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·Edd magadd egészségesre és karcsúra!• 

Magyaros étkezés és REG-ENORI 

- az egészséges fogyás kulcsa -

További információ: http://regenor.hu 

UNIVERZÁLIS TÖBB FUNKCIÓS ÖKONET KRÉMSZAPPAN 

A következő területeken használható a tapasztalatok alapján: 

..í Kézkrémnek, kérges, repedezett kézre rendkívül jó 

..í „Láthatatlan kesztyűnek", piszkos munkák előtt használva 

..í Arcra - bőrradírként, mélytisztító hatású /5 perc hatóidő után leöblíteni!/ 

..í Fürdéshez, tusfürdőnek - vérbőséget idéz elő, jobb a bőr oxigénellátása 

..í Hajsamponnak - korpás fejbőrre Grapefruit-mag kivonattal kiváló 

..í Fogmosásra - dohányosoknál a szájüregben lerakódott szennyeződést sikeresen 

távolíthatja el 

..í Intim mosakodó gélként, akár gombás problémák esetén is segíthet 

..í Aranyeres problémák esetén segíthet a tünetek csökkentésében és jó a tisztántartáshoz 

..í Bőr- és lábgomba kezelésére 

..í Megvastagodott, kirepedt, kiszáradt bőrű sarokra, könyökre, fantasztikusan puhít 

..í Izzadásra, bomlástermékek kizárására 

..í Szúnyogriasztó, bőrre kenve hatásosan működik 

..í Szúnyog, méh, darázs, csalán csípésre - szünteti a kellemetlen tüneteket 

..í Bárányhimlő esetén, nem viszket a kiütés, a bőr nem fertőződik el 

..í Felfekvés megelőzésére a bőrfelületet ezzel lemosni 

..í Napozás okozta leégéskor bőrre kenve, nem hámlik le a bőr és szünteti az égő érzést 

..í Égésre, forrázásra is használható 

..í Pikkelysömörös bőr tisztítására 

..í Külső ekcéma tisztítására is jó lehet, 4-5 nap alatt látványosan javulhat 

..í Mosogatásra is lehet használni, hideg és meleg vízben egyaránt hatásos 

..í Vér-, kávé-, vörösbor-, zsír-, cola-, olajfoltot ki lehet vele hozni 

..í Inggallér, kézelő kezelése, tisztítása 

..í Mosásra is alkalmazható, gépi és kézi mosásra egyaránt, nem allergizál 

..í Napallergia és higanyérzékenység esetén is hatásosnak bizonyult már több alkalommal 

..í Borotválkozáshoz - nem pattog ki utána a bőr, jól puhítja a szőrzetet, tartósabb a 

borotvapenge 

..í Autó ablak mosóba, a szélvédőt zsírtalanítja 

..í Nyaraláskor minden kiváltható vele, praktikus az alkalmazása /tisztálkodásra, mosásra, 

mosogatásra, csípések megelőzésére, enyhítésére, leégések és sérülések tisztítására, 

kezelésére stb./ 

..í PH értéke azonos a bőr PH értékével 

Mindenki tetszőlegesen sok minden másra is kipróbálhatja, alkalmazhatja, mivel sokoldalú készítmény, 
csak a fantázia szabhat határt. 

Kiszerelés: 500 ml és 5 liter 
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BIOCOM FOGKRÉM 

Természetes fogápolás 

Különleges összetétele, természetes hatóanyagai, természetes konzerváló- (grapefruitmag 

kivonat), édesítő- (xylit) és színezőanyaga (természetes klorofil). Rendszeres használat esetén 

biztosítja a fogak és a fogíny tökéletes ápolását, megelőzi a fogszuvasodást, antibakteriális, 
plakk csökkentő hatása van. Kiszerelés: 250 ml 

Természetes hatóanyagai: 

o Borsmenta: frissít, fertőtlenít, gyulladáscsökkentő hatású 
o Ánizs: a szájüreg és a fogak élénkítője, nyugtatója 

o Fahéj: illóolaja kiváló, fertőtlenítő hatású szájápoló készítmény 

o Szegfűszeg: fertőtlenítő, érzéstelenítő hatású, kiváló a szájüregi gyulladások esetén 
o Zsálya: gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, baktériumölő, Cseranyag-tartalmánál fogva 

összehúzó és vérzéscsillapító hatású, ezért a szájban lévő sebek, szájpenész, 

fogínyvérzés, fogínysorvadás, valamint kellemetlen lehelet esetén jótékony, a szájban 

lévő pótlások okozta dörzsölések esetén gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása miatt 
eredményesen alkalmazható 

o Petrezselyem: a fogínyvérzés, ínysorvadás esetén hasznos, és segít a kellemetlen 
szájszag megszű ntetésében. 

o A xylit - amely természetes nyírfa-eredetű szénhidrát - jól alkalmazható a 

fogszuvasodás megelőzésére, mert a plakkban lévő kórokozók nem tudják lebontani. /A 

fogak felszínén tapadó ún. plakkban olyan baktériumok találhatók, melyek a táplálék 

útján bekerülő mono- és diszacharidokat (répacukor, szőlőcukor, gyümölcscukor, 

tejcukor) lebontják és azokból szerves savakat képeznek. Ezek a szerves savak okozzák a 
fog szerkezeti bomlását, szuvasodását./ 

o A grapefruitmag kivonatát természetes antibiotikumként, nagy hatékonyságú vírus

és gombaölő szerként tartják számon. A kivonat már igen csekély mennyiségben sikeres 

több száz különböző baktérium-, vírus-, gombatörzs és parazita elpusztítása esetén, a 

hasznos baktérium-törzseket viszont nem károsítja. Hatékony a szájüreg fertőzések elleni 
védelmében is. 

Kiszerelés: 100 ml 
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A HAIR NICE hajápoló család kifejlesztője Kis Éva magyar hajgyógyász, kutató. A XXI. 

század technológiáját alkalmazva alkotta meg az organikus gyógynövény kivonatokból álló haj 

ápoló termék családot. 

BIOCOM SAMPON: 

Természetes növényi hatóanyagai serkentik a haj növekedését, a hajhagymákat táplálják, 

erősítik a hajszálakat, tisztítják a fejbőrt, csökkentik a zsírosodást, a bőrlégzést segítik, 

egészségessé teszi a hajat és csodálatos frizura készíthető. 

Rozmaring: ekcéma, pikkelysömör, zsírosodás kezelésére Csalán: hajhullás, korpásódás, 
zsírosodás, gombás korpás fejbőrre Körömvirág: ekcéma, pattanás, gyulladásos bőrre 
Borsmenta: viszketés, és fájdalomcsillapító, izomlazító stb. Nem tartalmaz Sodium Lauryl 
Sulphatot 

BIOCOM HAJ BALZSAM: 

Beállítja a pH-t biztosítja, az erőteljes hajnövekedést, erősíti a haj szerkezetét, fényességét 

fésülhetővé, rugalmassá teszi, megtartja a frizura szerkezetét. 

Ható anyagai: Szőlőmag kivonat, csalán zsálya kókusztej ilang-ilang, grapefruit, jázmin, szegfűszeg. 

Kiszerelés: 250 ml 

BIOCOM HAJKENCE: 

Fejbőr külső és belső részén is hat és a hajhagymákra serkentő hatással van. 

Javasolt problémáknál a használata: Hajhullás, korpásódás, hajdúsítás, kopaszodás, zsíros haj, 

baktérium, gombás fejbőr, faggyúmirigy termelést beállítja, viszkető, száraz pattanásos 
fejbőrre is ajánlott, méregtelenít, fertőtlenít, hidratálja a fejbőrt, a vér és nyirok keringést 

elősegíti. 

Kiszerelés: 50 ml 

HAIR NICE HAJERŐSÍTŐ SZÉRUM ŐSSEJT - KOFFEIN - BS VITAMIN 
Natúrkozmetikum 

Növényi őssejt, Panthenol (BS vitamin), növényi Keratin, Rozmaring, MSM, Koffein és 
Grapefruitmag kivonat tartalmának köszönhetően vitalizáló, tonizáló, regeneráló, hámképző, 

fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású. A növényi őssejtek az emberi felnőtt őssejtekhez 

hasonló genetikai faktorokkal rendelkeznek, mellyel befolyásolható a bőrünk, a hajhagymáink 
őssejtjeinek működőképessége és vitalitása. 

Nedves vagy száraz fejbőrön oszlassuk el cseppenként a szérumot, majd lágyan masszírozzuk 

be. Nem lemosandó! 
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Használata javasolt: hajhullás, hajritkulás, kopaszodás, foltos hajhullás, korpásodás, viszkető 
fejbőr esetén. Mindennapos használatának célja a hajállomány megújítása . 

Kizárólag külsőleg használható! 

MIRTILL „ÁL TALÁNOS TESTÁPOLÓ KRÉM" 

A Mirtill általános testápoló krém naponta többször alkalmazható készítmény normál 
és száraz bőrre. 

Hatékonyan használható a bőr hidratálására és regenerálására, gyors felszívódása 

miatt közkedvelt éjszakára és nappalra is. 

Összetételénél fogva (mentolt is tartalmaz) kellemes, hűsítő érzést nyújt. Ezen 

tulajdonsága és számos különleges hatóanyagának köszönhetően felhasználása nem 

csak a bőrápolásra korlátozódik. 

Alkalmazása közben a következő területeken és problémáknál tapasztaltunk jótékony 
hatást: 

o Problémás bőr ápolására (pl.: csalánkiütés, pikkelysömör, övsömör, égés, 

hámsérülés, pattanásos bőr, ekcéma /bőrpróba javasolt/, felfekvés, fekély stb.) 

o Ízületi fájdalmak enyhítésére (kimondottan jó tapasztalatok vannak autoimmun 

eredetű ízületi problémák esetén) 

o Ízületi kopás okozta fájdalmak esetén 

o Érszűkület, köszvény (nemcsak fájdalomcsillapító hatású, hanem jótékonyan hat a 

vérkeringésre s emiatt regeneráló hatása is van) 

o Aranyér problémák esetén 

o Nyálkahártyákra is jótékonyan hat (pl.: nátha esetén orrkenőcsként remekül 

tisztítja a légutakat.) 

o Bőrön keresztül felszívódva közvetetten erősíti az immunrendszert. 

Névleges térfogat: 50 ml 

Alkalmazás: naponta 2-3 alkalommal használandó az érintett bőrfelületen, 

bőrápolásnál, hidratálásnál vékony rétegben, egyéb esetben szükség szerint és 

tapasztalás szerint alkalmazandó, ahogy érzi a hatékonyságát. 

A következőkben konkrét tapasztalatokról számolunk be, amelyet a krém használata közben 
észleltek a kedves felhasználók: 
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o Nyílt, vágott sebre kenve csökkentette a vérzést, a gyógyulás gyors volt és hegmentesen 
gyógyult 

o Sportsérülésnél, húzódásnál 2-3 alkalom után megszűnt a fájdalom és már nem is tért 
vissza 

o Deréktáji fájdalomnál a fájdalom csökkentésére 
o Hallójárat-gyulladásnál (krónikus) belül és kívül bekenve, nyirokcsomóknál is 

bemasszírozni a krémet. /óvatosan fültisztító pálcikával bekenni a fül belső járatait/ 
o Gerincsérv okozta fájdalomra, fájdalomcsillapításra (FIGYELEM : ha múlik is a fájdalom, 

mindenképp orvosnak megmutatni!!!) 
o Tüdőgyulladásnál mellkasra kenve kiegészítő kezelésre, gyorsította a felépülést 
o Hallójárat-meszesedésre 2-3 nap után javult 

o Isiász: évek óta nem érezte már a sarkát, egy hét kezelés után újból érzékelt a sarki rész 
o Aranyérre fájdalomcsillapító hatású 
o Műtött térd fájdalmát 3 óránként kente és nagymértékben csökkent a fájdalom 
o Kötőhártya-gyulladásnál a szemhéjat bekenve 2 nap alatt látványos javulást hozott 
o Zúzódás okozta zárt sérülésre: a fájdalom csökkent már két kezelés után és a duzzanat is 

lelohadt. 
o Sportsérülés következtében vérömleny 7-szeri kezelés után 3-4 napon belül felszívódott 
o Idegzsába karban helyileg bekenve szépen javult 
o Huzat okozta fájdalom azonnal javult 
o Lapocka-tájéki izomgörcs bemasszírozás után csillapodott, majd megszűnt 
o Lumbágónál fájdalom rövid időn belül teljesen megszűnt és nem tért vissza 
o Ekcéma 3 nap után jelentős javulást mutatott 
o Kamaszkori pattanásokra nagyon hatékony 
o Visszeres tágulatok kezdtek visszahúzódni 
o Ízületi fájdalmak komoly mértékben csökkentek 
o Cellulitisz (narancsbőr) ellen egész testfelületen lehet használni, látványos eredményt 

mutat 
o Ínhüvely-gyulladásra 30 percen belül hatott (természetesen a fájdalmat csillapította, a 

gyulladás néhány napi kezelés után gyógyult) 
o Isiász: 4 nap után teljesen elmúlt a fájdalom 
o Migrénes fejfájás esetén fájdalomcsilla'pító hatású (halánték, homlok, tarkó és a 

kapcsolódó akupresszúrás pontok bemasszírozása a krémmel) 
o Hosszú repülő-út előtt vérkeringés fokozására, keringési problémák megelőzésére 

deréktól lefelé bekenni a krémmel 
o Régi, fagyási sérülés okozta fájdalom, viszketés esetén azonnali jótékony hatás volt 

tapasztalható 
o Psoriásis (pikkelysömör) esetén viszketést, fájdalmat csillapított 
o Influenza, nátha esetén légúti problémákra, inhalálásra (mellkasra, orr alá kenni, enyhén 

mentolos, tehát nem irritálj a a nyálkahártyát) 
o Égési sérülésre csökkentette a fájdalmat és felgyorsította a gyógyulást 
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o Rovarcsípésre 

Fenti megfigyeléseket a krém alkalmazása közben tapasztalatok alapján gyűjtöttük 

Kiszerelés: 50 ml 

MIRTILL SPRAY (ÚJ TERMÉK) 

Felhasználási területei a tapasztalatok szerint szinte teljesen megegyeznek a Mirtill krémmel, 

viszont azt tapasztaltuk, hogy egyes esetekben még fokozottabb hatást lehet vele elérni. 

Enyhén savas pH-ja miatt bőrbarát s jótékony hatású a fenti esetekben is. Könnyen kezelhető 

kiszerelésben érdemes mindenhová magunkkal vinni. Frissítő, vérkeringés fokozó hatásánál 

fogva még utazás közben is jó, ha kéznél van. Most valódi terméktapasztalatokat fogunk leírni, 

amit a termék bevezetése óta eltelt idő alatt a saját bőrükön megtapasztaltak a termék 
használói! 

A teljesség igénye nélkül felsorolnánk párat belőlük: 

o Nyílt csonttörésnél a sebbe fújva azonnal megállította a vérzést, fertőtlenítette a sebet, 

csökkentette a fájdalmat, felgyorsította a gyógyulás folyamatát 

o Olyan rovarcsípésnél, amikor az illetőnél ez allergiás reakciót váltott ki, a duzzanatra fújva 

azonnal csökkentette azt, nem kellett sem kalcium, sem orvoshoz szaladgálás, pillanatokon 

belül lohadt le a duzzanat, és javult az illető állapota 

o Cukorbeteg hölgy lábai vizenyősödtek, ödémásodtak, erős fájdalmai voltak. Mirtillel 

befújva percek alatt elmúlt a fájdalom, a vizesedés hamarosan megszűnt, fájdalmak 
nélkül, nyugodtan aludta végig az éjszakát. 

o Izzadás gátló dezodorként használták, 24 órás hatóidő!! Nincs benne alumínium, 

nehézfém, hajtógáz. Nem akadályozza meg a méregtelenítést, vagyis nem dugaszolja be a 

verejtékmirigyek méregkiválasztását, de szagtalanná teszi a folyamatot. 

o Fertőtlenít, fájdalmat csillapít, sportsérüléseknél, horzsolásoknál, duzzanatoknál, ízületi 

fájdalmaknál azonnal csillapítja a fájdalmat, felgyorsítja a sebek/nyílt, vérző sebek 
gyógyulását. 

o Az egyik legnagyobb előnye, hogy mivel spray formátum, NEM KELL A SEBBE NYÚLNUNK 

ahhoz, hogy fertőtlenítsük azt. Pl. fekélyes, vérző, gennyes sebeknél, FELFEKVÉSEK esetén 
KIVÁLÓ. 

o Méhészeknél tökéletes, nem vált ki agressziót az illatanyaga az állatokból, sőt, kerülik azt, 
ezért védelmet nyújt ilyen esetekben., 

o Napégésre, befújni a testrészeket, megszűnik az égő érzés, másnapra barnul a bőr! 
o Napozás előtt is be lehet fújni, a gyulladásoktól is véd. 

o Gombás testrészeknél, lábgombásodásnál, bőrhámlások, övsömör esetén jótékonyan 
hathat. 

o Hegesztésnél az illető cipőjébe a lábfejére folyt a forró fém, kilyukasztva ezzel a bőrét! 

Azonnal befújta, és a folyamatos használat mellett a sebgyógyulás 6 hét helyett 2 hétig 
tartott csupán. 
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o Bőrproblémáknál, pattanásos bőrre fújva, megszüntette a kipattogzást, tályogot. 

o Teniszkönyökre, túlerőltetéskor, térdízületekre, izomlázra, sportolóknak is. 

o Szúnyog és rovarcsípéseknél, kullancs csípésnél fertőtleníti a sebet, fájdalmat csillapít, 

lelohasztja a duzzanatokat. Elvileg kullancs ellen is jó, jelenleg tesztelés alatt! 

o Köszvény, érszűkület, reumás ízületi fájdalmak esetén. 

o Vérbőséget okoz, felfrissíti a vérkeringést, oldja a lerakódott húgysav és méreganyag 

kristályokat, fokozza az anyagcserét, beindítja a jó folyamatokat, fájdalmat csillapít. 

o Végtagfekélyek esetén sebbe fújva gyorsulhat a gyógyulási folyamat. 

o Szőrtelenítés, epilálás, borotválkozás után a területre fújva megakadályozta a bőr 

kipattogzását, nem ég! 

PH értéke 5,5. 

Kiszerelés: 200 ml 

KÉZ ÉS KÖRÖMÁPOLÓ KRÉM 

Természetes összetéte l ű, bőrápolásra kifejlesztett kamilla, körömvirág, aloe-vera kivonatot 

tartalmazó krém. 

Segíti megőrizni a bőr természetes simaságát puhaságát, erősíti a bőr és a körmök 

természetes védelmét a kiszáradás és kérgesedés ellen. Gyorsan felszívódik, gyerekeknek, 

hölgyeknek és uraknak javasolt a használata. 

Kiszerelés: 250 ml 

MOSOGATÓ- TISZTÍTÓSZER 

Környezetbarát és gazdaságos, nagy tisztítóhatással rendelkezik. Mosogatásnál a zsíroldó 

hatása egyedülálló. Kézkímélő tulajdonsága miatt a háziasszonyok és urak pótolhatatlan 

kedvence. Sűrűsége miatt nagyon kiadós, akár még hígítani is érdemes. Grapefruitmag 

kivonatot belecseppentve fertőtlenítő hatást is elérhetünk. 

Kiszerelés: 500 ml 

NAGYHATÁSÚ, KÖRNYEZETBARÁT MOSÓGÉL 

Fehér és színes, kézi és gépi mosáshoz, nagy tisztítóhatással rendelkezik, gazdaságos 

felhasználást tesz lehetővé. 

Előnyei: 

Lágy vízzel (Ökomag) még gazdaságosabb felhasználás. Környezetkímélő, foszfát mentes, 

felületaktív anyag tartalom, kiváló illatanyag, tisztító hatása egyedülálló, makacs foltok ellen is 

hatásos. (ajánlott az Ökonet krémszappannal a foltok előkezelése) 

Kiszerelés: 1 liter és 5 liter (Color) 
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ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM 1 LITERBŐL 4 LITER 

A kedvező összetétel révén a kimosott ruhákat puhává, lágy érintésűvé varázsolja. 

Hosszantartó friss illatot biztosít. Kézi és gépi mosáshoz egyaránt alkalmas. 

Környezetkímélő, gazdaságos 10 1 vízhez 30 ml elegendő. 

Kétféle illatban kapható, 1 literes kiszerelésben. 

WC- FRESH WC ILLÓOLAJ 

Mindennapos használathoz, frissesség érdekében alkalmazható, erős szagok semlegesítésének, 
kiváló nem tolakodó kellemes illatfelhőt képez. Permetezhető helység falára, mosogatóba, 

mosdókagylóba, piszoárra, kerti árnyékszékben. Kiszerelés: 500 ml 

SCD CLEAN SOFT UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ ÉS TAKARÍTÓSZER 

Univerzális háztartási tisztítószer koncentrátum. Biológiailag teljesen lebomló probiotikus 

tisztító-kultúrával és mandarinhéj kivonattal. 

Az Clean Soft az SCD Probiotikus Technológia által természetes fermentációval kifejlesztett 

folyékony probiotikus tisztítószer koncentrátum, mandarin illóolajjal. Eltávolítja a zsírt és a 
különféle szennyeződéseket a legtöbb felületről. Tisztít és fényesít. Bőr- és környezetbarát 

termék. 

A vízelvezető hálózatban csökkenti a lerakódásokat és a kellemetlen szagokat. A mandarin 

illóolaj oldó ereje egyesül az élő, jótékony hatású mikroorganizmusok tisztítóerejével. 

Biológiailag teljesen lebomló összetevőkből áll. 

Alkalmazás és adagolás: Hígítva ajánlatos használni, ennek aránya a szennyeződés 

fajtájától és mennyiségétől változhat. Általános ajánlás 5 ml 5 liter kézmeleg vízhez keverve 

felmosáshoz, vagy kézi permetezőbe felülettisztításhoz. A hígított adagot 3 napon belül 

célszerű felhasználni. 

Összetevők: víz, bio cukornádmelasz, élő, jótékony hatású SCD mikroorganizmusok, bio ecet, 

etanol, természetes mandarin illóolaj. 

További utasítások: 

• Használat előtt óvatosan forgassuk át. 

• Nem ehető/iható! 

• Nyálkahártyával és a szemmel ne érintkezzen! 

• Gyermekektől elzárva tartandó! 

Tárolása: Szobahőmérsékleten. Ne helyezzük tűző napra és a fagytól is óvjuk! A tárolóedényt 

mindig tartsuk légmentesen zárva! Kiszerelés: 500 ml 
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SCD AGRO BIO TERMÉSNÖVELŐ 

Mikrobiológiai termésnövelő készítmény. Az Ökonet Agro egy speciális termésnövelő 
készítmény, amely javítja a talaj minőségét, növeli a talajélet aktivitását és támogatja a 

humuszképződést. Minden kultúrnövényhez alkalmazható. 

Ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható készítmény 

Az Ökonet Agro hatása: 

* A talajok biológiai, kémiai és fizikai állapotának javítása. 

* Talajok mikroflórájának helyreállítása, talaj vitalitás, biológiai aktivitás fokozása. 

* Talajszerkezet javulása, kedvezőbb vízgazdálkodás, kevesebb talajmunka. 

* Tápanyagok megőrzése, szerves anyagok lebontása, átalakítása értékes bioaktív 
anyagokká, mint például: szerves savak, antioxidánsok, vitaminok, fitohormonok, 

enzimek, specifikus antibakteriális anyagok. 
* A mikro és makro elemek feltáródásának elősegítése. 

* Humusztartalom növelése, tápanyag utánpótlás és körforgás biztosítása. 
* Káros mikroorganizmusok, rothasztó folyamatok visszaszorítása. 

* Fotoszintetizációs folyamatok fokozása. 

* Erőteljesebb csírázóképesség, gyökér- és hajtásképzés elősegítése 

* Egyenletes terméskötődés és érés, kiegyenlített, nagyobb termésmennyisége és 
hosszabb tárolási idő. 

* Termesztett növények kórokozókkal szembeni ellenállóságának növelése. 

* Nem lehet túladagolni, nincsenek mellékhatásai, nem toxikus. 

* Alkalmazását követően nincs betartandó várakozási idő a betakarításig. 

* Folyamatos használat mellett a gyomosodás csökkenthető. 

* Rendszeres használatával az Ökonet Agro segíti és stabilizálja az adott környezetben élő 
hasznos mikrobák tevékenységét. 

Felhasználási javaslatok: 

./ Az Ökonet Agro vízzel történő megfelelő hígítását követően közvetlenül felhasználható 

termék. Ügyeljünk rá, hogy a hígítás után lehetőleg 24 órán belül használjuk fel. 

Kijuttatása maximum 3 bar nyomással, lehetőleg felhős/esős időben történjen! 
./ Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajkezelésére, 50-100 1/ha mennyiségben, 

10%-os töménységben kijuttatva, majd a talajba bedolgozva, évente 2-3 alkalommal, 

tavasszal vetés/ültetés előtt, érés előtt majd ősszel a betakarítást követően. 
./ Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra levélkezelésére, 20-50 1/ha mennyiségben, 

10%-os töménységben kipermetezve, a tenyészidőszak alatt kb. 4 alkalommal. 

./ Aratást követően a tarlómaradványra még a beforgatás előtt 10-50 liter/ha. 

./ Cserepes dísznövények, díszfák, díszcserjék öntözésére 1 % töménységben (lOOml/101 

vízhez) 
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,/ Fiatal növényekhez alacsonyabb koncentráció javasolt, azaz 25 ml/10 liter vízhez. 

,/ A készítmény alkalmazása során gondoskodni kell megfelelő mennyiségű szerves anyag 

jelenlétéről a talajban. Előnyös, ha a készítmény a kipermetezés után a szerves 

anyagokkal együtt kerül beforgatásra. 

Termékinformációk a Ökonet Agro-ról: 

* Folyékony, élő, koncentrált multimikrobiális készítmény, melynek összetevői természetes 

eredetűek. 

* Vegyszerektől mentes, biztonságos, a környezetre nem káros készítmény. 

* Genetikailag módosított szervezetektől mentes. 
* Biológiai gyártási eljárással, szigorú higiéniai irányelvek és minőségi előírások alapján 

készül. 
* Sárgásbarna színű, édes-savanyú sajátos szagú folyadék, pH : 3,2- 3,5. Amennyiben a 

termék illata megváltozik, kellemetlenné válik, vagy a pH értéke 4 fölé emelkedik ne 

használja fel! 

Összetevők: víz, SCD mikroorganizmusok, bio cukornádmelasz, kőzetliszt. 

Kiszerelés: 1 liter 
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TURBO BOOSTER 

Több funkciójú termék. Komoly szerepe lehet az energia megtakarításban, vegyszerhasználat 

lecsökkentésben, pénzmegtakarításban. 

Alkalmazható háztartásban, vállalkozásokban, közszférában egyaránt. 

Működési elve a szénhidrogén származékok esetében: 

Benzin, gázolaj, gáz molekula nyomás és súrlódás következtében feltöltődnek és jókora 

halmazokba rendeződnek, így a molekulák teljes felületén nem érintkeznek az oxigén 

molekuláival és romlik az egész hatásfoka és a teljesítmény. Ezt elkerülendő a csövön 

keresztül a booster mágneses terével adunk egy nemű töltést a molekuláknak. Egynemű töltés 

hatására a molekulák szétválnak és nagyobb felületen érintkeznek az oxigénnel, ami 

tökéletesebb égést, kevesebb káros anyag kibocsátást és jelentős fogyasztás csökkenést, 
megtakarítást lehet elérni. 

A II. világháború idején a német zuhanó bombázók üzemanyag csövén is alkalmaztak 

mágneseket nagyobb teljesítmény érdekében. 

Felhasználási lehetőségek : 

6 Gázkazánok, gáz átfolyók, konvektorok, cirkók . Elérhető megtakarítás akár 10-25% 

6 Belsőégésű motorok: autó, autóbusz teherautó mezőgazdasági erőgépek . Elérhető 
megtakarítás akár 5-25% 

6 Családi házak lakások, üzemek középületek vízkőmentesítés, bemenő vízcsövön 

alkalmazva. 

Az ajánlott termékek használatával családonként akár 30-50% havi kiadáscsökkentést elérhet. 
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ÖKOMAG 

Felhasználásának több lehetősége: 

1. Ökomaggal kezelt víz jótékony hatással van a szervezetre 

v' A vizet fizikálisan lelágyítja 

v' A vízmolekulák káros rezgéseit lenullázza 

v' A szervezetben lévő lerakódások feloldásában segíthet (vesekő, epekő, fogkő) 

v' Emésztési bajokon segíthet 

2. Kávé, tea, bor, húsleves stb. a „golyós víz" használatával aromásabb, ízesebb lesz. 

3. Mosógépben használva fele mosóporral, CALGON nélkül, minimális öblítőszerrel, 

energiatakarékosan, környezet kímélően lehet mosni. 

4. Villanybojlerbe téve megelőzi a vízkövesedést, meghibásodást és energiát takarít meg. 

5. Növények gyorsabban, szebben növekednek, fejlődnek a golyóval kezelt víztől, vágott 

virág vize nem poshad meg. 

6. Mosogatógépben használva só nélkül, minimális mosogatószerrel, cseppmentesen 

száradnak az edények. 

7. A golyóval kezelt vízzel mosogatva kevesebb mosogatószer szükséges, jobban oldja a 

zsíros szennyeződést és a kézbőrt is, kíméli. 

8. Tusolásnál a bőr nem szárad ki, ha a zuhany csövére rátesszük a golyót, hajmosásnál a 

haj lágyabb lesz. 

Minden egyéb területen ki lehet próbálni, ahol a víz lágyítása jól jön' 

Felhasználási területek: 

Mosógépben: Az ÖKOMAG-ot be kell helyezni a ruhák közé a mosógép dobjába minden 

mosás alkalmával. 

Ezzel egy időben: Kevesebb mosószer, öblítő szer szükséges, a vízlágyító elhagyható. 

Tapasztalatok: 

v' a kimosott ruhák tisztábbak 

v' tapinthatóan sokkal puhábbak 

v' megszűnik a vízkő lerakódás a gépben és a ruhákban 

v' a korábban lerakódott vízkő folyamatosan leválik a gépből és a ruhák szövetszálaiból. 

Visszanyerik eredeti színüket! 

v' a mosógép programideje visszaáll az eredetire 
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Megtakarítás: (1 hónap alatt) 

o 112 mosószer kb.: 1.000,-Ft 
o vízlágyító (calgon) elhagyható kb.: 800,-Ft 
6 112 öblítő szer (akár el is hagyható teljesen) kb.: 250,-Ft 
6 villamos energia kb.: 300,-Ft 
ó mosógép javítási költség ( élettartama megnő) kb.: 150,-Ft 

Összesen: kb.: 2.500.-Ft 

Mosogatógépben: Az ÖKOMAG-ot be kell helyezni a mosogatógépbe úgy, hogy ne tudjon 

leesni a fűtőszálhoz. (evőeszköztartóba, vagy a felső fiókba kell tenni) 

Ezzel egy időben: Kevesebb mosogatószer, öblítő szer szükséges és minden egyéb 

vízlágyításra használt vegyszert el lehet hagyni. 

Tapasztalat: 

v' az edények tisztábbak, cseppmentesek 

v' megszűnik a vízkőlerakódás a gépben és az edényeken 

v' a korábban lerakódott vízkő leválik a gépből és visszaáll az eredeti programidő. 

Megtakarítás: (1 hónap alatt) 

ó 112 mosogatószer kb.: 500,-Ft 
ó vízlágyító (calgon) elhagyható kb.: 500,-Ft 
ó 112 öblítő szer (akár el is hagyható teljesen) kb.: 300,-Ft 
ó villamos energia kb.: 300,-Ft 
ó mosogatógép javítási költség kb.: 150,-Ft 

Összesen: kb.: 1.750.-Ft 

WC-öblítőtartályban: 1-5 nap alatt fellazítja a vízkövet, 

utána egyszerűen letörölhető. 

Zuhanyzásnál rá kell húzni a kézi tusolóra. 

Fürdésnél (kádba helyezve) 

v' lágyabb lesz a víz 

v' a bőr nem szárad ki 

v' a szappanhab nem tapad a kádhoz 
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TISZTA IVÓVÍZ= ÉLET! 

Egyre több háztartásban található manapság vízszűrő, vagy komolyabb formájában víztisztító 

berendezés. Az emberek felismerték annak a fontosságát, hogy a tiszta víz létfontosságú. 
Ezáltal megóvják szervezetüket a különféle szerves és szervetlen szennyeződésektől. 

A csapvízben előfordulhatnak többek között vírusok, baktériumok, nitrát, klór, nitrit, 
nitrát, fekália, hormonok, gyógyszermaradványok, vízkő, nehézfémek, vegyszerek. 
Egyik sem hangzik túl jól. .. ! 

Hazai felszíni vizek, az ivóvíz bázisok és a vezetékes ivóvíz több, mint 50%-a tartalmaz 

növényvédő szer származékot. A vízművekben csupán 40-féle szennyezés fajtáját mérik, holott 

mintegy 60.000-féle különböző hormon, gyógyszer maradvány, szerves, szervetlen, vegyi és 
ipari szennyeződés található az IVÓVÍZBEN. A klór pedig nagy mennyiségben egészségtelen, 

és a szennyeződéseket nem, csupán néhány baktériumot ártalmatlanít. Ráadásul a klóros víz 

forralásával trihalometán szabadul fel, amely erősen rákkeltő hatású. 

CSAPVÍZ FOGYASZTÁSÁVAL 75 ÉV ALATI kb. 30 kg, ÁSVÁNYVÍZ ESETÉN PEDIG kb. 
90 kg „KŐZETET" ISZUNK MEG! 

A hazai ivóvíz ásványi anyag tartalma szinte teljes mértékben szervetlen formában van jelen, 

így nem szívódik fel a sejtekben, csupán a véráramba kerül és ott meszesedést, lerakódásokat 

okozhat. 

A TISZTA VÍZ AZ EGYIK LEGALAPVETŐBB SZÜKSÉGLETE AZ EMBERNEK, HISZEN 
TESTÜNK KB. 70-75%-BAN VÍZBŐL ÁLL. NE FOSSZUK MEG MAGUNKAT, DE FŐLEG 

GYERMEKEINKET A GARANTÁLT TISZTASÁGÚ IVÓVÍZTŐL. 

A víz legfontosabb feladatai a szervezetben: 

6 A víz szállítja a tápanyagokat a sejtekhez. 
6 A víz eltávolítja az anyagcsere során keletkezett felesleges termékeket. 

6 A víz karbantartja a sejtek elektromágneses teréhez szükséges elektron és protonszintet. 

6 A víz párásítja a levegőt, amit belélegzünk. 
6 A víz teszi rugalmassá az ízületeket a csontok összekapcsolásához. 

6 A legfontosabb szerveinket védő rugalmas burkot víz alkotja. 
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R0-102 ÉS RO 102-A HÁZTARTÁSI IVÓVÍZ UTÓKEZELŐ KÉSZÜLÉK 

A tested tiszta vízért kiált! Tisztavíz nélkül nincs élet! Az egészséges szervezet működéséhez 

napi 2,5-31 tiszta víz szükséges! Elszennyezett környezetből nyerjük vissza az ivóvizet, amelyet 

káros anyagok terhelhetnek: klór, arzén, gomba, vírus, gyógyszermaradványok, baktériumok, 

azbeszt, peszticidek, antibiotikum, szteroid, nitrátok, nitritek, szulfátok, hormonok, trihalometán 
stb. 

MEGOLDÁS: Water Filter RO 102-A Házi víztisztító berendezés. 

A tiszta ivóvíz nem luxus, bárki számára elérhető. Megoldás a NASA technológiát alkalmazó, 
fordított ozmózis rendszerrel működő víztisztító berendezés. Nagykeráron elérhető! 

ÉRDEMES ELOLVASNI ÉS KITÖLTENI! 

KÖRNYEZETVÉDELEM, EGÉSZSÉG, KEVESEBB ENERGIAFOGYASZTÁS MINDEZ ÚGY, HOGY 
HÁZTARTÁS SZINTEN 20-30 %-OT MEGTAKARÍTHAT A REZSI KÖLTSÉGEKBŐL! HOGYAN??? 

Megtakarítás 

Egy téli legmagasabb havi fűtési költség: ............. .... .... ...... 20 % 

Egy havi mosópor ára kb.: 

Egy havi CALGON ára : 

Egy havi öblítőszer ára : 

Egy havi mosogatószer ára kb.: 

50% 

100 % 

50-100 % 

50% 

Egy havi vegyszer ára (Cillit, Domestos stb.): .......................... 100 

Egy havi gyógyszer ára kb.: .. ............... .... ...... .... .. .... 0-100 % 

Egy havi átlagos benzinköltség : ............ .. .............. ... 10-20 % 

Egy havi ivóvíz költség kb.: ............ .. ...... ...... ... ........ .. 90-95% 

Összes megtakarítás Ft/hó: 

15 



Hogyan lehet ennyi pénzt megtakarítani úgy, hogy közben egészségünket és 
környezetünket is óvjuk? 

Egy négytagú család ásványvízfogyasztása naponta kb. 6-8 liter (fejenként 1,5 liter). 

Egy középkategóriás ásványvíz literenkénti ára: 80-100.-/liter. Tehát a napi ásványvíz költsége: 
480.- körül van. Ez havonta 14.400.-, évente pedig már 172.800.-. 

Ezen számítás alapján látható, hogy a gép ára (nagyker. áron: 57.150.-Ft/76.200,-Ft, fogy. áron: 
74.295.-Ft/99.060,-Ft) kevesebb, mint fél év alatt megtérül és a következő évben ezt a pénzt 
már esetleg lehet egy szép utazásra is költeni. 

Ezenkívül nem számoltuk még azt a vízmennyiséget, amelyet levesek, teák, kávék főzésére 
használunk fel. Ha ezt is ásványvíz árában számoljuk, akkor ez az összeg majdnem duplája lehet. 
Hisz egy átlagos felnőtt évi folyadékigénye kb. 1000 liter. Négytagú család esetén ez kb. évi 3-
4000 liter vizet jelent. Ez a fenti árral számítva 240-320.000,- Ft-ot tesz ki egy évben. Ugye nem 

is gondoltuk volna, hogy ennyit fizetünk ki ásványvízre? 

A RO víztisztítóval tisztított víz költsége (szűrőcsere, ásványi anyag patron csere, 
víz-és csatornadíj stb.) kb.: 10,- Ft/liter!!!! 

3-4000 LITER VÍZ ESETÉN EZ CSAK 30-40.000.- Ft ÉVENTE!!! 

A MEGTAKARÍTÁS KB. 210-280.000.-FT /ÉV!!! 

S ehhez jön még az a nem lényegtelen tényező, hogy amellett, hogy a palackos vizet haza kell 

cipelni, tárolni (ez egy család esetében komoly mennyiség: heti szinten kb.: 5 karton (6 db-os) 
ásványvizet jelent), ezeket a palackokat el is dobjuk, mellyel óriási terhet jelentünk 
környezetünkre. Belegondolt már, hogy ha egy család naponta kb. 4-5 üres palackot dob a 
kukába, ez országos szinten lehet akár 4-5 millió palack is. NAPONTA!!! 

Levegőnket még nem tudjuk megszűrni, de ivóvizünket már IGEN! 

A budapestiek és a folyó mentén lévő települések lakóinak nagytöbbsége a Duna vizét issza 

ivóvízként. Szakértők szerint, ha a legmodernebb szennyvíztisztítók állnának rendelkezésre, a 
szennyvízben lévő mosó- és öblítőszer maradványokat akkor sem tudnák semlegesíteni. Ezek 
kártékony hatása akadály nélkül érvényesül a környezetben. 
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Felsoroltunk néhány komoly érvet, amely alapján érdemes megfontolni, hogy kíván-e élni az 

általunk felkínált lehetőséggel, amely egyrészről tiszta, egészséges, jóízű ivóvizet biztosít Önnek 
és családjának. (Reverse Osmosis víztisztító) Másrészről lehetőséget ad, hogy Ön is aktívan 
védje környezetét és kevesebb környezetszennyező hulladékot termeljen, kevesebb vegyszert 
használjon háztartásában, mellyel mellesleg újabb megtakarítást is elérhet! (pl.: ÖKOMAG ®) 

Amennyiben ön úgy gondolja, hogy vannak az ismerősei között olyanok, akiknek szükségük van 
egészségük és környezetük védelmére, és ezekkel az értékes információkkal és a megtakarítás 

lehetőségével megkereshetnénk őket, kérjük ajánljon Minket! 

Bővebb információért keresse tanácsadónkat: 

Tanácsadó neve: 

Elérhetősége: 

E-mail címe: 

Ajánló kódja (regisztrációs száma): 

Regisztrálni az alábbi weboldalon lehet: http ://biocomnetwork.ch 

Vásárolni a regisztrációt követően a két weboldal közül valamelyiken lehet: 

http://webshop.okonet.hu vagy a http://webshop.biocomaq .ch 

Az első vásárlásnál minimum 50 pontértékért (kb. nettó 10.000.-Ft, ami 2-3 termék) kell 
vásárolni, de ettől kezdve nincs vásárlási limit. Azt érdemes tudni, hogy a kiszállítás 
15.000.-Ft felett ingyenes. Tanácsunk. azonban az, hogy minden esetben vegye fel 

tanácsadójával a kapcsolatot, mert ő mindenben segít és jó tanácsokkal, 
tapasztalatokkal, ötletekkel látja el. 

17 




