A Zöldövezet Környezetbarát Termékek Boltja megtalálható:
1. az E-MISSZIÓ EGYESÜLET IRODÁJÁBAN
4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6.
(Nyíregyházán a Szabolcs és Malom utcák sarkán, bejárat a Malom utca felől)
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30, Péntek: 8.00 - 14.00;
2. a NYÍREGYHÁZI BÚZA TÉRI PIACCSARNOKBAN
(A Piaccsarnok épületében a szabadtéri bejárattól balra, a virágárusok mellett.)
Nyitva tartás: Kedd - Szombat: 7.15-13.30

És az Interneten:
Honlap: www.e-misszio.hu; E-mail: zoldovezet@e-misszio.hu
HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREK (2-5. oldal)
Volt idő, mikor még az üzletek polcai nem roskadoztak a tisztítószerek ezreitől. Ennek ellenére
dédanyáink idejében is léteztek tiszta, csillogó edények, evőeszközök, volt hófehér ing, abrosz. Aztán
hirtelen nagyot változott a világ, és a reklámok elhitették velünk, hogy ugyanez a tisztaság már csak a
nagyon erős, káros vegyszerek segítségével érhető el. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni néhány olyan
háztartási szert, amelyekkel – sokoldalúságuknak köszönhetően – a káros vegyszerek nagy része kiválóan
helyettesíthető, csökkentve ezzel a napjainkban oly gyakori környezetszennyező és egészségkárosító hatást.

TISZTÁLKODÁS, KOZMETIKA (6-14. oldal)
Sok kozmetikum tartalmaz detergenseket és káros tartósítószereket. Ezek némelyike allergiás
bőrkiütéseket okozhat az érzékeny embereknél. A tudatos vásárló több ok miatt is óvatosan bánik ezekkel a
termékekkel (környezet- és egészségkárosító hatásúak, ezen kívül a kozmetikai ipar állatok százezreit
áldozza fel, hogy újabb és újabb termékekkel rukkolhasson ki a piacra). Egyre biztosabb, hogy a szépészeti
szerek is nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak, genetikai károsodásokat és daganatos
megbetegedéseket is beleértve. A testápolók pl. olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek egymással
kölcsönhatásba lépve képeznek rákkeltő vegyületeket (például nitrózaminok). Hosszasan sorolhatnánk még,
hogy a különböző tisztálkodó és szépészeti szerek mennyi problémát okozhatnak. Emiatt is nagyon fontos,
hogy vásárlásaink során gondosan járjunk el és igyekezzünk növényi és/vagy ásványi alapanyagú
termékeket beszerezni.

PARAJDI SÓTERMÉKEK(15-17. oldal)
A só alatt nem a hagyományos értelemben vett finomított konyhasót értjük, hanem a
természetben, eredeti állapotban előforduló sókat, fürdősókat, melyben különböző mennyiségű és
minőségű ásványi anyagok vannak. A világon az egyik legjobb minőségű fürdősó, só a
parajdi,
sikeressége magas ásványi anyag és nyomelem tartalmában rejlik. A parajdi só, fürdősó, sószappan
egyedülálló gyógyhatása továbbá annak köszönhető, hogy a parajdi só bányászata során nem
vonják ki a sóból a természetes iszaptartalmat, ezzel megmarad a sóban az
a különleges
olajesszencia, mely segít a betegségek gyógyításában és azok megelőzésében (étkezési só, fürdősó,
sószappan).

A bolt bevételét környezetvédelmi célokra fordítjuk!
HÁZTARTÁSI SZEREK
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SZÓDABIKARBÓNA (NaHCO3 ) – Ára: 350.-Ft/kg
Gyengén lúgos, meleg vízben jól oldódó anyag. Jó nedvszívó és szagtalanító. A savakat szén-dioxid
felszabadulása közben semlegesíti. A szódagyártás és más vegyipari folyamatok melléktermékeként
keletkezik. A környezetre ártalmatlan. Néhány ötlet a mosószóda használatára vonatkozóan:
ZSÍRFOLTRA: A zsírfoltra öntsünk lobogó forró vizet, azután szórjunk rá száraz szódabikarbónát és súroljuk
ki. A friss zsírfoltot szódabikarbónás vízzel töröljük le a bőrkárpitról, majd több réteg nedvszívó papírral
itassuk fel a nedvességet.
ODAÉGETT ÉTEL MARADVÁNY ELTÜNTETÉSE: Leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az edényben
kevés vízbe kevert szódabikarbónát forralunk. Miután kihűlt, az edényt könnyedén kitisztíthatjuk. A kávé- és
teafoltot nedves szivacsra szórt szódabikarbónával könnyen eltávolíthatjuk.
EZÜST TISZTÍTÁSRA: Készítsünk oldatot egy rész szódabikarbónával és húsz rész vízzel, és öntsük alumínium
lábosba. A keletkező gáz szén-dioxid, nem mérgező. Az ezüstöt tegyük a lábosba, hagyjuk ott fél órát, majd
forró vízzel öblítsük le. Puha ruhával töröljük szárazra. Rozsdamentes acéledényt szintén tisztíthatunk
szódabikarbónával.
SÚROLÓ PORKÉNT: A csempére tapadt makacs szennyeződéseket nedves rongyra szórt szódabikarbónával
dörzsölhetjük le.
HŰTŐGÉP ÉS SŰTŐ TISZÍTÁSÁHOZ: A hűtőgép tisztításához forró vízben oldott szódabikarbónát használjunk.
A sütő kitisztításához szódabikarbóna és víz keverékéből készítsünk pasztát, kenjük a még forró sütő
belsejére. Amikor megszáradt, tisztítsuk ki forró vízzel és kefével. Végül töröljük ki a sütőt egy púpos kanál
szódabikarbóna és egy csésze víz keverékével.
FÜRDŐSZOBÁBAN: A fürdőszobában a fényes felületeket szódabikarbónával, forró vízzel és erős kefével
súroljuk. A benedvesített vécékagylóba szórjunk szódabikarbónát, majd csutakoljuk ki kefével.
Két púpozott kiskanál szódabikarbónából és egy kiskanál citromléből vagy vízből készítsünk sima pépet.
FOGMOSÁSHOZ: Ezzel mossuk meg a fogunkat, utána hideg vízzel öblögessünk. Gyönyörű szép fehér színt
ad a fogaknak. Ha egy csepp fodormentaolajat is keverünk bele, finomabb lesz.
KORPÁSODÁS ELLEN: Ha fejmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát dörzsölünk száraz fejbőrünkbe,
megszabadulunk a korpától. Utána mossuk meg hajunkat gyógysamponnal, végül használjunk
gyógynövényes öblítőt.
IZZADÁSGÁTLÓKÉNT: 2-3 liter meleg vízben oldjunk fel egy csésze szódabikarbónát, ezzel mossuk lábunkat.
A szódabikarbóna kitűnő izzadásgátló. Fürdés után még nyirkos bőrünket egy kis pamutdarabra tett
szódabikarbónával töröljük át.
MOSÓSZÓDA (Na2CO3) – Ára: 310.- Ft/kg (száraz, hűvös helyen tárolandó. Ha valaki érzékeny bőrű,
gumikesztyűben dolgozzon vele, mert szárítja a bőrt)
Vízlágyító, ezáltal a mosópor valóban hatékonyan tisztít (köztudott, hogy a kemény vízben nehezen oldódik
a mosópor). Tisztító, zsíroldó hatása miatt erősen szennyezett ruhák, felületek tisztítására kiválóan
alkalmas, általános tisztítónak is használható. Környezetbarát, mert olyan körfolyamatban állítják elő,
amelynek nincs káros mellékterméke. Túl nagy mennyiségben a talaj szikesedését okozhatja, ezért azokon a
csatornázatlan területeken, ahol magas a talajvízszint, nem ajánlott. Másutt kiválóan helyettesítheti a
foszfátos tisztítószereket. Néhány ötlet a mosószóda használatára vonatkozóan:
MOSÁS: a mosóporadag 1/3-a, tetszés szerint fele helyettesítendő mosószódával, de akár magában is
használható. Nem veszi ki a textíliák színét, minden puhább, tisztább lesz. Ajánlott hőfok: 40 o - 60o C.
ÁZTATÁS: az erősen szennyezett, foltos, olajos ruhát mosás előtt egy éjszakára áztassuk be langyos, szódás
vízben! Itt ügyelni kell a textília színtartósságára!
MOSOGATÁS: 5 liter forró vízben feloldott egy evőkanál mosószóda eltávolítja az edényekről a zsiradékot,
az égett foltokat. Az üvegedényeket utána ecetes vízzel kell leöblíteni, különben foltosan száradnak.
Alumínium edényeket nem szabad vele tisztítani!
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS: 1 liter meleg vízben oldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a
legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. A piszkos keféket, konyharuhákat, rongyokat meleg,
mosószódás szappanos vízben tisztíthatjuk, szagtalaníthatjuk. Általános tisztítófolyadék: 1 liter forró víz, 3
evőkanál mosószóda. A tisztított felületet kezelés után vízzel kell leöblíteni!
MOSOGATÓGÉPBE: 1 púpozott evőkanál mosószóda a mosogatógép adagolójába, 1 kg tiszta sótabletta a
sótartályba, ecet az öblítőtartályba. Visszajelzések alapján gyönyörűen, foltmentesen tisztíthatja edényeit
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ezen szerek használatával. Mivel sokan nem szeretik az ecetszagot, illetve bizonyos esetekben a különböző
gépek tömítőgyűrűit károsíthatja, ezért ecet helyett használhatunk citromsavat.
MOSÓPARFÜM – Ára: 1.870.- Ft (100 ml)
A kimosott ruhák öblítéséhez használható vízben feloldandó készítmény hat féle illatban (Tavaszi szellő,
Barack, Erdei gyümölcs, Kasmír virág, Aloe vera, Vízi lilom)
SUROMIN (Geoproduct) – Ára: 360.-Ft/doboz (280cm 3): Univerzális, nem maró, kézkímélő, karcmentes,
zsíroldó súrolópor: mosogatáshoz, csempéhez, kádhoz, fém, zománc, porcelán felületekhez. Biológiailag
lebomló tenzideket tartalmaz.
CITROMSAV – Ára: 430.-Ft/0,5kg (nem étkezési!)
Természetes formájában számos gyümölcsben megtalálható. Akinek túl erős az ecet takarításhoz, próbálja
ki a citromsavat. Számos előnye, felhasználhatósága közül néhány, a teljesség igénye nélkül:
 kitűnő vízkőoldó nem csak a fürdőszobában és a wc-ben
 konyhai felületeknél és konyhai gépek esetében (edénycsurgatók, tea- és kávéfőzők, vízforralók stb.)
is széles körűen alkalmazható
 nedves felületre szórva fehérítő hatású (pl. különböző ruhaneműk esetében is)
 zománc és márvány, valamint savérzékeny felületek esetén nem ajánlott a használata
NÁTRIUM-PERKARBONÁT – Ára: 750.- Ft/kg
Biológiailag lebomló fehérítő- és fertőtlenítőszer (nátrium-perkarbonát). Fehér ruhák mosásához, erős
foltok előkezeléséhez és áztatásához kiválóan alkalmazható.
 A folt előkezelése: vízzel pépesítsen egy kiskanálnyi port, tegye rá a foltra, szükség szerint dörzsölje
be, majd 1-2 óra után mossa ki a szokásos módon.
 Áztatáshoz tegyen 5 liter langyos vízbe 1-2 evőkanálnyi fehérítőt.
 Mosáskor a mosószer adagolóba tegyen kb. 2 evőkanálnyit.
Tanácsok: Mindig kövesse a ruhán vagy szöveten található használati útmutatót. - A szövet színtartóssága
érdekében végezzen próbatisztítást. - Használat után mindig zárja vissza a csomagolást és tárolja hűvös,
száraz helyen. - Ne használja a terméket gyapjú, selyem, vagy bőr anyagokon. - Ne használja, és ne hagyja
állni a terméket bevont felületeken: pl. fa, fém. - Ne áztasson tűzálló vagy fém zippzáros szöveteket.
BÓRAX – Ára: 450.- Ft/kg
Sokoldalú környezetbarát tisztítószer, valamint gomba- és rovarölőszer.
Mosásnál, tisztításnál fehérítő
(színes ruháknál nem javasoljuk), fertőtlenítő hatású, emiatt kiváló tisztítószere a fürdőszoba és a WC
felületeinek. Kitűnően helyettesíti a klórtartalmú fehérítőket.
A bórax (nátrium-borát, nátrium-tetraborát) a bórsav nátriummal alkotott sója. Általában puha, színtelen
kristályokból álló fehér por formájában fordul elő. Vízben jól oldódik. A legtöbben otthoni tisztítószerként
használják, de számos egyéb felhasználási módja is van.
Általános tisztítószerként: adj egy evőkanál bóraxot fél liter meleg vízhez, ezzel tisztítható a padló, csempe.
Folttisztítás: cellulóz-, gyapot-, juta-, viszkóz-szálakhoz, műselyemhez, selyemhez és nejlonhoz. A borfoltot
azonnal szórd be sóval, majd fél óráig áztasd bóraxos oldatban.
Tapéta tisztítása: a mosható tapéta szennyeződéseit könnyen lemoshatod bóraxba mártott kendővel.
Ablakmosás: ha nagyon piszkos az üveg, tegyél az ablakmosó vízbe kevés bóraxot.
Szőnyegtisztítás: a bóraxos víz felélénkíti a szőnyegek színét. Szórjunk 3-4 kanál bóraxot egy vödör vízbe,
majd az előzőleg portalanított szőnyeget bóraxvizes ronggyal töröljük át. Ezután célszerű végigtörölni a
szőnyeget tiszta vízbe mártott ruhával is.
Faanyagvédőszerként: kültéri vagy párás helyen levő új faanyagot 1 : 1 arányú bórax-bórsav 10 %-os, 50 Cos oldatába mártsd vagy permetezd. A sóoldat a fa belsejében kikristályosodik, így a szút is kipusztítja, és a
gombákat is távol tartja.
Virágok szárítása: száraz virág készítéséhez és tartósításához a virágot helyezd egy időre bóraxporba.
Vízkő eltávolítás: Edények vízkőlerakódásának eltávolítása: az edénybe egy evőkanál bóraxot tégy, töltsd fel
vízzel és a vizet forrald fel. Ha a víz kihűlt, öntsd ki, és egy durva ronggyal dörzsöld le a felületét.
Rovarok ellen : A rovarokat (pl.: hangya) nehéz kiirtani, mert eldugott helyekre fészkelik be magukat. A
szőnyeg alá és a szőnyeg szélekre, sarkokba, polcokra, résekbe szórt bóraxszal védekezhetünk ellenük.
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Eldugult lefolyó tisztítása : A legegyszerűbb tisztítási módszer, ha forralunk egy kis vizet, és elővesszük a
bóraxot szekrényből. Fogunk egy használaton kívüli poharat, és tölcséren keresztül beleöntünk egy pohár
bóraxot a lefolyóba, majd egy pohár vizet. Várunk 20 percet és az elegy megteszi a dolgát, és újból
használható a lefolyó. (Ha nagyobb a dugulás, meg kell ismételni a folyamatot)
Penész eltávolítására : Penész nemcsak a falon vagy a csempén jelenhet meg, hanem a bútorokon is. A
bórax segítségével ezeket a foltokat könnyen eltávolíthatod: két pohár forró vizet keverj el fél pohár
bóraxszal, és egy szivacs segítségével tisztítsd meg az oldattal a szövetet. Néhány órát érdemes hatni
hagyni, csak ezután tiszta vízzel átöblíteni. Ezzel a módszerrel a ruhákból is kiirthatod a penészt. Szintén
elpusztít bizonyos penész spórákat, és falak (pl. pincék cementfalainak) tisztítására is jó. A penésszel
fertőzött területre tégy 1 csészényi bórax és 1 liter víz keverékét, letörlés nélkül hagyd száradni. Néhány nap
elteltével porold le vagy porszívózd le a bóraxot.
Az ecet és a bórax semlegesítik egymás hatását, ne kombináljuk őket!
Fontos! A bórax az emberre is mérgező. Tartsuk gyermekektől elzárva!
SÓTABLETTA – Ára: 310.-Ft/1kg
A nagy tisztaságú Aquatab sótabletta egy magas minőségű sókapszula, mely gondoskodik vízlágyító
berendezése problémamentes, hosszantartó működéséről. Minőségüket száraz helyen korlátlan ideig
megőrzik! Használható mosáshoz (5-6 kapszula a mosógép dobjába. Érdemes egy kis textil tasakba
helyezni) és mosogatáshoz egyaránt (a mosogatógép kapszulatartó részébe 1kg sótablettát elhelyezni.).
99,8 % NaCl tisztaságú. TIPP: A fehér ruhák mosásánál használjon 5-6 db sókapszulát és szódabikarbónát
együtt! Ruhái vakítóan fehérek lesznek.
KENŐSZAPPAN – Ára: 550.-Ft/kg
Évszázadok óta használatos, biológiailag teljesen lebomló, környezetbarát szappan. Felhasználási területe
széleskörű: falfelületek festése előtt a fal tisztítása, lemosása; tapéta leáztatása; textiláruk mosása,
folttisztítás (gallér, kézelő); mészkőburkolatok tisztítása, karbantartása; fém szállítószalagok kenéséhez; vízi
bányagépek környezetkímélő kenése; műanyag csövek, idomok szereléséhez; üvegmosáshoz;
növényvédelmi célra 1-3%-os oldat formájában (levéltetű, pajzstetű, takácsatka, körtebolha stb. ellen)
egészségügyi várakozási idő nélkül használható.
CUDY KÖRNYEZETBARÁT MAGYAR TISZTÍTÓSZEREK
Ez a tisztítószer család ideálisan kombinálja az alapos tisztító hatást és az ember kíméletét a természetes
hatóanyagokkal. Amennyiben Ön a következő vásárlásnál visszahozza a Cudy termékcsalád nálunk vásárolt
dobozát, flakonját, a doboz árát levonjuk a következő vásárlás összegéből!
KÉZI MOSOGATÓSZER – ÁRA: 570.-Ft/1 liter
Foszfát- és klórmentes mosogatószer koncentrátum kézi mosogatáshoz. Vízlágyítót tartalmaz, így magas
keménységű és vastartalmú vízben is hatékonyan használható mosogatószer. Kézkímélő, hatékony zsíroldó,
szőlőmagolaj kivonattal. Citrom, málna, zöldalma, fahéj (For Men) és tea-mandarin illatokban.
„WASH TAPS” - Folyékony mosógél színes vagy fehér ruhákhoz – Ára: 830.-Ft/1,5 liter, 2300.- Ft/4,5 liter
ECOLABEL minősítéssel rendelkező, európai ökocímkés felületaktív anyagokat tartalmaz.
„TIWIAN” - Vödrös mosópor külön színes és fehér ruhákhoz – Ára: 1150.-Ft/2,5 kg, 2100.-Ft/5 kg
Fékezett habzású mosópor, csökkentett foszfáttartalmú, minden típusú mosógéphez, 30, 40, 60, és 90
°C
mosáshoz is alkalmas, színvédő adalékot és vízlágyítót tartalmaz, magas vastartalmú vízzel is hatékony, a
mosóvízben nagyon jól, maradék nélkül oldódik.
„FOLT CSAK WOLT” - Folttisztító – Ára: 530.-Ft/0,5kg
A mosás hatékonyságának növelése érdekében használjunk egy evőkanálnyit a mosóporhoz adva, így
ruháinkból el tudjuk távolítani még a makacs szennyeződéseket is. Készíthetünk belőle előáztató vizet is,
folttisztításhoz készítsen kevés vízhez pépet, és tegye a foltra.
„SOFT BREEZE” - Öblítő koncentrátum – Ára: 640.-Ft/1 liter
6 féle illatban kapható, Ecolabel minősített alapanyagokból készül. 1 liter öblítő koncentrátumból 5 liter
öblítő készíthető.
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Öblítő koncentrátum fehér ruhákhoz – Ára: 640.-Ft/1 liter
Kifejezetten fehér ruhákhoz készült öblítő virágillattal.
„NEUTRA” - Univerzális folyékony tisztítószer – Ára: 580.-Ft/1 liter
Alkalmazható minden mosható felületen, padozat, csempe, bútorok tisztítására, autómosásra. Makacs
szennyeződések esetében használhatjuk töményen is. Citrom, virág és sárgadinnye illatban.
WC-OLAJ – Ára: 540.-Ft/ 200 ml (citrom, levendula, ibolya, erdei szamóca, illatos fürtike és sárgadinnye
illatokban)
2-3 naponta a wc csésze felületére permetezve az olaj egy filmréteget képez a felületen, amely
megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását, valamint az urin és a vízkő lerakódását. A wc-olaj
segítségével ritkábban kell tisztítani a wc csészét. Szórófejes kiszerelésben kapható.
WC-OLAJ utántöltő – Ára: 2.300.-Ft/ 1L
„BE CLEAN HAND” - Folyékony szappan szőlőmagolajjal – Ára: 480.- Ft/500ml, 3600.- Ft/5 L
A Be Clean Hand folyékony szappan szőlőmagolajat tartalmaz. Hatékonyan tisztítja a kezet, miközben
bőrvédő adalékanyagokkal ápol. A szőlőmagolaj a bőr felső rétegét vitaminokkal látja el.
Illatmentes és sárgadinnye illatban, pumpás adagolóval kapható.
CUDY ILLATMENTES TERMÉKCSALÁD
Azon vásárlóink számára, akik érzékenyek az illóolajokra ajánljuk a CUDY illatmentes termékcsaládját.
 Illatmentes mosogatószer – Ára: 570.-Ft/ 1liter
Foszfátmentes, klórmentes mosogatószer koncentrátum kézi mosogatáshoz.
 Illatmentes mosogatópor mosogatógépbe – Ára: 620.-Ft/0,5kg
Mosószódával fele-fele arányban elkeverve hatásosan tisztít. Hatékonyan tisztít, egy mosogatáshoz
egy kávéskanálnyi mennyiség elegendő.
 lllatmentes mosogatógép öblítő – Ára: 500.-Ft/0,5
Tökéletes tisztítás, egyszerűen adagolható, csökkenti a foltosodást mosogatás során, citromsav
tartalmának köszönhetően, kevésbé károsítja a környezetet.
 Illatmentes mosógél – Ára: 550.-Ft/ 1 liter
Hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a ruhákat. Kiválóan alkalmas mosószer kisgyermekes és
tudatosan élő vásárlók számára. Foszfát-, klór- és parabénmentes folyékony mosószer. Színezéket és
illatanyagot nem tartalmaz.
 Illatmentes öblítő koncentrátum – Ára: 640.-Ft/ 1 liter
A Cudy illatmentes öblítő koncentrátum Ecolabel minősített alapanyagokból készült. 1 Liter
Illatmentes öblítő koncentrátumból 5 Liter öblítő készíthető. Az öblítő koncentrátum összetétele
miatt a ruhákat puhává, bársonyossá varázsolja.
 Illatmentes citromsavas vízkőoldó – Ára: 530.-Ft/0,5 liter
Hatékonyan távolítja el a makacs vízkövet és a szappanmaradékot, könnyen adagolható, jól
megtapad a kezelendő felületen, citromsav tartalmú, ami a környezetben könnyebben lebomlik,
mint a foszforsav.

Nálunk a kiürült CUDY-s flakonok visszaválthatóak!
GIRAFFE (ZSIRÁF) BABAÁPOLÁSHOZ, BABARUHA MOSÁSÁHOZ KÉSZÍTETT TERMÉKEK
POSPITÖRLŐ KENDŐ – 380.-Ft/db: Színezék- és parabénmentes, kamillát és aloe verát tartalmazó bőrbarát
törlőkendő, 62 darabos.
ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM – 670.-Ft/1,5 liter: Színezék mentes, bőrgyógyászatilag tesztelt termék. Érzékeny
bőrűeknek és babaruha mosásához ajánlott öblítő koncentrátum.
MOSÓSZER – 1250.-Ft/1,5 liter: Bőrgyógyászatilag tesztelt, illat és színező anyag mentes termék. Folttisztító
hatású.
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TISZTÁLKODÁS, KOZMETIKA
TULASI NÖVÉNYI SZAPPANOK – Ára: 360.-, 390.-Ft/db (90g és 100g)
Kizárólag pálma- és pálmamagolajból készült, szabad alkáli mentes, tiszta növényi alapú szappan.
Használata során nem szárad ki a bőr. Bőrpuhító hatása magas glicerintartalmának köszönhető. Tapintása
rendkívül lágy és selymes. Mivel a készítmény nem tartalmaz marhafaggyút, a bőr pórusai nem tömődnek
el, természetes légzése biztosított.
 Natúr: az illatmentes natúr növényi szappan azok számára készül, akik érzékenyek az egyes illóolaj
alkotórészekre; erős tisztító hatással rendelkezik, így alkalmas ruhadarabok makacs foltjainak
eltüntetésére. 100 g-os.

Levendula: a legalkalmasabb illóolaj a kisebb bőrirritációk eltüntetésére, ugyanakkor fokozza az
izmok feszességét, tisztaságot, frissességet sugároz, nagyon jól nyugtat. 90 g-os.

Alga: 60 különféle mikroelemben gazdag vulkanikus algakőzetet tartalmaz, amely a bőr ellenállóképességét fokozza; felszívódva a szervezet mikroelem-hiányát pótolja; nagy abszorbciós készsége
következtében a bőr felületére rakódott káros anyagokat megköti; használata során a bőr bársonyos,
selymes tapintású lesz. 100 g-os

Citrom-fahéj: a citrom illóolaj fahéjjal kombinálva kimondottan élénkítő, helyi vérkeringést fokozó
hatással rendelkezik, a bőr pórusait összehúzza, feszessé alakítja, frissítő, idegerősítő hatása
jelentős. 90 g-os

Körömvirág: nyugtató, gyulladáscsökkentő, hámsejt regeneráló hatású. 90 g-os.

Teafa: természetes baktériumölő hatás, lágyan és kíméletesen tisztít, ezért az arcon is
használhatjuk, kiváló a pattanások, a psoriasis, a bőrgyulladások és az egyéb bőrproblémák
kezelésére. 90 g-os.

Ibolya: bőrtápláló, fertőtlenítő, sejtregeneráló hatású. 100 g-os.

Geránium: összehúzó vérzéscsillapító, depressziót oldó hatású, száraz bőrre, illata a rózsára
emlékeztet. 90 g-os.

Csipkebogyó: magas vitamintartalmú, bőrtápláló hatású. 100 g-os.
YAMUNA SZAPPANOK
 Tömbszappanok – Ára: 470.-Ft/db (100gr) kézzel készített, a bőr lágy ápolására szolgáló glicerines
termék (Borsmenta, Hibiszkusz, Orchidea-ylang, Kókusz-narancs, Erdei gyümölcs, Citrom-fahéj és
Orgona változatban)
 Hidegen sajtolt szappanok – Ára: 420.-Ft/db (125gr)
Ezek a szappanok pálmazsírból és glicerinből, gyógynövények és illóolajok hozzáadásával készülnek.
(Citromfű, Grapefruit, Hévíz térségi iszapos, Ichtyol/gyógyszerészeti kátrány/, Oliva-bergamott, Erdei
gyümölcs, Narancs-fahéj, Körömvirág, Gyöngyvirág, Yogi, Tesztoszteron, Retro, Femina változatban
kaphatóak)
 Kézi készítésű szappanok – Ára: 450.-Ft/db (110gr)
A kézi készítésű szappanok természetes alapanyagokból készülnek, és nem tartalmaznak olyan
összetevőket, amelyek allergének lehetnek, így érzékeny, száraz bőrűeknek is ajánljuk. A
szappanokba különböző gyógynövények kerültek. (Izsóp, Jázmin-zabpehely, Kamilla, Méz, Rózsa,
Narancs-fahéj, Levendula, Eper, Ibolya, Körömvirág, Citromfű és Teafa változatban)
 Aromaterápiás hidegen sajtolt szappanok – Ára: 380.-Ft/db (100 gr)
(Mandulamag őrlemény, Hibiszkusz-kamilla, Organic-citromfű, Méz-tej változatban kapható)
KECSKETEJES HÁZISZAPPAN – Ára: 810.-Ft/db (100gr)
Különös gonddal, kézi erővel, tartósítószer és szintetikus parfüm nélkül, a kecsketej hatóanyagainak
felhasználásával készül. A kecsketej a bőrt bársonyossá teszi, kiválóan alkalmas a száraz és érzékeny bőr
ápolására. Kapható kecsketejsavós, kecsketejes-körömvirágolajos, kecsketejes-levendulaolajos, joghurtos,
joghurtos-levendulaolajos, joghurtos-körömvirágolajos változatban.
A joghurt általános kondicionáló
hatású, a pattanásos, gyulladt bőrt nyugtatja és zsírtalanítja, a fáradt bőrről leoldja az elhalt hámsejteket. A
levendula fokozza az izmok feszességét, tisztaságot, frissességet sugároz, nagyon jól nyugtat. A körömvirág
nyugtató, gyulladáscsökkentő, hámsejt regeneráló hatású.
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ERDÉLYI SÓSZAPPAN – Ára: 810.-Ft/db (250gr)
A parajdi sószappan kiegyenlítő hatású, beállítja sav-lúg háztartásunkat, ezért a parajdi sószappannal
történő bőrápolásnál megindul az ún. homeosztázis, melynek következtében kezdetben rosszabbodásra kell
számítani, de rövid időn belül (már néhány alkalom után) jelentős javulás tapasztalható. A sószappan egy
kristálysó darab, amit szappanformára csiszoltak, kémiai adalékanyagot nem tartalmaz. Egy parajdi
sószappan 6-10 hónapig elegendő.
Mire jó a parajdi sószappan:
 mindennapos arc- és bőrápolásra, borotválkozás után a parajdi sószappant arcvíz helyett használjuk,
megnyugtatja a bőrt, a kipirosodást pedig elmulasztja, használatával a szőrtüszőgyulladások is
elmúlnak;
 dezodorként is használhatjuk, vírus- és baktériumölő hatása miatt megakadályozza a kellemetlen
szagokat okozó baktériumok elszaporodását, fertőtleníti a kezelt felületet (herpeszre is jó);
 intenzív bőrradírozó hatása miatt nagyobb fokú vérbőség érhető el, melynek következtében az
elhalt hámsejtek leválnak a bőr felszínéről, nem kiszárítja a bőrt, hanem bezárja a nedvességet a
sejtekbe;
 pikkelysömörre, ekcémára, allergiás bőrkiütésekre, rovarcsípésnél bőrnyugtató hatású
KRÉMEK – ARC-, KÉZ-, LÁB- ÉS TESTÁPOLÁS (TULASI)
MANDULAOLAJOS ARCKRÉM – Ára: 1.120.-Ft (50ml)
Erősen hidratáló, száraz (alacsony zsiradéktartalmú) krém. Normál és zsíros bőrre ajánlott annak, aki
elsősorban a vizet és kis mértékben a zsiradékot szeretné pótolni. Nagyon jól és gyorsan felszívódik, arcon,
kézen nem hagy zsíros foltot.
AVOKÁDÓOLAJOS ARCKRÉM – Ára: 1.120.-Ft (50ml)
Erősen hidratáló, félzsíros krém. Avokádóolajat tartalmaz (mandulaolaj mellett), amelyben természetes A,
D és E vitaminok találhatók. Normál és vízhiányos bőrre ajánlott azoknak, akik elsősorban a vizet és
kismértékben a zsiradékot kívánják pótolni. Nagyon jól és gyorsan felszívódik az arcon és a kézen is.
JOJOBAOLAJOS ARCKRÉM – Ára: 1.120.-Ft (50ml)
Hidratáló, félzsíros krém, normál és vízhiányos bőrre. Összetételét és jellegét tekintve hasonló a Tulasi
avokádóolajos krémhez. Jojobaolajat tartalmaz, amely többek között a faggyúmirigyek túlzott működését
gátolja.
OLIVAOLAJOS ARCKRÉM – Ára: 1.120.-Ft (50ml)
Száraz, vízhiányos bőrre ajánlott azoknak akik, bőrük olaj és víztartalmát egyaránt pótolni kívánják. Legfőbb
alapanyaga az olivaolaj, amely önmagában magas E és F vitamin tartalommal rendelkezik. Ezen kívül E
vitamint is tartalmaz a készítmény, amely késlelteti a bőr öregedését és ráncosodását. Felszívódása kiváló, a
bőr mély rétegeibe is behatol.
KÖRÖMVIRÁG KRÉM – Ára: 1.120.-Ft (50ml)
Hatóanyagai a körömvirág olaj és a növényi eredetű kurkuma por, amely rendkívül erős antibakteriális szer.
Alkalmazhatjuk általános arckrémnek, ahol enyhe gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatását kívánunk elérni.
Érzékeny és normál bőrre ajánlott. Illatanyaga: narancs és bergamott illóolaj.
KÉZÁPOLÓ KRÉM – Ára: 660.-Ft (80ml)
Kellemes kamilla illatú, magas zsiradéktartalmú, bőrpuhító hatású. Mindennapi használatra, erősen
igénybevett, berepedezett kézre ajánljuk.
LÁBÁPOLÓ – Ára: 660.-Ft (80ml)
Rendkívül jó bőrpuhító lábkrém repedezett sarokra. A talp bőrkeményedéseit felpuhítja, a sarok
berepedéseit reggel és este történő kezelés során 4-5 nap múlva megszünteti. Glicerintartalma révén a talp
nedvességét (izzadását) felszívja. Mentás és fahéjas illatban kapható.
PROPOLISZOS KRÉM – Ára: 610.-Ft (50ml)
Alkoholos propolisz kivonatot tartalmaz, vízzel lemosható krémben. A propolisz baktériumölő,
fájdalomcsillapító hatásai révén alkalmazható ekcémában, bőrgombásodásban, égési sebek és gennyes
sebek kezelésére.
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HAJHULLÁS ELLENI KRÉM – Ára: 610.-Ft (50ml)
Szója- és búzacsíraolaj tartalmánál fogva pótolja a haj természetes E vitamin szükségletét. A krémben lévő
rozmaringolajat kifejezetten hajhullás és korpásodás ellen javasolja a természetgyógyász irodalom. Növényi
lecitin tartalma a haj és a fejbőr fehérje pótlására szolgál. A sárgarépa kivonattal az A vitaminokat visszük
be. A félzsíros, vízzel lemosható krém kizárólag növényi eredetű anyagokat tartalmaz.
Alkalmazása: száraz, tiszta haj tövét a homloknál és a tarkónál alaposan kenjük be. Majd a fejtetőn 5
centiméterenként készítsünk választékot, és az ujjunkra nyomott krémcsíkot szintén alaposan dörzsöljük a
haj tövébe. Fejünket lazán kössük be egy kendővel, és legalább egy éjszakán át hagyjuk rajta a krémet.
Másnap le lehet öblíteni, de akit nem zavar hajának kissé zsíros fénye, nyugodtan hagyja rajta, mert a krém
a haj számára rendkívül értékes anyagokat tartalmaz. A zsíros fény egy-két nap múlva magától megszűnik.
HAJÁPOLÓ BALZSAM – Ára: 670.- Ft (250 ml)
Natúr hajápoló balzsam környezetbarát alapanyagokból.
PATTANÁSOS BŐRRE VALÓ KRÉM: Ára: 610.-Ft (50 ml)
A készítmény rendkívül hatékonyan megszünteti a már kialakult pattanásokat is. A kialakulófélben lévőket
pedig hamar visszahúzza. A készítmény gyorsan felszívódó, vízzel lemosható krém, amely felvitel után nem
hagy fehér foltot a bőrön. Kizárólag növényi eredetű anyagok felhasználásával készült, levendulaolajjal
illatosítva.
TULASI ARCRADÍR – Ára: 910.- Ft (150g)
Fehér agyag, glicerin, zabkorpa őrleményt, kukoricacsíraolaj, bergamott illóolaj tartalmú készítmény.
Alkalmazása során a bőr felső két hámrétege kíméletesen és mélyen tisztul, a bőr fiatalossá és simává válik,
a ráncok kifeszülnek. Használati utasítás: az arc és a nyak bőrét langyos szappanos vízzel lemossuk és a még
vizes bőrfelületre a nyaktól kezdve alulról felfelé felvisszük az arcradírt. 2-5 percig száradni hagyjuk, majd
körkörös mozdulatokkal leradírozzuk a bőrfelületet. Arcunkat tiszta vízzel mossuk le, majd kenjük be
hidratáló krémmel vagy tegyük fel a kívánt pakolást. A felső hámréteg eltávolítása céljából heti 1
alkalommal, fáradt bőr regenerálása céljából heti 2 alkalommal javasoljuk.
VITAMINOS TESTÁPOLÓ – Ára: 970.- Ft (250 ml)
Kukoricacsíra- és búzacsíraolaj tartalmánál fogva védi a bőrt és elősegíti megújulását. Minden bőrtípusra
használható, elsősorban száraz, vízhiányos bőrre alkalmazzuk. Natúr, valamint rózsa, kamilla, levendula,
citromfű, geránium, teafa, körömvirág, barack és méz illatokban kapható.
TULASI MANDULAOLAJ – Ára: 770.-Ft (50 ml)
Természetes, 100%-os mandulaolaj, mely kiválóan alkalmas érzékeny bőrűek, illetve kisbabák testének
ápolására. Minden bőrtípusra ajánlott. Illóolajok hozzáadásával masszírozáshoz is használhatjuk.
FÜRDŐOLAJOK – Ára: 1.230.-Ft (250 ml)
 Levendula: fényt, hőt közvetítő erői megújítják az igénybevett, túlterhelt szervezetet. Nyugtató,
stresszoldó hatású, így segíti az egészséges alvást. Gyerekeknek ajánljuk.
 Geránium: kiválóan alkalmas száraz, fáradt bőr kezelésére. Illata depresszióra hajlamos állapotban
helyreállítja a lelki egyensúlyt, elűzi a keserű gondolatokat.
 Rozmaring: vitalizáló, frissítő hatású, fáradtság, kimerültség esetén ébresztő, átmelegítő hatású olaj,
használata serkenti a vérkeringést
 Citromfű: hatóanyagai nyugtató és vírusölő hatással rendelkeznek (belsőleg); külsőleg a Herpes
simplex helyi kezelésére alkalmas. A citromfűből vírusölő tulajdonsága miatt krémet is készítenek,
mely jól alkalmazható ajakherpesz esetén. Az illóolaj reumás panaszok enyhítésére használható
fürdőként és bedörzsölő szerként.
 Citrom-fahéj: stimuláló hatású, kellemes közérzetet teremt; a frissítő hatású fürdő fokozza a
kötőszövetek rugalmasságát, élénkíti a bőr saját funkcióját
 Bergamot: kedélyjavító hatású, légúttisztító, bőrnyugtató szer. Herpeszre, húgyúti gyulladás
gyógyítására is alkalmas.
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FÜRDŐBALZSAMOK – Ára: 780.-Ft (250 ml)
A Tulasi fürdőbalzsam természetes összetevői hidratálják és ápolják a kiszáradt bőrt. PH értéke enyhén
lúgos (8.5). Erősen száraz bőr esetén is megszünteti a viszkető érzést. Hidratálja, simává és rugalmassá teszi
a bőrt. Természetes illóolajat tartalmaz, és nem tartalmaz színezéket. A termék mesterséges
habosítóanyagoktól (SLAS) mentes, így mérsékelten habzik. Érzékeny bőrű babák és felnőttek is
használhatják. Biológiailag lebomló.
 Mandarin-Geránium
 Citromfű-Rozmaring
 Narancs-Méz
 Eukaliptusz-Menta
MASSZÁZSOLAJOK – Ára: 1.280.-Ft (250 ml)
Az olíva- és kukoricacsíraolajat tartalmazó Tulasi masszázsolaj testápoló olajként is használható. Pótolja a
bõr természetes zsiradékait, illetve segíti a bõr rugalmasságának és feszességének megõrzését . E-vitamin
tartalmának köszönhetõen bõrregeneráló hatást fejt ki. Természetes illóolajokkal illatosítva. Minden
bõrtípusra ajánlott.
 Frissítő: vitalizáló, frissítő hatású, fáradtság, kimerültség esetén ébresztő, átmelegítő hatású olaj,
használata serkenti a vérkeringést
 Relaxáló: nyugtató, lazító, stressz oldó hatású
 Szantál: nyugtató, lazító hatású, kiválóan alkalmas nemi vágy fokozására, hangulatváltozások
megszüntetésére, feledékenységre
 Jázmin: nemi vágyat serkentő, fáradtságot és álmatlanságot csökkentő, száraz, idős bőrre
 Narancs-fahéj: frissítő, gyulladáscsökkentő, stressz oldó hatású
SAMPONOK (TULASI)
SLAS* MENTES SAMPONOK – 850.- Ft (250ml)
A Tulasi SLAS mentes samponok kisebb kockázatú habzó anyagot tartalmaznak. Az SLAS használatát úgy
tudjuk teljesen elkerülni, ha sampon, tusfürdő és mosogatószer helyett szappant, mosószódát veszünk.
Ezek csomagolásukban is környezetbarátabbak, mint a legtöbb hagyományos kozmetikum és tisztítószer.
 natúr
 citromfű
 teafa
*Az SLAS (Sodium Laureth Sulfate) az egyik legelterjedtebb tisztító hatású, felületaktív anyag. Az SLAS-sel
kapcsolatban az egyik legfontosabb probléma, hogy használata kockázattal jár, a gyártás során rákkeltő
anyagok kerülhetnek a vegyületbe.
EGYÉB KOZMETIKAI TERMÉKEK (TULASI)
AJAKÁPOLÓ – 430.-Ft/db
Védelmet nyújt a nap és a szél hatásaitól megviselt száraz, repedezett ajkaknak. Natúr, kókusz, vanília, eper
és teafa ízben kapható.
SHAKTI BALZSAM – 830.-Ft/db
Magas illóolaj tartalmú mentolos, kámforos balzsam sárga méhviaszban és vazelinben oldva. Alkalmazható
reumás ízületek bedörzsölésére. A mentol először hűsít a gyulladt ízületen, majd egy meleg érzés
észlelhető, ekkor érvényesül a fájdalomcsillapító, ill. keringésfokozó hatás. Erős vagy migrénes fejfájásnál a
halánték két oldalát dörzsöljük be. Meghűlés esetén a mellkast, illetve torokfájáskor a nyakat vékonyan
kenjük be a balzsammal. Izomfájdalmaknál a fájó testrészt, pl. hátat, lábat, kenjük be a készítménnyel.
ILLÓOLAJOK 10ml-es kiszerelésben – Ára: 700.-Ft/db
 Levendula illóolaj: Nyugtató (szívidegekre hat), fájdalom- és lázcsillapító, izzasztó, görcsoldó,
fertőtlenítő hatású. Belsõleg is használható, ha 1-2 csepp illóolajat kockacukorra, vagy mézre
cseppentve langyos vízzel beveszünk.
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Bergamot illóolaj: Illata nyugtató hatású, gyakran alkalmazzák aromaterápiás kezelések során.
Gyulladáscsökkentő hatású, ekcémás megbetegedések kezelésére is alkalmazzák. Citrus illatú
természetes olaj.
Borsmenta illóolaj: A borsmenta leginkább légút tisztító hatásáról ismert, enyhíti az orrdugulást, és
csökkenti a megfázásos tüneteket.
Kakukkfű illóolaj: Fog- és szájápolás, légúti panaszok, légutak tisztítása valamint étkezési célra
fûszerként is használható.
Szegfűszeg illóolaj: A szegfûszeget hányinger, torokfájás enyhítésére, puffadás ellen és fogfájás
csillapítására használják.
Rozmaring illóolaj: Frissítõ hatású, fokozza a bõr vérkeringését. A szellemi frissességet is növeli, így
javítva a koncentrálóképességet. Sportolóknál izom-, ízületi fájdalmak és sérülések kezelésére
alkalmas. 3 éves kor alatti gyermeknél, magas vérnyomás és epilepszia esetén ne alkalmazzuk.
Boróka illóolaj: Nem alkalmazható (belsõleg!) terhesség, epilepszia, vese- vagy májgyulladás
esetén. Alkalmazható légúti panaszok és légutak tisztítására; légtér fertõtlenítésére és frissítésére;
izom- és izületi fájdalmak, sportsérülések kezelésére, bõr vérkeringésének fokozására;
bõrproblémák kozmetikai kezelésére.
Eukaliptusz: Illóolaj keverék megfázásos időszakban segíti a légutak tisztulását, a fellélegzést.
Aromalámpába vagy hidegpárologtató kőre csepegtetve kiváló hatást érhetünk el vele.

TULASI PARFÜMOLAJ: 10ml-es kiszerelésben – Ára: 580.-Ft/db
BIOLA TERMÉKEK
A BIOLA Natúrkozmetikai Kft. lakossági felhasználásra szánt, állatkísérlet-mentes arc- és testápolási
biokozmetikum termékcsaládjának előállítója, melyet a BIOKONTROLL Hungária Nonprofit Kft. tanúsított.
Termékeik zömében Magyarországon termesztett és gyűjtött zöldség, gyümölcs és gyógynövény
alapanyagból, magyar fejlesztés eredményeképpen, magyarországi gyártóüzemben előállítva, valamint
magyar szakipari és lakossági felhasználók számára is elérhető áron kerülnek forgalomba.
Az alább feltüntetett termékeken túlmenően előzetes telefonon: (42/423-818) vagy a
zoldovezet@e-misszio.hu címen történő egyeztetés alapján a Biola Kft. honlapján:
http://www.biola-naturcosmetics.com/ szereplő termékek bármelyike megrendelhető boltunkban.
TEAFAOLAJ-KAMILLA BOROTVAGÉL – Ára: 2430.- Ft (100 ml)
Bőrkímélő cukortenzidekkel kismértékű habképzéssel alaposan puhítja a szőrszálakat, antiszeptikus
illóolajai segítik a higiénikus bőrállapot fenntartását. A gyulladáscsökkentő hatásáról ismert körömvirág és a
multivitamin komplex segíti a hatékony bőrregenerációt.
BABA- ÉS GYERMEKÁPOLÁSI TERMÉKEK (BIOLA)
HERBAL BABA KRÉMHABFÜRDŐ – Ára: 1.920.-Ft (250 ml)
Természetes kókuszolaj alapú detergenssel. Érzékeny bőrre. Gyulladáscsökkentő, hámregeneráló
gyógynövény kivonatokkal, B3, B5-vitaminnal.
HERBAL BABASAMPON – Ára: 2.100.-Ft (250 ml)
Természetes kókuszolaj alapú detergenssel. Érzékeny bőrre. Gyulladáscsökkentő, hámregeneráló
gyógynövény kivonatokkal, B3, B5-vitaminnal.
HERBAL BABA POPSIVÉDŐ KRÉM – Ára: 1.420.-Ft (100 ml)
Kőolaj származékoktól mentes, természetes növényi olajokkal (jojoba-, pórsáfrány-olaj, shea vaj).
Bőrregeneráló, hámosító gyógynövény kivonatokkal, cink oxiddal. Hatékonyan véd a pelenkakiütések ellen.
FOGÁPOLÓ GÉL, SÁRGABARACK-NARANCS – Ára: 900.-Ft (50 ml)
Tejfogakkal rendelkező kisgyermekek részére különösen ajánljuk a szájnyálkahártya és fogak megfelelő
szájhigiénés állapotát és tisztítását biztosító, kíméletes hatóanyagokkal tisztító fogápoló gélt.
ARCÁPOLÓ TERMÉKEK (BIOLA)
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LEVENDULÁS ARCTISZTÍTÓ TEJ – Ára: 1.270.-FT (100 ml)
hatékony sminkeltávolító, a bőr ún. hidrolipid rétegének egyensúlyát támogató arctej. a normál és száraz,
érzékeny bőr kíméletes tisztítására ajánljuk.
BIO STELLÁRIA TONIK – Ára: 1.500.-Ft (100 ml)
Az érzékeny bőr tisztítására és tonizálására szolgál. Alkoholmentes termék. Bőrnyugtató és
gyulladáscsökkentő hatású. Kamilla és tyúkhúr, valamint csicsóka levél kivonatát tartalmazza, amelyek
hatóanyagai támogatják a bőr természetes védekezőképességét. A citromillatú bazsalikom, porcsinfű,
hamamelisz kivonata és a citromolaj magas flavonoid és tannin, valamint cink tartalmánál fogva az üde és
tónusos bőrállapot elérését segíti. A kókuszolaj alapú bőrtisztító hatóanyaga gyengéden tisztítja az érzékeny
bőrfelületet is. A termék nem tartalmaz etoxilált emulgeátorokat, szintetikus, konzerválószer molekulákat,
szintetikus parfümöt, színezőanyagot.
BIO RÓZSA TONIK – Ára: 1.730.-Ft (100 ml)
Száraz, érzékeny bőrre, hatékony frissítő, tonizáló növényi kivonatokkal és hidratáló összetevőkkel készülő
arcápoló tonik. A hámregenerációt elősegítő stellária kivonatát és C-, B5-, és E-vitamint tartalmaz. A
bőrnyugtató hatásáról ismert édesgyökér kivonatával és rózsaolajjal készül.
CITROMFŰ-FŰZFÁS TINI ARCLEMOSÓ GÉL – Ára: 1.580.-Ft (100 ml)
Különleges összetételű, speciálisan bőrkímélő kókuszolaj alapú felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják az
érzékeny bőrtípust is. A mandulatej hidrolizátuma a magnézium és a cink mikroelemek és a szezámolaj a
hidratáló növényi glicerinnel és lenmag kivonattal a bőr egészséges egyensúlyának, feszességének
megőrzését segítik, vitális, bársonyos bőrérzetet eredményeznek.
BIO KÖKÉNY ARCTEJ – Ára: 1.530.-Ft (100 ml)
Kíméletes arclemosó és sminkeltávolító arctej érzékeny, száraz és rozaceás bőrre. Alkalmazása: a
megnedvesített vattára 1-2 pöttynyi arctejet pumpálunk, majd áttöröljük a tisztítandó bőrfelületet, ezután
vízzel leöblítjük.
AFTERSHAVE BALZSAM – Ára: 3.150.-Ft (30 ml)
Könnyen felszívódó balzsam, amely az érzékeny bőrt nyugtatja, regenerálja, gyulladáscsökkentő cickafarkfű
kivonatot és hűsítő fodormenta illóolajat, továbbá antiszeptikus hatásáról ismert cédrus illóolajat
tartalmaz. A ginseng, a gyömbér vitalizálja; hidratálja és feszessé teszi bőrét. A bőrre ható ún. környezeti
stresszhatások és korai bőröregedési folyamatok ellen komplex védelmet biztosít antioxidáns vitaminok és
nyomelemek, valamint a zöld tea, bíbor kasvirág és az édesgyökér kivonata által. Nem tartalmaz etoxilált
emulgeátort, paraffinolajat, szintetikus illatanyagot, konzerválószert és színezéket.
GYANTÁZÁS UTÁNI BALZSAM – Ára: 1320.- Ft (100 ml)
Gyantával vagy szőrtelenítő krémekkel, borotvával történő szőreltávolítás után ajánlott a cickafarkfű,
propolisz és komló kivonatával készülő balzsam. A kellemes bőrérzet kialakulását támogató gyorsan
felszívódó emulzió. Az E-, B5-, B3- és C-vitaminok, a levendula illóolaja és a homoktövis kivonata segíti a
bőrregenerációt. Minden bőrtípusra alkalmazható!
DEZODOROK (BIOLA)
BIO ORVOSI ZSÁLYÁS DEZODOR – Ára: 2.560.-Ft (125 ml)
Izzadást mérséklő testpermet, amely alkoholtól és alumínium sóktól mentes. Ezért kismamáknak és hónalji
nyirokmirigy műtéteken átesett személyek részére különösen célszerű a használata. Dezodoráló és
antiszeptikus hatású eukaliptusz, teafa és citromfű illóolajokkal biztosítja a bőr higiénikus állapotát és a
dezodorált bőrérzetet. A hamamelisz kivonata a verejtékképződést csökkenti a ribizli termésében is
megtalálható trietil-citráttal, amely megelőzi és jelentősen csökkenti a kellemetlen testszag képződését.
HAMAMELISZ DEZODOR – Ára: 2.060.-Ft (125 ml)
Különleges összetételű, természetes hatóanyagokkal izzadáscsökkentő és az antiszeptikus hatásáról ismert
eukaliptusz illóolajjal, valamint a ribizli hatóanyagával dezodoráló, alkoholmentes testpermet, amely
kellemesen üde bőrérzetet biztosít az érzékeny bőrtípusra is. Az allantoin, valamint az orvosi zsálya
illóolaja segíti a hámregenerációt. Természetes illóolajok keverékével diszkrét, friss illatú.
TUSFÜRDŐK, SAMPONOK (BIOLA)
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POWER UP TUSFÜRDŐ ÉS SAMPON – Ára: 2.180.-Ft (200 ml)
Hatóanyagok: kókuszolaj alapú és bőrbarát felületaktív anyagok, rozmaring-, teafa-, boróka-, eukaliptusz
illóolajai, B3-, B5-vitamin, allantoin, levendulaolaj, jojobaolaj, mandula fehérje hidrolizátum. A bőrhám
mélyebb rétegeiben is stimulálja a vér és nyirokkeringést, vitális bőranyagcserét, üde dezodorált bőrérzetet
eredményez a használata. Előnyösen javítja az egészséges, ép struktúrájú hajszálak képződését, fékezi a
hajhullást és a korpásodást. Hatékony antiszeptikus illóolajokat tartalmaz. Bőrápoló komponensei, pl.
jojoba olaj és mandula fehérje hidrolizátum a B3- és B5-vitaminokkal gyorsítják a bőrregenerációt. SLS
mentes termék.
BOJTORJÁN-KOMLÓ SAMPON NORMÁL ÉS SZÁRAZ HAJRA – Ára: 1.630.-Ft (100 ml)
A komló, apróbojtorján gyógynövények, a B3-, B5-vitaminok elősegítik az egészséges hajszálak képződését
és a fejbőr higiénés állapotának kialakulását. Színezett hajra is alkalmas.
CSALÁN-SZALMAGYOPÁR NORMALIZÁLÓ SAMPON – Ára: 1.680.-Ft (100 ml) (81%-ban ökológiai
termelésből)
Zsíros hajra, a haj zsírosodását mérséklő hatásáról ismert gyógynövények kivonataival. B
5- és biotin
vitaminnal készülő sampon. A zsíros, vagy könnyen zsírosodó hajas fejbőr és haj bőr- és hajkímélő alapos
tisztítására ajánljuk. Praktikusan akár 2-3 naponta is alkalmazható.
EVER YOUNG CSALÁN SAMPON – Ára: 1.880.-Ft (150 ml)
Az Ever Young csalán sampon gyógynövényes illatú, a hajas fejbőr zsiradékanyag termelését normalizáló
hatású, biotint, E-vitamint és gyógynövény kivonatokat tartalmazó sampon. Haj és bőrkímélő
összetételénél fogva, gyakori használatra is kiválóan alkalmas. A benne lévő boróka és eukaliptusz
illóolajok, valamint a csombord kivonata fékezi a korpásodást.
TESTÁPOLÓK, FÉNYVÉDŐ KRÉM (BIOLA)
FIT TESTÁPOLÓ BALZSAM - Ára: 2.270.-Ft (250 ml)
Intenzív bőrfeszesítő, vitalizáló hatású testápoló, amely értékes esszenciális olajokat és aminosavakat juttat
a bőrbe. A karnitin, valamint az A-, B3-, B5-, B6-, E-vitamin és a folsav a feszes, vitális bőrállapot kialakulását
segítik, az ún. tartalék zsiradékok lebontása mellett.
KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS (BIOLA)
CSICSÓKÁS KÉZ/LÁB/KÖRÖMÁPOLÓ – Ára: 1.540.-Ft (100 ml)
A nyomelemekben gazdag bőrtápláló inulin-tartalmú csicsóka kivonata a bőrregenerációt és a hidratációt
serkenti. Az allantoin és a B3-, B5-, A-vitaminok, valamint a hárs, a pásztortáska és a lenmag kivonata
gyorsítja a hámregenerációt és a gyulladáscsökkentő hatást növeli. A mandulatej hidrolizátuma a
vitaminokkal és az illóolajokkal az ép körömlemez képződését támogatja. Az értékes bőrfinomító olajok és a
lanolin hosszantartó kézvédelmet biztosít. Különösen ajánljuk a kirepedezésre hajlamos, érzékeny bőrűek
és a cukorbetegségben szenvedők részére. Nem tartalmaz paraffinolajat, etoxilált emulgeátort, szintetikus
színezéket, szintetikus konzerválószert és szintetikus illatanyagot.
IZSÓP-PAPRIKA GÉL – Ára: 1.850.-Ft (100 ml)
A vérkeringést élénkítő, a megterhelt izmok és ízületek feletti bőrfelületre: népgyógyászati hatásukról jól
ismert rozmaring, boróka, fenyő, szegfűszeg és paprika olajok, valamint C-, B1-, B3-, E- és Q10-vitaminok és
a Na és Mg mikroelemek segítik a bőr mélyebb rétegein át bejutva a regenerációt. A porcfelépítő
kondroitin szulfát és a gyulladáscsökkentő cickafarkfű kivonata a bőrfelületben futó hajszáleres
vérkeringésbe jut, aktívan ápolja a problémás bőrfelületet. Alkalmazása: naponta 3-4 alkalommal
bedörzsöljük az ízületek feletti bőrfelületbe, de szembe, nyálkahártyára vagy nyílt sebbe ne kerüljön.
FOGKRÉMEK (BIOLA)
BÍBOR KASVIRÁG FOGKRÉM – Ára: 1.520.-Ft (75 ml)
Az eukaliptusz, citrom és borsmenta illóolaja a megfelelő szájhigiéniás állapotot, üde leheletet biztosítja. A
bíbor kasvirág, pemetefű kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny regenerálódását segíti. Kíméletesen
polírozza a fogakat és mérsékli a lepedék és fogkőképződést.
HERBADENT FOGKRÉM – Ára: 1.500.-Ft (75 ml)
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Üde leheletet és megfelelő szájhigiénés állapotot biztosít. A pemetefű, mirha és bíbor kasvirág kivonata a
fogíny és szájnyálkahártya regenerálódását segíti, kíméletesen de hatékonyan polírozza és mérsékli a fogkő
lerakódását.
KOZMETIKAI TERMÉKEK (YAMUNA)
YAMUNA Masszázsolajok – Ára: 1.000.-Ft (250 ml)
Tiszta növényi olaj alapú masszázsolajok mézes és szőlőmagolajos illatokkal.
Mézes
Problémás, száraz, érzékeny bőr intenzív ápolója. A mézes masszázsolajban található hatóanyagok
kiváló vízmegkötő hatással rendelkeznek, bőrtápláló összetevőket nagy mennyiségben
tartalmaznak. Illata nyugalmat, harmóniát áraszt.
 Szőlőmagos
Megőrzi a bőr ellenálló képességét, biztosítja rugalmasságát, feszességét. Magas vitamin és
antioxidáns tartalma erősíti az immunrendszert. Könnyen és gyorsan beszívódik. Test és
arckezelésekre is alkalmas, dekoltázson megjelenő és szem körüli ráncok megelőzésére kiváló.


GYÓGYNÖVÉNYES FÜRDŐSÓK – Ára: 1030.-Ft/kg
Válogatott gyógynövényekkel és illóolajokkal készített termékeket, hogy hatásuk minél erősebb és
kellemesebb legyen.
Levendula fürdősó
Nyugtató, relaxáló hatású! Igazi feltöltődést nyújt egy hosszú nap után.
 Hibiszkusz-kamilla fürdősó
A kamilla nyugtató hatása miatt alkalmas ülőfürdőként hólyaghurut és felfázás kezelésére. Enyhíti a
különböző bőr problémákat, ekcémát.
 Cickafarkfüves fürdősó
Kellemes felfrissülés fürdés közben.
 Citromfű fürdősó
A citromfűnek nyugtató hatása van a szervezetünkre, ellazít, miközben feltölt.
 Citrom-fahéj fürdősó
Élénkít, frissít és fahéj illata miatt csábító is.
 Rózsa fürdősó
Kényeztet, bőrnyugtató hatású, gyulladásgátló, antibakteriális hatása révén fertőtlenít, hidratál. Igazi
luxus a bőrnek!
EGYÉB TERMÉKEK
CUDY ILLÓOLAJOK 10ml-es kiszerelésben
100% illóolaj. Gyümölcsök héjának sajtolása útján kapott illóolaj.
 citrom – Ára: 430.-Ft/db
 narancs – Ára: 430.-Ft/db
 teafa – Ára: 580.-Ft/db
 fahéj – Ára: 580.-Ft/db
 levendula – Ára: 630.-Ft/db
 geránium – Ára: 630.-Ft/db
 mandarin – Ára: 630.-Ft/db


EGYÉB FOGKRÉMEK, FOGPOROK
TULASI AYURVÉDIKUS FOGKRÉM – Ára: 510.-Ft/db
Természetes alapanyagú, enyhén sós ízű fogkrém. Nem tartalmaz a fogzománcra káros fluorszármazékokat, sem cukrot, édesítőszert. Legfontosabb összetevője az őrölt mustármag. Rendszeres
használata a fogat hófehérré teszi, a fogínyt erősíti és a szájat fertőtleníti.
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PARAJDI SÓTERMÉKEK
ERDÉLYI ÉTKEZÉSI só – Ára: 400.-Ft/kg
Az Erdélyből származó parajdi só számos olyan ásványt (Na, K, Cl, Ca, Mg, P stb.) és nyomelemet (Fe, Zn,
Cu, Mn stb.) tartalmaz, mely a több millió évvel ezelőtt a Kárpát-medence területén fekvő tengerben is
fellelhető volt. A sót nem csak az íze, hanem a felsorolt ásványi anyagok és nyomelemek határozzák meg,
melyek egyben az általános sótól is megkülönböztetik. A magas és változatos ásványi anyag tartalom segíti
a szervezet elektrolit szükségletét pótolni, és háztartását egyensúlyban tartani.
Előnyei: szükséges az emésztéshez, tápanyagok felszívódásához, nyelvre téve megállítja a száraz köhögést,
védi a sejteket és fontos szerepet játszik az idegsejtek közötti összeköttetésben, előállítása során semmiféle
kémiai adalékanyagot (tapadásgátlót) nem használnak fel.
ERDÉLYI NATÚR FÜRDŐSÓ – Ára: 1.020.-Ft/2kg, 2.450.-Ft/5kg
A parajdi fürdősó a kristályokba beépült iszaptartalommal rendelkezik, a parajdi sóbánya által bányászott
sóból készül, amit Európa egyik legjobb összetételű sójának tartanak. Ez a fürdősó természetes parajdi
sóőrlemény, amelynek színe nem fehér, hanem szürkés színű. Ezt az elszíneződést a benne lévő
természetes, ásványi anyagokban igen gazdag iszapmaradvány okozza (ennek aránya kb. 3,5%-4% a
terméken belül). A parajdi fürdősó kalciumot, káliumot, jódot, brómot, magnéziumot és egyéb
nyomelemeket tartalmaz, ezért nem hasonlítható a minőségileg gyengébb, mosott fürdősókhoz.
Rendszeres használatát nők és férfiak számára egyaránt ajánljuk. Gyógyhatásai: a fáradt test általános
regenerálása, a reumatikus, ízületi- és izomfájdalmakra, szívritmuszavarra, gerinc- és derékfájdalmakra,
vérnyomás szabályozásra, a narancsbőr és terhességi csíkok ellen, pikkelysömörre, ekcémára, allergiás
bőrkiütésekre, pattanásos, problémás bőrre, rovarcsípésre, herpesz kezelésére, a bőr hidratálására,
bőrgombásodásra, körömgombásodásra, nem kiszárítja a bőrt, hanem bezárja a nedvességet a sejtekbe.
Alkalmazása: 40-50 liter vízbe fél kg sót teszünk, majd 20-30 percet eltöltünk ebben a vízben. Kúraszerű,
több napon át tartó alkalmazás ajánlott.
PARAJDI GYÓGYNÖVÉNYES/AROMATERÁPIÁS FÜRDŐSÓK – Ára: 600.-Ft/kg
A parajdi só a világon az egyik legjobb minőségű, 84-féle ásványi anyagot tartalmaz. A parajdi só az
Ősóceán kiszáradásakor keletkezett, minden ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ez a kézzel
bányászott és aprított só mentes mindennemű környezeti szennyeződéstől, adalékanyagtól. A parajdi só
abban különbözik a többi sótól, hogy (ez küllemében is látszik) nem vonják ki belőle a természetes iszapot,
ami egyedülálló természetes olajesszenciát tartalmaz. Tapasztalhatjuk a fürdősó használata után, hogy egy
finom iszapréteg marad a víz leengedése után a kádban. Ezt az iszapot használják a gyógyászatban is.
Háromféleféle gyógynövényes összetételben forgalmazzuk: Vegyes gyógynövényes (Kamilla, Körömvirág,
Cickafark, Levendula), levendulás és borsmentás. Ezeken kívül csokoládés és vaníliás keverékként is
kapható.


Kénes parajdi fürdősó:
A kénes-jódos összetételű parajdi sófürdő kiváló kényeztetést nyújt a reumával, az ízületi- és
izomfájdalmakkal küzdőknek. Azontúl, hogy a fájdalmakat enyhíti, a gyulladásokat csökkenti, és
ellazít a bőr mély rétegeit is tisztítja. Gyógyírként alkalmazható hajhullás és korpásodás esetén.
Ugyanakkor a kénes-jódos sófürdő ajánlott a hajszálér tágulatok, aranyér, gombás- és bakteriális
eredetű nőgyógyászati problémák esetén is. Általánosságban regenerálja a fáradt testet, hosszú
távon alkalmazva természetes úton csökkenti az allergia tüneteit, valamint az asztmát.



Vegyes gyógynövényes parajdi fürdősó:
A gyógynövényes parajdi fürdősó a benne található jótékony és természetes hatóanyagoknak
köszönhetően számos problémára gyógyírt nyújt. Testünk általános regenerálásán túl, a
gyógynövényes parajdi fürdősó tökéletes megoldás bakteriális eredetű nőgyógyászati problémák,
szívritmuszavar, reumatikus és ízületi problémák, gerinc- és derékfájdalmak esetén. Mindemellett
szabályozza a vérnyomást, csökkenti a narancsbőrt és a terhességi csíkokat is halványítja,
megnyugtatja a pikkelysömörös, ekcémás, allergiás bőrfelületeket. A gyógynövényes parajdi
fürdősónak rovarcsípés, herpesz, bőr- és körömgombásodás esetén is nagy hasznát vehetjük.
Azontúl, hogy hidratáló, gyulladáscsökkentő hatással bír, hajhullásra és a korpás fejbőrre is
eredményesen alkalmazható a gyógynövényes parajdi fürdősó.
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Levendulás parajdi fürdősó:
A levendula az egyik legnépszerűbb gyógynövény napjainkban. Ezt elsősorban kiváló aromaterápiás
hatásának köszönheti, de fertőtlenítő hatása is ismert. A levendulás parajdi fürdősó egyszerre
nyugtatja az idegeket és élénkíti a testet. Ha a levendulás parajdi fürdősót csobbantod a
fürdővizedbe, elmúlik a fejfájás, a levertség, és a stressz. Kiváló gyógyír alvászavarok, idegi alapú
gyomor- és bélbántalmak kezelésére. Ha lefekvés előtt levendulás parajdi fürdősós vízben áztatjuk
fáradt tagjainkat, akkor garantáltan jól fogunk aludni, és friss lesz az ébredés. Külső hatásai közé
tartozik, hogy a bőrt is nyugtatja, kiegyensúlyozza zsírosságát és serkenti a bőr anyagcserefolyamatait is. Fertőtlenítésre, allergiára, stressz oldásra, relaxálásra ajánljuk.
 Borsmentás:
A borsmenta illóolaj fájdalomcsillapító, helyi érzéstelenítő, hűsítő és fertőtlenítő hatású. A hűsítő és
helyi érzéstelenítő hatás miatt csökkenti a rovarcsípések, kiütések viszketését és jól befolyásolja a
reumatikus fájdalmakat, idegerősítő.
 Aloe verás parajdi fürdősó:
Az aloe vera növény lándzsás leveleinek kivonatát már több ezer éve alkalmazzák sebgyógyításra és
különböző bőrpanaszok enyhítésére. Nem véletlen hogy számos arckrém, testápoló, tusfürdő is
tartalmazza az aloe vera géljét. Az aloe vera és a parajdi só fürdősóban történő elegyítése igazi
nyerő páros, amiben megmártózva testileg-lelkileg felüdülünk. Az aloe verás parajdi fürdősó
rendszeres használatával a bőrünk szebb, a közérzetünk pedig jobb lesz. Minden bőrtípusra ajánlott.


SÓS IVÓKÚRA* – ÁRA: 410.-Ft/0,5 kg
Használhatjuk: ivókúraként, inhalálásra, száj-és foghigiéniai ápolásra, párologtatásra, szem-borogatásra,
orröblítésre, torokgyulladás kezelésére, köhögésre, mandulagyulladásra, hörghurutra, salaktalanításra,
méregtelenítésre. A sóoldatnak nincs szüksége különös tárolásra, mivel bármeddig eltartható. Teljesen
steril oldat, ezért sem gombák, sem csírák, sem baktériumok nem élnek meg benne.
1 teáskanálnyit
teszünk 1 liter szénsavmentes ásványvízbe vagy klórmentes vízbe. Az így kapott sóoldat a kiindulópontja
sokféle kezelési formának.
A sós ivókúra alkalmazása: allergia, szív és keringési panaszok, alvászavar, stressz, segít a lerakódott váladék
felszakításában. Segíti a koncentrációs képességünket, elmulasztja a krónikus fejfájást, megszünteti az
alvászavart. Pozitívan hat az anyagcserezavar okozta betegségeknél (pl. cukorbetegség, túlsúly).
Kiegyenlítően hat az alacsony és magas vérnyomásra, valamint a sav-lúg háztartásunkra, ezáltal segít
megszabadulni az elsavasodás okozta gombás fertőzésektől. Alkalmas bőrbetegségek, emésztési
problémák, vese- és hólyagbetegségek kezelésére, fog- és szájápolásra. Segít az asztma, hurut és allergia
leküzdésében. A kristálysóból tegyünk 1 teáskanálnyit 1 liter szénsavmentes ásványvízbe vagy klórmentes
vízbe. Ebből az oldatból igyunk meg reggelente felkelés után 1 pohárral éhgyomorra, mellette a napi
vízmennyiséget megnövelve. Az ivókúra során a rendszeresség és a kristálysó minősége fontos a pozitív
hatás eléréshez. Gyerekeknél és csecsemőknél elég néhány csepp az oldatból. Alkalmazható még:
párologtatásra, inhalálásra, szemborogatásra, orröblítésre és torokgyulladás kezelésére.

ÚJDONSÁGAINK!
Természetes alapanyagú, parajdi sóval készült fűszerkeverékek a Zöldövezetben!
Többféle ízesítésben, 50 grammos kiszerelésben kapható.
CSEPKE babaruha és textília mosószerek és öblítők a Cudy-tól!
„CSEPKE BABY” – Mosógél csecsemő kortól – Ára: 1.230.-Ft/1 liter (illatmentes)
„CSEPKE BABY” – Mosógél 3 hónapos kortól – Ára: 1.160.-Ft/1 liter (levendula és baba púder illatban)
„CSEPKE BABY” – Öblítő csecsemő kortól – Ára: 1.230.-Ft/1 liter (illatmentes)
„CSEPKE BABY” – Öblítő 3 hónapos kortól – Ára: 1.160.-Ft/1 liter (enyhe kamilla illatban)
„CSEPKE BABY” – Cumimosószer – Ára: 930.-Ft/0,5 liter
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Termékeinket csomagként az ország bármely részére eljuttatjuk (MPL, Webox, stb). A
szállítási díj, méret- és súlyfüggő, továbbá fizetési és átvételi mód szerint változik.
Magyar Posta Logisztika

TIPPÜNK: fogjon össze családjával, barátaival, munkatársaival, szomszédaival és rendeljenek közösen egy
csomagban, így egy ember akár kevés dolgot is rendelhet és a postaköltség is szétosztható.
További termékeink a honlapunkon: www.e-misszio.hu/bolt

Elérhetőségeink:
Tel./fax: 06-42/423-818, 504-403,
E-mail: zoldovezet@e-misszio.hu, Honlap: www.e-misszio.hu
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6.
Adószám: 19214555-2-15 - Számlaszám: 68800109-11076577
Reméljük hamarosan Önt is elégedet vásárlóink körében üdvözölhetjük, várjuk személyes,
telefonos és online megkeresését, rendelését!
Frissítve: 2016. november 15.
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