéletesen szigetelnek, létrehoznak egy ideális alvás
környezetet és hozzájárulnak egy olyan oltalmazó környezet
kialakításához, melyben a szervezet természetesen működik.
Amikor fázunk, testünk energiát bocsát ki, hogy felmelegedjen. A
közönséges anyagok átengedik, vagy szétszórják ezt az energiát.
Ezzel szemben, a Hosszúhullámú Infravörös Technológiával
rendelkező Nikken termékekben alkalmazott kerámia-visszaverő
rostok elnyelik az energiát és hőenergiává alakítják át, majd
visszasugározzák azt az Ön testére.
Energiatartományok
Az energiahullámok elektromágneses spektrumában, létezik egy
látható apró energiaterjedés. Ez a látható fény tartománya, kezdve az
alsó vörös résztől (a leghosszabb fényhullám) a felső ibolyaszínű
részig. A színspektrum bárkinek ismerős lehet, aki már látott egy
fény prizmát vagy egy szivárványt.

Negative Ion Technology
infravörös spektrum a tartomány alsó részén
található. Az infravörös sugár egy olyan
elektromágneses hullám, amely a középső
infravörös tartomány rövidebb hullámhosszú,
magasabb frekvenciájú hullámhossza és a
mikrohullám hosszabb hullámhosszú és alacsonyabb frekvenciájú
modulációja között helyezkedik el.
Infravörös hullámok mikrométerben (mikron)
Közeli infravörös sugárzás
Rövid hullámhosszú infravörös sugárzás
Közepes hullámhosszú infravörös sugárzás
Hosszú hullámhosszú infravörös sugárzás
Távoli infravörös sugárzás

0,75 - 1,4 µm
1,4 - 3 µm
3 - 8 µm
8 - 15 µm
15 - 1 000 µm

Az infravörös sugárzás elsősorban hősugárzást jelent. Minden
anyag, aminek a hőmérséklete az abszolút nulla fok felett van,
infravörös sugárzást bocsát ki magából.
A Nikken cég Hosszúhullámú Infravörös Technológiája az input
energiát a hő bármely forrásából - pl. testhő - nyeri, majd azt a
hosszúhullámú infravörös tartományú hő formájában bocsátja ki.

Mi a negatív ion?

Milyen hatást gyakorolnak a negatív ionok?

A negatív ionok olyan molekulák, amelyek negatív elektromos
töltéssel rendelkeznek. Az erdőkben vagy vízesések mellett
megtalálható negatív ionokban gazdag levegő, frissítő, nyugtató
hatással lehet a szervezetünkre.

A Columbia Egyetem kutatást végzett téli és
krónikus depresszióban szenvedő embereken.
A kutatások alapján megállapították, hogy a
negatív ion generátorok segíthetnek a depresszió enyhítésében.8

A pozitív ionok viszont pozitív töltéssel rendelkező molekulák. A
pozitív ionokban gazdag levegőt feszültségkeltőbbnek érezzük. Az
ilyen levegő a városi és ipari környezetben fordul elő. A levegőben
levő pozitív ionok mennyisége egyes időjárási jelenségek során is
megnövekedhet. Ilyenek például az un. „dühös szelek”, vagyis a
rendkívül erős széláramlatok, mint amilyen a svájci főn-szél, a
francia misztrál, a Sziklás-hegységben előforduló chinook vagy az
Egyesült Államok délnyugati részén fújó Santa Ana.

A negatív ionok magasabb figyelmi szintet, csökkent álmosságot és
több mentális energiát eredményezhetnek. Minden három ember
közül egy érzékeny lehet ezek hatására, és ha Ön is ilyen ember, a
negatív ionok jelenlétében azonnal felfrissültnek érzi magát.

A Nikken cég kétféleképpen alkalmazza a Negatív Ion Technológiát:
egyrészt szabadalmazott ózonmentes eljárást használ a KenkoAir®
készülékben, másrészt pedig a passzív Negatív Ion Technológiát
alkalmazz különböző rostszálakban, mint például a KenkoDream®
paplanban, a KenkoTherm® pántokban valamint a
TriPhase® ékszerekben.

„Lehet, hogy Ön is olyan ember, aki elálmosodik, ha a
légkondicionáló közelében tartózkodik, de azonnal
felfrissül és felvillanyozódik, ha kimegy a szabadba vagy
letekeri az autó ablakát. A légkondicionáló megszünteti a
negatív ionos légkört, de egy iongenerátor pótolni tudja a
légkondicionáló által eltávolított negatív ionokat”.8
Az ezen technológiákkal kapcsolatos érdekes tanulmányok
hivatkozásai a(z) pxx oldalon levő mellékletben találhatók.

Hatások
Mivel a Hosszúhullámú Infravörös Technológiában felhasznált
kerámia-anyagok elsődlegesen ezt a hosszúhullámú infravörös fényt
sugározzák vissza, az enyhe melegítő hatás gyakran nem
érzékelhető. Kutatások bizonyítják, hogy az állandó, egyenletes,
enyhe meleg elősegíti a feszült izmok és izületek ellazulását.10

Legfőbb tények
•

•

Az elektromágneses spektrumból az infravörös tartomány
közvetlenül a látható fény legalacsonyabb tartománya, a vörös fény
alatt van (az infravörös szó jelentése: „vörös alatti”). A hosszúhullámú

•

•

•

A Föld mágneses mezeje változik, ereje a 3 000 évvel
ezelőtti csúcsértékről mára mintegy 50%-kal csökkent.3
A 19. században rendkívüli módon megnőtt az
elektromágneses mező erőssége. Ez kihatással lehet a
szervezet sejtszintű anyagcseréjére.9
Az elektromágneses környezet
elektro-hiperérzékenységet okozhat.4
A madarak, a halak, a rovatok és egyes emlősök a Föld
mágneses mezejének segítségével tájékozódnak.6
A Nikken cég kizárólag statikus mágneseket használ, így
nem merülhetnek fel aggodalmak az elektromágneses
sugárzással kapcsolatban.
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KenkoInsoles®

mStrides

Cégünk eredeti Mágneses Technológiája

Az új, továbbfejlesztett kialakítású
termékben cégünk legfejlettebb
DynaFlux® Technológiája működik

·· EQL Mágneses Technológia – többszörös polaritású tökéletesen egyenletes
mágneses mező – kimaradások nélküli teljes felületei lefedettség
·· A talpbetét egyik oldalán opcionális reflexológiai gömbök találhatók, amelyek
masszírozó hatást keltenek, így kellemes érzés tölti el testünket

·· Exkluzív 800-1000 Gauss erősségű Dynaflux®
Mágnesesfeszültség-technológia

·· Kopásálló külső réteg egy speciálisan kiképzett megerősített rétegből – tartós és
hosszú élettartam érdekében

·· Tartós, könnyű és jól szellőző anyagú

·· Kivitelezése vékony – a cipő belsejének kényelme érdekében
·· Ollóval pontos cipőméretére vághatók – nőknek, férfiaknak és gyermekeknek
egyaránt alkalmas méret
·· Hétköznapi és ünnepi cipőkben is használható

·· Negatív Ion Technológia
·· Hosszúhullámú Infravörös Technológia

Cégünk 1975-től kezdődően forgalmazza a KenkoInsoles® terméket,
emellett az mStrides cégünk legújabb innovációja. A termékben a
legfejlettebb DynaFlux® Mágneses Technológia működik, amely az
ellentétes polaritások révén növeli a mágneses mező intenzitását. Ezt a
termék az ellentétes pólusokkal és egy bizonyos mértékű dinamikus
mezőváltozás beindításával éri el, amikor is az egyes mágnesek minden
lépés megtételekor egy pontosan meghatározott
elmozdulással reagálnak.

Eredete
A KenkoInsoles® a Nikken cég első alapításkori terméke, amely a
mágneses mezők hatásai terén folytatott kutatások eredményeként jött
létre. A masszázs-komponenst a Japánban folytatott reflexológiai
eljárások és a hagyományos forró vizes fürdők padlóján levő
kavicsok ihlették.

A Hosszúhullámú Infravörös Technológia a környezetből veszi fel az
energiát, és azt finom és nyugtató melegként sugározza vissza. A passzív
Negatív Ion Technológia nyugtató negatív ionokat bocsát ki, amely a fáradt
lábak számára a legjobb frissítő környezetet hozza létre.

Innovatív technológia
A KenkoInsoles® a Nikken cég EQL Mágneses Technológiáján alapul, ami
azt jelenti, hogy az egész talpbetét komplex multipoláris mágneses mezőt
generál az egyik szélétől a másik széléig, amely teljes mágneses
lefedettséget biztosít.

Használati útmutató
Amennyiben szükséges, ollóval a megfelelő méretre vágható. Helyezze a
lábát a talpbetétre és jelölje meg a talpbetéten a lába méretét. A
talpbetéten levő méret csak tájékoztató jellegű, és előfordulhat, hogy nem
megfelelő méretű a cipőmérete számára.

Tartós szerkezet
A KenkoInsoles® hosszú élettartamra készült, háromrétegű kivitelezéssel
és tartós gyantaborítású felülettel, amely kiállja a mindennapi használat
próbáját. A felület anyaga miatt a termék könnyen tisztán tartható.

Figyelem!

A KenkoInsoles® áldásos hatásait máris érezheti, ha a terméket gondosan
méretre vágja, becsúsztatja lábbelijébe és már indulhat is útjára.

A talpbetéten levő méretjelölések USA/EU/Ázsiai méreteket jelölnek,
kizárólag tájékoztató jellegűek.

Használati útmutató

Tisztítási útmutató

Amennyiben szükséges, ollóval a megfelelő méretre vágható. Helyezze
be cipőjébe.

Egy nedves törlővel és kímélő mosószerrel tisztítható.
Levegőn szárítandó.

Tisztítási útmutató
Tisztításához használjon nedves ruhát, és ha szükséges, kímélő
tisztítószert, vagy kézi mosással és kímélő mosószerrel mosható.
Levegőn szárítandó.

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Mérje le a lábát és cipőjét, mielőtt a talpbetétet méretre vágná, hogy az a
legjobban illeszkedjen. A talpbetétet ne a rajta levő méretvonalak mentén
vágja méretre.

Mérje le a lábát és cipőjét, mielőtt a talpbetétet méretre vágná, hogy az a
legjobban illeszkedjen. A talpbetétet ne a rajta levő méretvonalak mentén
vágja méretre.

A talpbetéten levő méretjelölések USA/EU/Ázsiai méreteket jelölnek,
kizárólag tájékoztató jellegűek.

A talpbetéten levő méretjelölések USA/EU/Ázsiai méreteket jelölnek,
kizárólag tájékoztató jellegűek.

Technológia
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Technológia

EQL Mágneses Technológia

Mágnes erőssége

450 Gauss

Anyagas

Magnetic, heat-resistant nylon

Súly

181-386 gramm

Rendelhető méretek:
2020

Kis méret (női 35-40)

2021

Közepes (férfi méret 39-46)

2022

Nagy (férfi méret 47+)

DynaFlux® DynaFlux® mágneses technológia,
hosszú hullámú infravörös technológia,
negatívion-technológia;

Mágnes erőssége

800-1000 Gauss

Anyagas

ferrit-mágnesek, poliuretán, Negatív Ion
Technológia, Hosszúhullámú Infravörös
Technológia

Rendelhető méretek::
3050

Női méretek: (35 – 40)

3051

Férfi méretek: (40 - 46,5)

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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PowerChip®
Sokoldalú, hordozható mágneses energia
·· Az egyedi DynaFlux® Mágneses Technológia 100%-os lefedettséget nyújt
·· Hosszúhullámú Infravörös Technológiát és Negatív Ion Technológiát tartalmaz
·· Kompaktméretű, zsebben vagy tárcában is elfér
·· Tartós, hosszú élettartamú szerkezet rozsdamentes polimertokban

A Nikken cég legfejlettebb DynaFlux® Mágnes Technológiáját tartalmazó
Powerchip® a feszültség alatt álló mágneses mező komplexitását
hasznosítja, amely ezen kívül elősegíti a mező mélyebbre való behatolását.
A PowerChip® készülék Hosszúhullámú Infravörös Technológiát és Negatív
Ion Technológiát is tartalmaz, amely medálként is viselhető a formációban
megadott gyűrű felhasználásával, vagy használható a karkötővel is a
koncentráltabb energiahatás érdekében.

KenkoStrides®

Használati útmutató
Használja a KenkoTherm® tartópánttal, tegyen egy PowerChip® -et az
érintett végtag valamelyik oldalára a pánt alá. A kereten levő karikát
kapcsolja a tetszése szerinti nyaklánchoz, így hozzon létre egy
mágneses medált.
Tisztítási útmutató
Nedves, puha ruhával áttörölhető.

A KenkoStrides magában foglalja a KenkoInsoles®
összes előnyét. A termék az intenzívebb
tevékenységek céljára használható
·· EQL Mágneses Technológia – többszörös polaritású tökéletesen egyenletes
mágneses mező – teljes felületi mágneses lefedettség
·· Hosszúhullámú Infravörös Technológia
·· Puha, ellenálló és magas sűrűségű habszivacs a magas ütéselnyelő
képesség érdekében
·· Hajlékony, könnyű az aktív viselet érdekében
·· Szellőző, háromrétegű kidolgozás
A KenkoStrides® a Cégünk alapító termékének, a KenkoInsoles® előnyeivel
megegyező tulajdonságokkal bíró termék. A háromrétegű talpbetét extra
párnázottságot, szellőzést és hőmérsékletet nyújt még a legaktívabb
lábaknak is. Nem veszi fel a szagokat és tökéletes választás az intenzívebb
tevékenységek végzésére. A termék kiváló ütéselnyelő képességekkel bír, a
nyitott szerkezetű, magas sűrűségű habtartalma révén.
Az EQL Mágneses Technológia folyamatos mágneses lefedettséget nyújt a
KenkoStrides® teljes felületén, míg a hosszúhullámú infravörös rostok
szabályozzák és kiegyensúlyozzák a hőmérsékletet a hőenergia
felvételével, amelyet finom melegként sugároznak vissza, így adnak
energiát az egész napos mozgáshoz és tevékenységhez.

Tisztítási útmutató
Tisztításához használjon nedves ruhát, és ha szükséges, kímélő
tisztítószert, vagy kézi mosással és kímélő mosószerrel mosható.
Levegőn szárítandó.
Megjegyzés:
Mérje le a lábát és cipőjét, mielőtt a talpbetétet méretre vágná, hogy az a
legjobban illeszkedjen. A talpbetétet ne a rajta levő méretvonalak mentén
vágja méretre.
A talpbetéten levő méretjelölések USA/EU/Ázsiai méreteket jelölnek,
kizárólag tájékoztató jellegűek.

Használati útmutató
Amennyiben szükséges, ollóval a megfelelő méretre vágható. Helyezze
be cipőjébe.

Technológia

EQL Mágneses és Hosszúhullámú Infravörös

Mágnes erőssége

450 Gauss

2024

Kis méret: (női méret 35-40)

Anyagas

űbőr, uretánhab, pamut kopásálló külső
rétegen levő neoprénbe illesztett
mágnesezett vasferrit

2025

Közepes méret: (férfi méret 39-46)

181-386 g

2026

Nagy (férfi méret 47+)

Súly
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Rendelhető méretek:

Technológia

DynaFlux® Mágneses Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia,
Negatív Ion Technológia

Méretek: átmérő:

Diameter 4cm

Három darabot tartalmazó csomag (fekete, zöld és vörös)
Mágnes erőssége

900-1000 Gauss

Anyaga

mágnesezett kerámia, ferrit és polimer

1510

PowerChip®

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Kenko MagDuo®
Kényelmes Mágneses Technológia a
feszültség enyhítésére
·· Egyedi DynaFlux®Mágneses Technológia , amely segítségével az
erővonalat mélyebbre hatolnak
·· Negatív Ionos és Hosszúhullámú Infravörös Technológiát tartalmaz
·· A termék speciális gömbökkel kidolgozott felülete serkentő és
ellazító masszázst nyújt
·· Kis méretének és könnyű súlyának köszönhetően a testrész bármely
felületén alkalmazható
·· Bárhova vihető és alkalmazható, zsebméretű termék
·· A hordozható csomagolásra szolgáló tartódoboz elősegíti a MagDuo
golyók görgőmasszázs funkcióját
·· Tartós, ütésálló alkatrészek – hosszú élettartamra tervezve

PowerMini™
Azonnali mágneses energia – utazás közben is
·· Exkluzív 750 Gauss erősségű Dynaflux® Mágneses Technológia
·· Kényelmes tartódobozban elfér egy teljes sorozat 12 darabos Powermini™
mágneses egység és tapasz
·· A mágneses berendezések és tapaszok vízállók
·· Nem irritáló anyagú felület és orvosi minőségű ragasztó

A Nikken cég Mágneses Technológiái közül a legkisebb eszköz, az új
PowerMini™ eszköz lehetőséget ad arra, hogy mágneses eszközt bárhová
elhelyezhessen a bőrén, így a nehezen hozzáférhető helyeken is enyhítheti
a kellemetlen érzéseket. Az egyedi tartódobozban lévő tapasz
felhasználásával csak annyit kell tennie, hogy a kívánt helyre helyezi a
készüléket, és a fejlett Dynaflux® energia hatásait máris
megtapasztalhatja.

Powermini™ mágnes lapos olalára. Tegye a PowerMini™ mágnest a bőrre.
Három napig viselhető. Kérjük, hogy olvassa át a termékhez mellékelt
teljes használati útmutatót.

Az eszköz elég kicsi ahhoz, hogy bárhová magával vihesse a táskájában
vagy a tárcájában. A PowerMini™-tapaszok vízállók, és minden károsodás
nélkül ismételten felhasználhatók.

Figyelem!

Használati útmutató
Óvatosan nyissa ki a dobozt (a doboz kis tárgyakat tartalmaz), majd vegyen
ki egy Powermini™ mágnest a csomagolásból. A doboz közepén található
tapasz hátoldaláról távolítsa el a védőfóliát, majd ragassza rá a

100

Tisztítási útmutató
A mágnes kímélő tisztítót tartalmazó nedves ruhadarabbal tisztítható.
Finoman törülje szárazra.

Ne tegye közvetlenül olyan testfelületre, ahol a bőr bevörösödött, sebes
vagy irritációt mutat. Amennyiben a termék viselete során bőrirritáció lép
fel, a termék használatát szüntesse be. A lenyelés veszélye miatt
gyermekektől elzárva tartandó.

A Kenko MagDuo® két forgó félgömbből áll, az egyedi DynaFlux®
masszázs csomócskák egy védelmet biztosító tokban találhatók.. A
KenkoMagDuo® valószínűleg a Nikken cég legerősebb és leggyorsabban
ható mágneses eszköze, amely segít az izomfeszültség fellazításában, a
kényelmetlen és stresszes érzés csökkentésében. A félgömbök ki is
vehetők a tartóból és egyesével vagy együttesen több is használható
célzott fájdalomenyhítés céljára.
A Dynaflux® technológia tovább erősíti és kiterjeszti a mágneses
lefedettséget, miközben a félgömbök negatív ionokat is kibocsátanak. A
Hosszúhullámú Infravörös kerámia a felvett energiát kényeztető
melegként bocsátja ki.
Az eszközben összesen hat mágnes található, ezek közül kettő fix statikus
mágnes, négy pedig DynaFlux® mágnes, amelyek az erővonalak

eloszlását megváltoztatják, ha azokat valamely felületre nyomják. A
KenkoMagDuo® működése közben az eszköz statikus és dinamikus
energiát bocsát ki
Használati útmutató
Görgesse a fájó, feszült testrészeken (nyak, hát, kezek, csukló, stb.). A
Kenko MagDuo® golyók fekete színnel ellátott csomóinak kell a szürke
tartódobozban található tengelyen elhelyezkedniük. Ez lehetővé teszi a
DynaFlux® mozgó golyók masszírozócsomóinak az akadálymentes
mozgását és a bőrön keresztüli mélyebb behatolását. A golyók
tartódobozból való kivételéhez, először távolítsa el a kék színű
műanyag fedőlapot.
Tisztítási útmutató
Ne merítse víz alá! Egy puha és nedves törlővel tisztítsa.

Technológia

DynaFlux® Mágneses Technológia

Technológia

Dynaflux® Technológia, Far-Infrared Technológia, Negative Ion Technológia

Méretek

12 x 1 cm-es mágnesek, 24 x 5 cm ragasztótapasz

Súly:

106 g

Mágnes erőssége

750 Gauss

Mágnes erőssége

6 x 800 – 1000 Gauss erősségű mágnes

Anyaga

stroncium-ferrit mágnes, ragasztós felületű tapaszok

Anyaga

egynemű mágnes, poligyanta

3025

PowerMini

™

3020

Kenko MagDuo®

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.

101

KenkoSeat® King II
Élje át ülés közben is az erőteljes mágneses
energia hatását!
·· Egyedülálló SpyderRAM™ Mágneses Technológia

MagCreator

®

·· Az eszközben TriPhase® Technológia működik

A Nikken Naturest® Alvásrendszer nyújtotta
ellazulás titka

·· Magas sűrűségű masszázscsomócskák a kiváló alátámasztás és
kényelem érdekében
·· Latex anyag a hypoallergén és a jól szellőző tulajdonsága miatt
·· Tartós és légáteresztő huzat

·· Egyedileg kialakított mágneses fej, amely a gerinc mentén végiggörgethető és
amellyel az izmok fáradtsága és feszültsége enyhíthető

·· Használható otthon, a munkahelyen vagy utazás közben
·· Rögzítéshez gumiszalaggal ellátva

·· A felületi csomócskák további masszírozó hatást nyújtanak
·· A kiváló görgők koncentrált élményt nyújtanak
·· Kényelmesen megfogható, nem csúszó fogantyúk biztosítják a stabilitást, miközben
a MagCreator® eszközzel a görgetést végzi®

A kimondottan népszerű MagCreator® termékünk egy olyan mágneses
hátmasszázs egyedülálló élményét nyújtja, amihez foghatót eddig még
nem tapasztalt. Próbálja ki Ön is ezt a ragyogó terméket! A masszázst
saját magán, illetve másokon is elvégezheti. A termék speciálisan
kialakított alkatrészeinek és az egyensúlyban elhelyezett görgők gyengéd
mozgásának köszönhetően, mely a nyaktól egyenletesen áramlik szét
egészen a gerinc aljáig, egy ellazító, frissítő
masszázsélményben részesülhet.
Szeretné Ön is megtapasztalni ezt az ellazító érzést? Próbálja ki a
speciális „görgő masszázsnak” köszönhető relaxáló masszázst, amely a
Nikken Naturest® Alvásrendszer része.

Használati útmutató
Minkét kezével fogja meg az eszköz egy-egy fogantyúját, majd finoman
görgesse a gerinc mentén mindkét irányban. Önmagán is alkalmazhatja,
ebben az esetben fogja meg az egyik fogantyút és görgesse a mágneses
részt az érintett részen.
Tisztítási útmutató
A tisztítást tiszta nedves ruhával való áttörléssel végezze. Ne merítse
víz alá!

A munkahelyen és az otthonban egyaránt ideálisan használható
KenkoSeat King II® használatával azonnal átélheti a mágneses
technológiák áldásos hatásait. Hasonlóan a Naturest®Kenkopad®
kialakításához, a KenkoSeat® borítása szintén puha, tartós és jól szellőző
poliészterből és természetes módon antibakteriális latex anyagból
készült. A töltőanyag természetes módon baktériumölő latexből készült.
A KenkoSeat® részét képezi a hatékony SpyderRAM™ Mágneses,
Hosszúhullámú Infravörös és a Negatív Ion Technológia. Az eszköz
tartalmaz továbbá nagy sűrűségű csomócskákat is, amely masszázshoz
hasonló hatást kelt, amely ugyanaz, mint az Alvási rendszerben
található technológia.
Az új SpyderRAM™ mágneses eszköz egy rugalmas, hálószerű mátrixban
tartalmazza a gömb alakú mágneseket. Az eredeti RAM™ kivitelezéshez
hasonlóan, az állandó mágneses szférák egy beállított folyamatos
tengelyes forgásban működnek ahhoz, hogy átfedett, vagy lépcsősen eltolt
mágneses mezőket hozzanak létre. Minden egyes SpyderRAM™ mágnes
egy olyan belső alakzattal rendelkezik, amelyik pontosan illeszkedik egy
annak megfelelő üregbe, bezárva azt pontos szögben a megfelelő helyre.
A mágneses szférák egy orvosi minőségű szilikon burokban stratégiailag
vannak elhelyezve, ami rendkívül rugalmas és ez hozzájárul, hogy
mindegyik körkörös mágneses csomó a testmozgás hatására
enyhén elmozduljon.
Használati útmutató
A KenkoSeat®King II része három elasztikus pánt. A KenkoSeat® King II
hátsó részén levő pántok a szék hátára illeszkednek, a KenkoSeat ® King II
ülőrészén levő két kioldott pántot pedig a szék alá kell tenni és ott
kell rögzíteni.
Tisztítási útmutató
A KenkoSeat King II esetén kimondottan csak folttisztítás végezhető.
Tisztításhoz ne használjon fehérítőt. Vegyileg nem tisztítandó,
szárítógépben nem szárítható és nem vasalható.
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Technológia

SpyderRAM™ Mágneses Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia, Negatív Ion Technológia

Technológia

Dinamikus Mágneses Technológia

Méretek

magasság: 105 cm, átmérő: 47 cm

Súly

290 g

Mágnes erőssége

800 – 1000 Gauss

Mágnes erőssége

800 Gauss

Anyagas

Anyaga

rozsdamentes acél, egynemű mágnesek, poligyanta

Natural Latex: 34%, Synthetic Latex:
40%, Graphite: 26%, Polyester: 100%.

1330 MagCreator®

3040

KenkoSeat® King II

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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KenkoTherm® Hátöv
Melegség és támasz a
hát számára

Kenko MagFlex®
Fejlett DynaFlux ® Mágneses Technológia a
hát kezelésére

·· Kialakítása követi a hát vonalát
·· Az eszközben Hosszúhullámú Infravörös és Negatív
Ion Technológia kombinációja működik

·· TriPhase® Technológia

·· A támaszt és rugalmasságot kiegyensúlyozott
mértékben biztosítja

·· Egy kimondottan tartós, de hajlékony alapanyagból készül
·· A szellőzés érdekében perforált, így kényelmesen viselhető ülve vagy állva, akár
egész napon át

·· Kézzel mosható
·· Sok beállítást lehetővé tevő Velcto panel

·· Egyenletes, 100%-os mágneses lefedettség a termék teljes felületén
·· Hajlékony, rugalmas kiképzés a kényelmes mozgás érdekében

A KenkoTherm® hátöv a test vonalát követi, és a hát számára finom
meleget és természetes érzést biztosít a beépített technológiáknak
köszönhetően, mindig akkor, amikor a leginkább szükség van rá. Az
állítható rögzítővel szorosan felerősíthető eszköz a hát számára a támasz
és rugalmasság éppen megfelelő arányát biztosítja.

Az eszközben Cégünk legfejlettebb természetes technológiái működnek
olyan formában, amely alkalmassá teszi a szervezet nagyobb felületei, így
például a hát esetén való alkalmazásra. A KenkoMagFlex® könnyű, vékony
és rugalmas, és szépen illeszkedik az ágyéki gerenc hajlatához. Az eszköz
ülés vagy állás közben egyaránt viselhető. A KenkoMagFlex® a
Hosszúhullámú Infravörös és Negatív Ion Technológia felhasználásával
enyhíti a kellemetlen közérzetet.

Használható önmagában, vagy a Magflex®-szel együtt egyaránt. A Nikken
cég természetes technológiái a kellemesebb közérzet
elérésére alkalmazhatók.

A DynaFlux® ® mágnesek állandó dinamikus mágneses mezőt hoznak
létre a KenkoMagFlex ® egész felületén, így ezen természetes energiák
mélyebbre ható és még előnyösebb hatást érhetnek el. Ezen kívül, a
termék viselésekor az eszköz ténylegesen felhasználja az adott testfelület
mozgását, hiszen ez a szemben elhelyezkedő mágnesek enyhe
elmozdulását okozza, ami a pólusok váltogatásával egy dinamikus,
háromdimenziós energiamezőt hoz létre.

Technológia

Hosszúhullámú Infravörös Technológia
és Negatív Ion Technológia

Anyagas

poliuretán, poliészter, nylon,
kerámiarostok és vinil-klorid

Használati útmutató
Tekerje maga körül a hát alsó részénél, állítsa be a pántokat, vigyázzon
arra, hogy ne húzza túlságosan szorosra. Tépőzárral rögzítse.
A Kenkotherm® hátövet naponta szükség szerint használhatja, vagy
mindaddig, amíg nem érez túlságosan nagy meleget.
Tisztítási útmutató
Mosógépben mosható. Levegőn szárítsa. Ne használjon fehérítőt.

Rendelhető méretek:
1822

Közepes méret: szélessége 17 cm, hosszúsága 94 cm

1832

Nagy méret: szélessége 17 cm, hosszúsága 105 cm

1842

Nagy méret: szélessége 17 cm, hosszúsága 113cm

A termék szintén perforált a szellőzés érdekében, így biztosítják Önnek az
egész napi kényelmet. Hátoldala recés felével illeszthető a hátövbe.
Használati útmutató
Deréktájékon helyezze belülről az övébe, vagy a KenkoTherm hátöv erre
kidolgozott zsebébe. A Kenko MagFlex termék mindkét oldalára fordítva
használható. A teljes kényelem és optimális masszírozó hatás érdekében
a termék domború csomócskákkal ellátott felülete érintkezzen
a testrésszel.

Kenko MagFlex® és KenkoTherm®
hátöv-csomagban

Tisztítási útmutató
Tisztításához használjon nedves ruhát, és ha szükséges, kímélő
tisztítószert, vagy kézi mosással és kímélő mosószerrel.
Levegőn szárítandó.
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Bár a KenkoTherm® hátöv önmagában is használható, az
előnyös tulajdonságok tovább fokozhatók, ha a KenkoMagFlex®
eszközzel együtt használja.

Technológia

DynaFlux® Mágneses Technológia, Hosszúhullámú Infravörös Technológia, Negatív Ion Technológia

Méretek

18,86 cm x 14,45 cm

Mágnes erőssége

600 – 1000 Gauss

Anyaga

ferrit mágnesek, szilikon gumi,
90% kis sűrűségű polietilén,
10% nagy sűrűségű polietilén

3010

Kenko MagFlex®

Rendelhető méretek:
3011

Hátöv-csomagban (M-es méret)

3012

Hátöv-csomagban (L-es méret)

3013

Hátöv-csomagban (XL-es méret)

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Nikken-öv
Mágnes Technológiát tartalmazó
klasszikus bőröv
·· Kiváló minőségű bőröv, finom kivitelű és elegáns csattal
·· Az eszközben energizáló Mágneses Technológia működik
·· 1000 Gauss erősségű mágnesek

A Nikken-öv cégünk filozófiájának lényegét jelenti. A fekete bőrövben
hatékony Mágnes Technológia működik, így annak előnyeit mindig
élvezheti, bárhová is megy.
A bőrövben egyedileg megtervezett és kiemelkedően fontos helyen
elhelyezett mágnes működik. Az öv kényelmesen és diszkréten
használható az egész nap során, elegáns vagy hétköznapi
viselethez egyaránt.

PetPad
Ugyanezen fejlett technológiák a háziállataink számára
is elérhetők
·· Fejlett Mágneses Technológiát alkalmaz, mely precízen elhelyezett mágnesekkel
egészíti ki a terméket
·· Hosszúhullámú Infravörös Technológiát alkalmaz
·· Teljes mértékben mosható kivitel
·· Nem befolyásolja a mikrochipek működését

A Nikken Petpad két elsődleges célra alkalmazható. Először is az, hogy
háziállataink számára is megadhassuk ugyanazt a gondoskodást és
jótékony hatásokat, amelyeket mi is élvezhetünk. Másodsorban a
mágneses környezetünket állítja helyre, amikor háziállataink ösztönösen
a mi mágneses mezőnkbe jönnek.
Az eszköz a háziállatok számára a lehető legjobb segítséget nyújtja az
alvás, a kényelem és ellazulás terén, és elősegíti, hogy a szeretett
kedvencünk a lehető legjobb kondícióban legyen. Mosógépben
kényelmesen mosható. Az eszköz Mágneses és Hosszúhullámú
Infravörös Technológiát alkalmaz, amely a háziállatunk köré természetes

Használati útmutató
Tegye az eszközt a háziállata alvóhelyére úgy, hogy a zöld velúr oldala
felfelé nézzen.
Tisztítási útmutató
Gépi mosás 30˚C-on. Kizárólag levegőn szárítandó. Ne
használjon fehérítőt.

Field Gradient Mágnestechnológia

Technológia

Far-Infared Technológia

Nagy (egy méret)

Mágnes erőssége

800 Gauss

1625

PetPad 75 x 60 cm

Mágnes erőssége

1000 Gauss

Anyagas

Anyaga

bőr, réz, neodímium mágnesek

 első töltőanyag: rubberthane 100%. Belső borító:
b
nylon 100%, alsó külső borító: pamut 75%, poliészter 25%, felső külső borító: akril anyag 100%

1626

PetPad 100 x 76 cm

Technológia
Méretek
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energiamezőt kelt. Az eszköz finom meleget sugároz vissza, hogy
háziállatunk energiával teli és aktív állapotban legyen.

1489

Nikken-öv

Rendelhető méretek:

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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KenkoTherm® Tartópántok

ThermoWear zokni

Melegség és támasz éppen akkor,
amikor arra a leginkább szükség van

Hosszúhullámú Infravörös Technológia a
lábak kezelésére

·· A tartópántok egyes területeken és ízületeken való
alkalmazás céljára kerültek kialakításra

·· Mindennapi, általános sportcélú és golfjátékhoz való kivitelben
·· A termékben hosszúhullámú infravörös technológia működik

·· Az eszközben Hosszúhullámú Infravörös és Negatív Ion
Technológia kombinációja működik

·· Tartós és jól szellőző
·· Mosógépben mosható

·· A támaszt és rugalmasságot kiegyensúlyozott
mértékben biztosítja

ThermoWear férfi és női zokni

·· Kézzel mosható

A bármely viselethez felvehető fekete zokniban a
Hosszúhullámú Infravörös kerámiarost technológia
működik, amely lábát folyamatosan kényelmes
hőmérsékleten tartja. A kivételes szellőzés egész napra
friss és száraz érzést kölcsönöz viselőjének.

·· Mosógépben mosható

A KenkoTherm® pántok a test vonalát követik, és a hát számára finom
meleget és természetes érzést biztosít a beépített technológiáknak
köszönhetően, mindig akkor, amikor a leginkább szükség van rá. A hát, az
ízületek és a végtagokon való alkalmazásra kifejlesztett KenkoTherm®
pántok segítenek a test állapotának kiegyensúlyozásában, különösen a
sport- és atletikus tevékenységek esetén valamint a korábbi sérülések,
egyéb gondok vagy előrehaladott évek miatt az ízületekben fellépő
fájdalom csökkentésére.

Tisztítási útmutató
Gépben vagy kézzel mosható, közepes szárítási
beállítással vagy levegőn való szárítással. Ne
használjon fehérítőt.

Cégünk mágneses technológiáinak jótékony hatását saját bőrén érezheti,
ha a végtag bármely oldalára a pánt alatt felteszi a PowerChips (XX. oldal)
vagy a PowerMini eszközt (XX. oldal). A KenkoMagFlex® eszközt is
használhatja a KenkoTherm® hátövvel, amely együtt kedvezményes áron
kapható, lásd a(z) xx. oldalt).

Mens
Anyagas:
Womens
Anyagas:

 amut 68,1%, nylon 26%, rézbevonató
P
akril 2,4%, elasztodin 2,1%, elasztán 1,4%
Nylon 94%, elasztán 4%, akril 2%

ThermoWear férfi zoknik a következő méretekben
rendelhetők:
1716

Közepes méret: (férfi méret 40-46)

1721

Nagy méret: (férfi méret 47-53)

ThermoWear női zoknik a következő méretekben
rendelhetők:
1764

Egy méret

ThermoWear® Sportzokni
Kialakítása biztosítja a láb kényelmét, miközben kedvenc
sportját űzi. Mivel a termék teljes mértékben párnázott
talprésszel és a lábfej ívét követő formával rendelkezik, a
zoknik ideális kialakításúak a kényelem szempontjából. Az
egyedileg kialakított sarok Y formájú, így kevésbé csúszik.
A jobb szellőzési tulajdonságok azzal az előnnyel járnak,
hogy az anyagrostok elősegítik a nedvesség bőrről való
eltávolítását, így a láb az edzés során nem marad izzadt. A
megelőzést tovább segíti a kiegyensúlyozó hatású
Hosszúhullámú Infravörös Technológia, amely a
hőmérséklet mérséklését segíti elő.

Használati útmutató
Használja a kívánt végtagon, állítsa be a pántokat, vigyázzon arra, hogy ne
húzza túlságosan szorosra. Tépőzárral rögzítse. A Kenkotherm hátövet
naponta szükség szerint használhatja, vagy mindaddig, amíg nem érez
túlságosan nagy meleget.
Tisztítási útmutató
Mosógépben mosható. Levegőn szárítsa. Ne használjon fehérítőt.

Technológia
Mens
Anyagas:

Hosszúhullámú Infravörös
Technológia
 amut: 68%, akril.8% (amelyből 5%-nyi
P
mennyiség rézbevonatú akril), nylon
8,4%, poliészter 8,2%, Lycra Spandex
2,2%, gumi 1,4%

Rendelhető méretek:

Tisztítási útmutató

1767

Unisex közepes méret: (37-42)

1768

Unisex nagy méret: (43-48)

Gépben vagy kézzel mosható, közepes szárítási
beállítással vagy levegőn való szárítással. Ne
használjon fehérítőt.

Technológia Hosszúhullámú Infravörös Technológia és Negatív Ion Technológia
Anyagas

Technológia Hosszúhullámú Infravörös
Technológia

poliészter-rost, pamut, akril, poliuretán, kerámia rostok

Rendelhető méretek
Bokapánt
1821

Közepes méret: szélessége 9 cm, hosszúsága 23 cm

1823

Közepes méret: szélessége 8,5 cm, hosszúsága 23 cm

1831

Nagy méret: szélessége 10 cm, hosszúsága 23 cm

1833

Nagy méret: szélessége 10 cm, hosszúsága 23 cm

1841

Extra nagy méret: szélessége 11 cm, hosszúsága 23 cm

1843

Extra nagy méret: szélessége 12,5 cm, hosszúsága 23 cm

ThermoWear® Golf zokni

1825

Közepes méret: szélessége 7 cm, hosszúsága 11 cm

1824

Közepes méret: szélessége 13 cm, hosszúsága 24 cm

Lába szabadon szellőzik, miközben kinn tartózkodik a
golfpályán. Az egyedileg kialakított ThermoWear Golf
zoknik kiváló minőségű pamutmárkából készültek,
amelyben a hőmérséklet-kiegyenlítő, gombaölő hatású,
Hosszúhullámú Infravörös Technológia rostjai kényelmes
és tartós viseletet eredményeznek. Az integrált rézrostok
megelőzik a statikus vonzás kialakulását.

1835

Nagy méret: szélessége 9 cm, hosszúsága 11 cm

1834

Nagy méret: szélessége 16 cm, hosszúsága 24 cm

Tisztítási útmutató

1845

Extra nagy méret: szélessége 9,5 cm, hosszúsága 13 cm

1844

Extra nagy méret: szélessége 18 cm, hosszúsága 27 cm

Gépben vagy kézzel mosható, közepes szárítási
beállítással vagy levegőn való szárítással. Ne
használjon fehérítőt.

Csuklópánt
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Könyökpánt

Térdpánt

Technológia
Mens
Anyagas:

Hosszúhullámú Infravörös
Technológia
 amut, rezet tartalmazó akril, nylon,
P
poliészter, lycra, gumi

Rendelhető méretek:
1761

Egy méret

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Nikken ékszerek
Csodálatos megjelenés és nagyszerű érzés a Nikken cég elragadó ékszereinek viselésekor – hogyan is
vihetnénk magunkkal hangsúlyosabban a Nikken cég hatékony energiatechnológiáit az egész napra,
mint az szép, stílusos, egyedi és energizáló ékszerekkel, amelyek mindennap elkísérhetik útján!

Szinergia-karkötők

ÚJ
TERMÉK

A szinergia-termékkör: Három változatban kapható.
·· A termék három divatos kivitelben választható;
·· A karkötők viselésével élvezhetjük a Nikken cég TriPhase®
Technológiájának előnyeit.
A szinergia meghatározása: Két vagy több részelem együttes hatása,
amely túlmutat az egyes részelemek külön-külön gyakorolt hatásán. Ez a
meghatározás nemcsak a karkötők viselésekor tapasztaltakra vonatkozik,
vagyis arra, hogy a karkötők a viselőjével összhangban van, hanem arra is
emlékeztet minket, hogy mi mindannyian a Nikken családnak a
részei vagyunk.

ÚJ
TERMÉK

A rozsdamentes acélból készült, három szép kivitelben elérhető
karkötőkből nehéz választani! A női változat színes mozaik-elrendezésű
kivitelben készült, a férfiaknak szánt változat klasszikus kivitelű, így
mindennapi és munkahelyi viseletre egyaránt alkalmas. A mindkét nem
számára viselhető kivitelű karkötő egyedi jellegzetessége, hogy öt
gravírozott ábra emlékezteti viselőjét az egészség öt pillérjére és arra a
feltett szándékára, hogy mindent megtesz fizikai jóllétének biztosításáért.
In addition, our Synergy bracelets provide you with the benefits of
Magnetic, Far-Infrared energy and Negative Ions, as they contain Nikken’s
TriPhase® Technology.A karkötő viselője megtapasztalhatja a TriPhase®
mágneses, hosszúhullámú infravörös és negatívion technológia minden
jótékony hatását.

Tisztítási útmutató
A karkötőket ne merítse víz alá! A karkötőt egy puha és nedves törlővel
tisztítsa meg, majd hagyja megszáradni.

Nikken-óra
A helyes időbeosztás helyes időméréssel: legyen
idő a családra, a munkára és a szórakozásra.
·· A termékben TriPhase® Technológia működik;
·· Szép rózsaarannyal futtatott számlappal és dátumkijelzővel.
A fekete, puha tapintású szíjjal ellátott és megkapóan szép rózsaarannyal
futtatott számlapú óra nappali és esti viseletre egyaránt kiválóan
alkalmas. Az óra – amellett, hogy nagyon pontosan méri az időt –
dátumkijelzővel is rendelkezik. A két méretben kapható óra TriPhase®
technológiát is tartalmaz, így viselőjének természetes energiái is
egyensúlyban maradnak. Ha megismeri sokoldalúságát, óránkat mindig
viselni fogja!
Tisztítási útmutató
Az órát ne merítse víz alá! Az órát egy puha és nedves törlővel tisztítsa
meg, majd hagyja megszáradni.
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Technológia

Hosszúhullámú infravörös,
negatívion- és Field Gradient
mágneses technológia

Mágnes erőssége:
Anyagok

800 Gauss
A hosszúhullámú infravörös és negatíviontechnológiához kapcsolódó anyagokat
tartalmazó szilikonból készült pánt.
Rozsdamentes acélból készült és

rózsaarannyal

futtatott óra. Rozsdamentes acélból készült

és
kapcsokban

Elem

SR626SW

Óraszerkezet:

Japan 2115-típusú szerkezet

Rendelhető méretek: Női változat – 32 mm-es átmérővel

19366

Női változat
Férfi-változat

Hosszúhullámú infravörös,
negatívion- és Field Gradient
mágneses technológia

Rendelhető méretek: Női változat: 21 cm
Férfi-változat: 21 cm
Unisex változat: 21 cm

Mágnes erőssége:
Anyagok

rózsaarannyal futtatott kapocs. A
találhatók a mágnesek.

19365

Technológia

a

1000 Gauss
A hosszúhullámú infravörös és negatíviontechnológiához kapcsolódó anyagokat
tartalmazó szilikonból készült pánt. A
rozsdamentes acélból készült középrész és
kapcsok mindegyike két-két mágnest
tartalmaz.

19380

19381

19382

Női változat
Férfi-változat
Unisex változat

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Kalkei Karkötők
·· A hatékony 600 gauss erősségű mágnesek megismétlik/
utánozzák a Föld mágneses energiáit
·· Választható a mágneses vagy a TriPhase technológiát
tartalmazó változat

A Kalkei karkötőben található hematitgyöngyök mindegyike 600 Gauss
erősségű mágnest tartalmaz, a TriPhase karkötő szintén öt kristályba
foglalt amerial gyöngyöket, amelyeket Negatív Ionos és Hosszúhullámú
Infravörös kerámia egészít ki. Reprodukálja a megnyugtató, negatív
ionokban gazdag környezetet, amely az erdőkben és a vízesések
közelében található. A Hosszúhullámú Infravörös Technológiának
köszönhetően elnyeli az energiát, majd kellemes, megnyugtató meleg
formájában visszasugározza azt az Ön testére. A mágneses energiával
együtt dolgozva ezek a korszerű innovatív technológiák egy megnyugtató,
enyhítő hatást teremtenek. A ragyogó és kifinomult Kalkei-karkötők
mindegyike külön bársonyerszényben kapható, így tökéletes – jó
közérzetet biztosító – ajándékként is adható.

Technológia

Field Gradient Mágnestechnológia

Rendelhető méretek Egy méret 19-28 cm
Mágnes erőssége

600 Gauss

Anyagas

 ematit, a vas és ferrit keverékét
h
tartalmazó ásvány

19301

Fekete mágneses karkötő

Kalkei Karóra
·· 4 x 10 mm és 2 x 8 mm 600 gauss erősségű mágneses
Hematit gyöngyök
·· 4 x kristály színű Amerial agyag gyöngyök Negatív Ionos és
Hosszúhullámú Infravörös lemezekkel
·· Cseppálló, az órafej körvonala kristályokkal díszített

A Kalkei órákban levő minden egyes mágneses hematit gyöngy 600 gauss
erősségű, míg a kristály színű amerial agyag gyöngyök Negatív Ionos és
Hosszúhullámú Infravörös Technológiát tartalmazó kerámiával vannak
ellátva. A negatív ionok az erdők és vízesések közelében található
megnyugtató környezethez hasonló légkört hoznak létre, emellett a
Hosszúhullámú Infravörös Technológia finom meleget teremt a hőenergia
felvételével és visszasugárzásával. A mágneses energiákkal
együttműködve a három technológia együttműködve egy igazán
figyelemre méltó megnyugtató hatást teremt. A divatosság, a
funkcionalitás és az energiafeltöltés tökéletes kombinációját biztosító
Kalkei óra külön bársonyerszényben is kapható.

Technológia

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

Rendelhető méretek Egy méret 19-28 cm

Technológia

Mágnes erőssége

600 Gauss

Anyagas

 atit, a vas és ferrit keverékét tartalmazó
m
ásvány, dacron-szál és amerial-agyag

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös
és Negatív Ion Technológia

19300 Kalkei TriPhase® - kristályszín

Mágnes erőssége

600 Gauss

19306

Használati útmutató

Anyagas

hematit mágnesgyöngy, kerámia

Cseppálló. Nem alkalmas úszáshoz.

Elem típusa

SR626SW gombelem

Tisztítási útmutató
A termék megvásárlásakor egy piros címke védi az elemet. Ezt el kell
távolítani, hogy az elem működjön.

112

Rendelhető méretek Egyetlen méret – 19-28cm
19310

Kalkei TriPhase® - piros

19307 Kalkei TriPhase® - rózsaszín
19305 Kalkei TriPhase® - világoskék

Kalkei Karóra

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Öt Pillér mágneses ékszerek
Ezen unisex kialakítású ékszerek a Nikken cég öt pillér filozófiájának szerves részét képezik. Az ékszer
a testet, az elmét, a családot, a társadalmat és a pénzügyeket japán Kanji írásjelekkel ábrázolja.

Öt Pillér Szilikon Karkötő
·· Öt erős neodímium mágnest tartalmaz
·· Egyedi és korszerű kivitel

A modern és energizáló szilikon pánt és az egészség öt pillérét
jelképező öt írásjelet ábrázoló rozsdamentes acél lap kivitelű Öt
Pillér Karkötő sok tervező szilikon karkötővel ellátott
órájához hasonlít.
Tisztítási útmutató
Ne merítse víz alá! Egy puha és nedves törlővel tisztítsa, majd
levegőn szárítsa.

Öt Pillér Nyaklánc
·· A mágnesek a Föld természetes mágneses mezőjét utánozzák
·· Segítenek az energia-egyensúly visszaállításában

Fonott bőr nyaklánc, a rajta levő öt rozsdamentes acél díszen találhatók az
öt pillért jelképező írásjelek. A nyakláncban TriPhase
technológia működik.
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Technológia

Technológia

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

Rendelhető méretek 18.5 - 22.5cm
Mágnes erőssége

1000 Gauss

Anyagas

s zilikon pánt Hosszúhullámú Infravörös
és Negatív Ionos anyagokkal ellátva
Középen egy rozsdamentes acél betéttel
kiegészítve.

19106

Öt Pillér Szilikon karkötő piros színben

19105

Öt Pillér Szilikon karkötő - fekete színben

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

Rendelhető méretek 50 cm (nem állítható)
Mágnes erőssége

1000 Gauss

Anyagas

f ekete fonott bőr. japán orvosi acél 316L,
Fekete zománc Gumigyűrűk a medálok
rögzítésére.

19100

Öt Pillér Nyaklánc

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Kirei® Medálok
·· Ezüsttel és arannyal futtatott rozsdamentes acél függők
·· Kandzsi karakterekkel díszítve

Az elegáns kivitelezésű rozsdamentes acél és arany-bevonatú
rozsdamentes acél medálokon a „Nihon Kenko” (japán egészség) japán
kanji írásjelekkel írt felirat látható, ez emlékeztethet minket a Nikken cég
japán eredetére. Ezen unisex medálok bármely nyaklánccal így különösen
Cégünk mágneses nyakláncaival ízlésesen viselhetők. A medálok szép
ékszerdobozban kaphatók, tökéletesen használhatók személyes célra
vagy adhatók jóllétet elősegítő ajándékként is.

Technológia

PowerBand Karkötő és Nyaklánc

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

®

Mágnes erőssége

3 x 800 Gauss

Anyagas

 00% nylonból készült külső borítás,
1
szilikongumi belső maggal. A szilikon
50%-nyi turmalint és 50%-nyi kerámiaport
tartalmaz. A három mágnes anyaga
stroncium-ferrit poliamid. A csat
rozsdamentes acélból készült.

·· Nem használódik el
·· Aktív használatra alkalmas

Az unisex kivitelű, elegáns és aktív illetve sportcélú felhasználásra is
alkalmas Powerband karkötő és nyaklánc energizáló, könnyen szellőző
szilikonmag alapú gumiból készült a kényelem biztosítása érdekében.
A Powerband® egyedi kapcsainak kivitelezése lehetővé teszi, hogy több
karkötőt is összekapcsoljon, így megnövelheti nyaklánca vagy
karkötője hosszát.

Tisztítási útmutató
Ne merítse víz alá! Amennyiben nedvesség éri, puha, tiszta ruhával törölje
le. Tisztításához használjon nedves ruhát, és ha szükséges, kímélő
tisztítószert. Tartsa távol savat, alkoholt, vagy oldószert tartalmazó
anyagoktól pl. parfüm, hajfixáló spray, körömlakk stb.

Rendelhető méretek:
5215

PowerBand® karperec 19 cm

5216

PowerBand karperec 22cm

5217

PowerBand® karperec 50cm

Technológia

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

Anyagas

100% rozsdamentes acél

19083 Rozsdamentes acél változat

®

19084 Aranybevonatú medál

Tisztítási útmutató
Mossa finoman meleg vízben és kímélő mosószerrel.

Mágneses Nyakláncok
·· Tökéletesen használható a Kirei függőkkel
·· Mágneses technológiát tartalmaz

Both glamorous and elegant, our unisex necklaces are available in highly
polished stainless steel or gold-plated stainless steel designs. The perfect
accompaniment for use with the Kirei® Pendants, they come packaged in a
smart presentation box, making great gifts for any occasion.

Keresztezett Titánszemes
Karkötő

Tisztítási útmutató
Törölje át finoman egy puha, nedves ruhával. Ne merítse víz alá!

·· Japán titánfémből készült
·· Triphase® Technology-t tartalmaz

Ez a funkcionális és elegáns karkötő japán titánból készült, kiválóan
alkalmas férfiak és nők számára, továbbá viselhető hivatalos, üzleti és
mindennapi viseletként bármely esemény során.

Technológia

 ield Gradient Mágneses,
F
Hosszúhullámú Infravörös és
Negatív Ion Technológia

Field Gradient Mágnestechnológia

Méretek

47 cm (kiegészítő lánc: 5 cm)

Anyagas

100% rozsdamentes acél

Rendelhető méretek 20.5cm

Tisztítási útmutató

Anyagas

Ne merítse víz alá! Amennyiben nedvesség éri, puha, tiszta ruhával törölje
le. Tisztításához használjon nedves ruhát, és ha szükséges, kímélő
tisztítószert. Tartsa távol savat, alkoholt, vagy oldószert tartalmazó
anyagoktól pl. parfüm, hajfixáló spray, körömlakk stb.

19086 Keresztezett Titánszemes Karkötő
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Technológia

100% kiváló minőségű japán titanium

19081

Ezüst színű

19082

Arany színű

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Melléklet

Jogi útmutató

Mágneses mezőre vonatkozó
hivatkozások

Hosszúhullámú Infravörös Technológiára
vonatkozó hivatkozások

„Magnetic Field Deficiency Syndrome”
Japan Medical Journal No. 2745 December 4th, 1976 Dr. Kyoichi Nakagawa, Director lsuzu Hospital, Tokyo

Promotive effects of far-infrared ray on full-thickness skin wound healing in rats.
Toyokawa H1, Matsui Y, Uhara J, Tsuchiya H, Teshima S, Nakanishi H, Kwon AH, Azuma Y, Nagaoka T,
Ogawa T, Kamiyama Y. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Jun;228(6):724-9.

„The Body Electric”
Dr Robert Becker, William Morrow; 1st Quill Ed edition (Nov 1998)

Negatív Ionokra vonatkozó
hivatkozások
There’s Something in the Air: Empirical Evidence for the Effects of Negative Air Ions (NAI) on
Psychophysiological State and Performance.
http://pubs.sciepub.com/rpbs/1/4/1/. 2013

Biological effect of far-infrared therapy on increasing skin microcirculation in rats.
Yu SY1, Chiu JH, Yang SD, Hsu YC, Lui WY, Wu CW.
Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2006 Apr;22(2):78-86.
Far-infrared therapy: a novel treatment to improve access blood flow and unassisted patency of arteriovenous
fistula in hemodialysis patients.
Lin CC1, Chang CF, Lai MY, Chen TW, Lee PC, Yang WC.
J Am Soc Nephrol. 2007 Mar;18(3):985-92
Far infrared radiation (FIR): its biological effects and medical applications.
Fatma Vatansever, Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA;
and Department of Dermatology, Harvard Medical School, Boston, MA, and Michael R. Hamblin,
Department of Dermatology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA; and Harvard-MIT Division of
Health Sciences and Technology, Cambridge, MA, USA
The effects of repeated thermal therapy for two patients with chronic fatigue syndrome.
Masuda A1, Kihara T, Fukudome T, Shinsato T, Minagoe S, Tei C.
J Psychosom Res. 2005 Apr;58(4):383-7.
Effects of Somatothermal Far-Infrared Ray on Primary Dysmenorrhea: A Pilot Study.
Yu-Min Ke, 1 Ming-Chiu Ou, 2 Cheng-Kun Ho, 2 Yung-Sheng Lin, 2 , Ho-Yen Liu, 2 and Wen-An Chang 2
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 240314.
The effects inhibiting the proliferation of cancer cells by far-infrared radiation (FIR) are controlled by the
basal expression level of heat shock protein (HSP) 70A.
Jun Ishibashi,1 Kikuji Yamashita,1 Tatsuo Ishikawa,1 Hiroyoshi Hosokawa,2 Kaori Sumida,1 Masaru
Nagayama,2 and Seiichiro Kitamura1 Med Oncol. Jun 2008; 25(2): 229–237.
Med Oncol. Jun 2008; 25(2): 229–237.
Far-infrared radiation acutely increases nitric oxide production by increasing Ca(2+) mobilization and
Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase II-mediated phosphorylation of endothelial nitric oxide
synthase at serine 1179.
Park JH1, Lee S, Cho DH, Park YM, Kang DH, Jo I.
Biochem Biophys Res Commun. 2013 Jul 12;436(4):601-6.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Mi minősül tápértékre vonatkozó állításnak?

Fontos, hogy pontosan ismerje a termék minden tulajdonságát, így
annak árát, alkotóelemeit, összetevőit és használatának módját. Ezen
kívül ismernie kell, hogy milyen minőségben jár el, és azt, hogy Ön a
Nikken cég független tanácsadója.

Az adott állítás akkor minősül tápértékre vonatkozó állításnak, ha abban
meg van nevezve az anyag vagy az anyagfajta, és az állítás kizárólag
tényszerű információkat tartalmaz.

Az alábbiakban közölt szabályok a 2009/29/EK európai uniós irányelvben
és az Európai Bizottság által megadott útmutatóban szerepelnek. Az
ebben a vonatkozásban érvényben levő minden jogszabály megtekinthető
az ec.europa.eu/justice weboldalon.

Milyen tevékenység meríti ki a tisztességtelen
kereskedelmi tevékenység fogalmát?
Az EU-jogszabályok kimondják: Abban az esetben tekintendő valamely
kereskedelmi gyakorlat félrevezetőnek (vagyis tisztességtelennek), ha az
hamis információkat tartalmaz, és ennélfogva valótlanok vagy bármely
tekintetben félrevezetik vagy félrevezethetik a fogyasztót. A felelősség
abban az esetben is megállapítható, ha az információ tényszerűen helyes,
viszont a fogyasztó félrevezetésére használják fel.

Mi számít megtévesztő marketing tevékenységnek?
A megtévesztő marketingtevékenység a termékről szóló valótlan
állítások közlését jelenti. Az EU jogszabályai tiltják, hogy a kereskedők
hamis tájékoztatást adjanak a termékek jellemzőiről. Ezen jellemzők
közé tartoznak a termék legfontosabb tulajdonságai (a gyártás módja és
dátuma, földrajzi vagy kereskedelmi eredete), a kereskedő vagy
megbízottjának minősége, jellemzői és jogai, így személyazonossága és
vagyonelemei, képesítései, státusza, jóváhagyása, társult vagy kapcsolt
jellege, ágazati, kereskedelmi tulajdonjogai, kitüntetései és elismerései.
Ezért kell minden esetben független tanácsadóként megneveznie magát.

Milyen európai uniós irányelvek érvényesek a termék
„zöld” jellegével kapcsolatos állításokra?
A termék környezetvédelmi vagy „zöld” jellegére utaló állítások olyan
állítás, amely azt sugallja vagy más módon olyan benyomást kelt
(kereskedelmi kommunikáció, marketing vagy reklámozás) keretében,
mintha a termék vagy szolgáltatás környezetbarát lenne (más szóval a
környezetre pozitív hatással van) vagy mintha a termék vagy szolgáltatás
a versenytársak termékeinél vagy szolgáltatásainál kevesebb kárt
okoznának a környezetnek. Az állítások a termék összetételére, gyártási
vagy előállítási módjára, az ártalmatlanítás módjára és a használat
nyomán elérhető energiaráfordításra vagy a használat nyomán fellépő
szennyezésre egyaránt vonatkozhatnak. Amennyiben az ilyen állítások
valótlanok vagy nem igazolhatók, az ilyen eljárást „zöldrefestés” (green
washing) néven nevezik.

Az Élelmiszerekre Vonatkozó Egészségügyi És Tápértéki
Állítások
Amennyiben további részleteket szeretne megtudni az élelmiszerekre
vonatkozó egészségügyi és tápértéki állításokról, tekintse meg az egyes
termékismertető oldalakat. A termékismertető oldalakon megtalálható,
hogy milyen összetevőkből áll a termék és milyen állítások tehetők az
egyes termékekre vonatkozóan.
Az egészségügyi és táplálkozási termékekre vonatkozó szabályokat az
1924/2006 rendelet tartalmazza.
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Például: a termék „likopént tartalmaz” és a termék „luteint tartalmaz“.
A termék címkéje minden fontos tápértéki adatot tartalmaz, ezeket a
független tanácsadó és az ügyfél is könnyen megtalálhatja.

Mi minősül egészségügyi állításnak?
Az egészségügyi állítás az egészségre gyakorolt hatás megnevezését, a
felhasználhatóság megnevezetését vagy az egészségre gyakorolt
közvetett hatás megnevezését tartalmazó kijelentés. Az ilyen állításban
nemcsak az anyag megnevezése szerepel, hanem kifejezetten megnevezi
vagy közvetetten arra utal, hogy az anyagnak valamilyen konkrét hatása
van az emberi szervezetre.
A biotin elősegíti az anyagcsere-folyamatok megfelelő működését”.
Hasonlóképpen, ha valamely tápanyag vagy anyag megnevezésében
utalás történik az adott összetevő funkcionalitására, az szintén
egészségügyi állításnak tekintendő.
Például: „prebiotikus rostokkal” vagy „prebiotikus rostokat tartalmaz”.

A Termék Ismertetése Közben Tehetek-E Egészségügyi
Állításokat?
Cégünk szabályzata tiltja, hogy a tanácsadók engedély nélkül
egészségügyi állításokat tegyenek. Erre utal Cégünk honlapján található,
terápiás jellegű állításokra vonatkozó nyilatkozat, amely így szól:

„A Nikken termékek NEM minősülnek gyógyszernek és SOHA nem
használhatóak, vagy ajánlhatóak semmilyen jellegű betegségek, illetve
fizikai vagy szellemi rendellenességek gyógykezelésére.
Sem a Nikkennek és sem a Tanácsadóinknak nem megengedett a Nikken
termékekre vonatkozólag terápiás vagy gyógyító hatású kijelentéseket
tenni. Terápiás hatásra vonatkozó kijelentésnek minősül minden olyan
állítás, amely szerint a termék a bőr, a sejtek, illetve a test fiziológiai
tulajdonságait megváltozatja, így például az állítás, hogy a termék
betegség „gyógyítására”, illetve „kezelésére” vagy tünetei “enyhítésére”
alkalmas. Sem a Nikken, sem annak Tanácsadói nem használhatják a
„biomágneses”, „terápia/terápiás”, „vérkeringést javító”, „gyógyító/
gyógyhatás”, „begyógyítja”, „gyógyító erő” kifejezéseket.”
Általános szabályként kerülendő a következő szavak használata:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Gyógyitja
Enyhíti
Segíti
Fokozza
Javítja
Természetes
Használható valamilyen célra
Méregtelenít
Elnyomja
Gyulladásgátló
Segít valamilyen tekintetben
Megelőzi

··
··
··
··
··
··

Növeli
Javára válik
Véd valami ellen
Helyrehozza
Csökkenti
Megszabadít valamilyen
kellemetlen dologtól
·· Antibiotikus
·· Kiegyensúlyozza az
immunrendszer működését
·· Szenved valamitől

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti lista nem teljes körű, további
hasonló jelentésű szavak sem használhatók. A fenti tilalom lényege, hogy
egyik termékkel kapcsolatban sem tehető semmilyen egészségügyi vagy
terápiás állítás.

A jelen Termék-oktatóanyagban szereplő anyagok kizárólag a Tanácsadók tájékoztatására szolgálnak. Ezen anyagokat tilos ügyfelekre irányuló reklám céljára felhasználni.
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Legyenek mindig
friss információi
a Nikken cégről
A Nikken háza táján mindig történik valami új
vagy izgalmas dolog. Az elsők között
értesülhet ezen hírekről, ha csatlakozik ezen
oldalak valamelyikéhez:
MyNikken – www.mynikken.eu
Facebook – www.facebook.com/NikkenEU
Twitter – www.twitter.com/NikkenEurope
LinkedIn – www.linkedin.com/company/nikken-uk
YouTube – www.youtube.com/NikkenEurope
Ezen oldalakon közzétesszünk minden újdonságot, új termékinformációt
és a termékek forgalmazásának megkezdéséről szóló híreket, itt elérhetők
el a kapcsolódó blogok, hasznos linkek és érdekes eszmecserék is.
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