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MIT JELENT A KARITATÍV 
TERMÉK?
TÖRŐDJ A SZERVEZETEDDEL ÉS LÉGY HATÁSSAL. TE IS MINDEN HÓNAPBAN 
HOZZÁ JÁRULHATSZ EGY JÓ ÜGYHÖZ TERMÉKEINK RENDSZERES 
HASZNÁLATÁVAL.

ALKALMAZOTT
TECHNOLÓGIÁINK

LIPOSZÓMÁS
TECHNOLÓGIA

TOVÁBBFEJLESZTETT
ALKÍMIA

FERMENTÁCIÓ

MIKRONIZÁLT
AROMATIKUS OLA JAK



A PRIME SOURCE kötelez bennünket arra a törekvésre, hogy beszállító 
partnereink és - termékeinkben található - alapanyagaink, a világon elérhető 
mindenkori legmagasabb minőségi sztenderdekkel és minősítésekkel 
rendelkezzenek. 

PRIME SOURCE
CSAK A LEGJOBB AZ ELFOGADHATÓ

PRIME SOURCE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Bio és organikus alapanyagok

Szuperkritikus CO2 extraktumok és illóolajak

Spagirikus esszenciák



TOVÁBBFEJLESZTETT
ALKÍMIA

Az SPG technológiáról

Az emberi szervezet, úgy ahogy a természetben minden, az egyensúly megtartására törekszik. A minket
körbevevő fűszerek, gyógynövények, gyümölcsök és algák nem csak a napi étrendünket gazdagítják, hanem
különböző módszerekkel javunkra fordíthatjuk hatásukat az egyensúly megtartásának érdekében.

Az egyik ilyen eljárás a spagirika, amely a növényi kivonatok előkészítésének ősi alkímiai módszere. Lényege,
hogy a növényi tinktúrákat a lehető legtermészetesebb módon, a természetet tiszteletben tartva készítik.
A spagirikus módszer szétválasztást és egyesítést is jelent: szétválasztja a növény részecskéit, megtisztítja
őket, majd a folyamat a végére a koncentrált formulák megerősödnek.

A spagirikus esszenciák előnye, hogy nemcsak szerves anyagokat, hanem szervetlen anyagokat is
tartalmaznak (ásványi anyagok, nyomelemek) és a feldolgozás során a növény teljes ható erejét és
információit képesek kivonatolni.

A spagirikus esszenciák készítése három alapfolyamaton alapul: erjesztés, desztillálás és égetés. A
növényeket egy kozmikus üvegházi piramisban speciális időszaknak vetik alá, kiegyensúlyozott
környezetben, amelyben a fény, a nedvesség, a hőmérséklet, valamint a hangfrekvenciák is optimálisak. A
spagírikus szemlélet legismertebb eleme a holisztikus nézetben rejlik, miszerint minden növény
multidimenziós élőlény, amely veleszületett spirituális és fizikai energiákkal teli.



Aloe Vera
kivonat

Zsálya levél 
kivonat

Propolisz
Spg extrakt

Myrha
Co2 extrakt

Kék kamilla
Co2 extrakt

Zsálya
Co2 extrakt

SPG és Liposzómás 
Technológia

Citromfű
olaj



30 pv

GAIAN SPG SMILE MOUTH CARE SPRAY - 100ml

CPNP szám: 3232120

Összetevők

• Aloe Barbadensis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Aqua, Glycerin, Propolis
Extract, Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Chamomilla Recutita Extract, Cymbopogon
Flexuosus Oil, Salvia Officinalis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Commiphora Myrrha
Oil, Grape Fruit Extract, Polysorbate 20, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Sodium Hydroxyde, Citric Acid, Chlorophyllin-Copper Complex, Limonene, Geraniol, 
Linalool, Citral, Citronelool
SPG eljárással készült kivonatot és CO2 kivonatot tartalmaz

GAIAN SMILE



Növényi
fehérje

Fermentált Papaya 
és Baobab

Kollagén
Halból nyerve

A-, E-, D-, K-vitamin,  
B1,-B2,-B3,-B5,-B6,-B12

Biotin, Vas, Magnézium, 
Kálium, Szelén, Cink,

Lactobacillus 
acidophilus

SPG Technológia
Króm, Molibdén, Réz, Jód, 
Mangán, Folsav, Kálcium



39 pv

Spagyric Slim 2 - glutén és laktózmentes fehérje 
keverék - 500 g

Testtömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszer

Összetevők

Rizs fehérje, Zöldborsó fehérje, Rizs liszt, Maltodextrin, Zsírszegény kakaó, Guargumi, 
Kollagén, Izomaltulóz, Baobab extrakt, Lactobacillus acidophilus, Papaya extrakt, 
Inulin,Napraforgó olaj, Kókuszolaj, Napraforgó lecithin, Természetes kakaó aroma, 
Vitamin & ásványi anyag mix.: C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, D-vitamin, K-vitamin,  
B1,-B2,-B3,-B5,-B6,-B12 -vitamin, Biotin, Vas, Magnézium, Kálium, Szelén, Cink, Króm, 
Molibdén, Réz, Jód, Mangán, Folsav, Kálcium), Stevia (édesítőszer)

D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához. A szelén és a jód 
hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez. A B6, B2, B1 vitaminok és a kalcium 
részt vesznek a normál anyagcsere folyamatokban. A B2, B12, B6, C, folsav és a 
magnézium hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. Az A, C, B12, 
B6, D vitamin, cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A 
króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához és a makro-tápanyagok 
anyagcseréjéhez. 

SPAGYRIC SLIM2



FERMENTÁCIÓA fermentációs eljárásról

A Földön minden mindennel összefügg, az élet rendkívül változatos formái szimbiózisban élnek. Az emberi
szervezetben több ezer mikroba él és támogatja a megfelelő működést. Nagy részük ártalmatlan és
jótékony hatással van az életre. Segítik az emésztést, erősítik az immunrendszert, azonban vannak
olyanok, amik ha túlszaporodnak, akkor kárt tehetnek, ezért törekednünk kell az egyensúlyuk
megtartására.

Élőflórás- biológiailag aktív anyag, - antioxidáns tartalmú ital, amellyel célunk segíteni a természetes folyamatokat a
szervezet számára. A magas élőflórás készítményben számos hasznos és létfontosságú mikroorganizmusokat
(baktériumok, gombák egyaránt) találunk. A komplex mikrobiális közösség mellett nagy molekulatömegű
huminsavakat is tettünk az italba, amelyek elősegítik a mikroorganizmusok anyagcsere folyamatait.

A Frequency Microflora egy fermentáció útján előállított étrendkiegészítő ital. A jótékony baktériumokat és
gombákat 37°C-os tisztított vízzel és egy erre a célra kifejlesztett cukornádmelasszal keverve a megfelelő
technológia betartásával indítjuk el a folyamatot. A cukornád melasz biztosítja a táplálékot a szaporodásukhoz. A
fermentáció végén igen magas csíraszám (ahány csíra, annyi élőlény) jön létre, ez a folyadék nem csupán egy anyag,
hanem több milliárd élőlény közössége.
A haritaki, amalaki, bibhitaki az alapja a Triphalának, amely az egyik legjelentősebb ayurvédikus növényi
kombinációk egyike.
Az ájurvéda több mint ötezer éves Indiai hagyományos, természetes holisztikus rendszer, amelyet évezredeken
keresztül fejlesztettek és a fő célja, hogy az emberi szervezetet egyensúlyba helyezze. Szó szerinti fordítása az „élet
tudománya”, amely az egészséges életmód elveinek összessége.
Az ájurvéda egyfajta integrált megközelítését nyújtja a megelőzésnek és az életmód megváltoztatásának. Filozófiája
azon alapul, hogy az elme, tudat és a test tökéletes egységet alkotnak. Fontos hogy folyamatosan meg tudjuk tartani
a testünk belső egyensúlyát és ehhez elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás.



Aktív Élőflóra
Több milliárd élő baktérium

Arónia 
koncentrátum

Huminsav, fulvosav

Kékszőlő mag 
mikroőrlemény

Triphala
extrakt

Máriatövis 
extrakt

Datolya
koncentrátum

Tömjén
extrakt

C-vitamin, B6, B12 Fermentáció



50 pv

Élőflórás folyékony értendkiegészítő - 1000 ml 

OGYÉI Notifikációs szám: 16566-1/2018

Összetevők

• Aktív élőflóra (tejsavbaktérium és élesztő-készítmény: tisztított víz, cukornád melasz, 
Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei),

• Arónia és datolya extrakt, vörös szőlőhéj extrakt, amalaki extrakt, bibhitaki extrakt, 
haritaki extrakt, szőlőmag, fulvosav, huminsav, tömjén extrakt, máriatövis extrakt, 

• C-vitamin (L-ascorbinsav), B6 vitamin (Piridoxin hidroklorid), B12 vitamin 
(Cyanocobalamin)

FREQUENCY MICROFLORA



LIPOSZÓMÁS
TECHNOLÓGIA

Az liposzómáról

Mi az a liposzóma? A liposzomális technológia lényege, hogy a liposzóma gömböcskék, amelyek kettős
foszfolipid réteggel határoltak, különböző hatóanyagokat képesek magukba zárni.

Az így beburkolt hatóanyag védetten, a gömböcskébe zárva eljut a véráramba, onnan a sejtekhez, ahol a
foszfolipid beépül a sejtmembránba, miközben a hatóanyag a sejtekbe jutva táplálja azokat. A
sejtmembrán is foszfolipidekből épül fel, sejtjeink egészséges működésének megőrzésében játszik fontos
szerepet.

NEEDMAX étrendkiegészítőnk ÉS GAIAN kozmetikumaink liposzómás technológiával készülnek, így kiváló
felszívódással képes hatékonyan, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyre eljuttatni a
hatóanyagokat.



Kurkuma
kivonat

Piperin 
(Fekete bors)

Gyömbér
kivontat

D-vitamin

E-Vitamin

C-Vitamin

Liposzóma



45 pv

LIPOSZÓMÁS C VITAMIN
GYÖMBÉRREL, KURKUMÁVAL, FEKETE 
BORS KIVONATTAL, E & D3 VITAMINNAL

OGYÉI/71236-2/2019
Mangó ízű folyékony étrendkiegészítő édesítőszerrel - 200 ml

Összetevők

Tisztított víz, C-vitamin (Na-L-aszkorbát), Növényi glicerin, Poliszorbát(emulgeáló 
szer) Kurkuma kivonat (kurkumin), Szójalecitin (emulgeáló szer), Természetes 
mangó aroma, E-vitamin(D-alpha-tocopheryl acetate), C-vitamin (L-aszkorbinsav), 
Kálium-szorbát (tartósítószer), Gyömbér kivonat (gingerol), Édesítőszer(steviol-
glycosid), D3-Vitamin (Cholecalciferol), Fekete bors kivonat (piperin)

5 ml NRV% 10 ml NRV%
C-vitamin 1000 mg 1250 2000 mg 2500
E-vitamin 12 mg 100 24 mg 200
Kurkumin 18 mg NA 36 mg NA
Gingerol 1 mg NA 2 mg NA
Piperin 30 µg NA 30 µg NA
D-vitamin 5  µg 100 10  µg 200

NEEDMAX



Shea
vaj

Avokádó
olaj

Sárgabarackmag
olaj

Jojoba
olaj

Kókusz
olaj

Argán
olaj

Kakaóvaj
Liposzóma

Levendula
illóolaj

Rózsafa
illóolaj

Szantál
illóolaj

Citromhéj
olaj

Hyaluron
sav

Tömjén
illóolaj

Liposzómás
formulában



20 pv

Liposzómás testápoló - 200 ml

Összetevők

• Shea vaj, Sárgabarackmag olaj, Argánolaj, Avokádó olaj, Jojoba olaj, Kókuszolaj, 
Kakaóvaj
• Levendula illóolaj, Szantál illóolaj, Rózsafa illóolaj, Tömjén illóolaj, Citromhéj olaj
• Hyaluronsav

GAIAN BODY LOTION



MIKRONIZÁLT
AROMATIKUS OLA JAK

Az LAVAN technológiáról – mikronizált aromaterápia

Szabadalomra épülő liposzómás kozmetikumainkban stabilizált cseppek formájában található
hatóanyagok közvetlenül a sejtfallal érintkezve fejtik ki hatásukat. A fejlett foszfolipid technológia
alkalmazásának köszönhetően az egyes alkotóelemek saját biológiai aktivitása megváltozott.

Aromaterápiás termékeinben összeállítjuk azokat a kombinációkat, amelyek olyan egységet képesek
alkotni, hogy az adott területen a legtöbbet nyújthassák. A LAVAN készítmények hatóanyagai főként olyan
növényi kivonatok, esszenciális olajok, amelyeket évszázadokon át használtak és használnak ma is a
szépségápolásban.

Szervezetünk első védelmi vonala és legnagyobb felülete a bőrünk. Mivel elemi szerepe van abban, hogy a
káros környezeti hatásoktól megvédjen minket, fontos, hogy megfelelően támogassuk.



Levendula illóolaj

Borókaolaj

Citromhéj illóolaj

Ánizsolaj

Kamillaolaj

Bazsalikomolaj

Ciprusolaj

Rozmaringolaj

Jázminolaj Mikronizált
Aromatikus olajok

A-Vitamin

E-Vitamin



45 pv

Mikronizált hatóanyagú bőrápoló spray - 100 ml

CPNP szám: 2462979

Összetevők

• Levendula illóolaj, Citromhéjolaj, Ánizs illóolaj, Bazsalikom illóolaj, Boróka illóolaj,
Ciprus illóolaj, Jázmin illóolaj, Kék kamilla illóolaj, Rozmaring illóolaj, A vitamin, E-

vitamin

LAVAN RAPID



40 pv

Mikronizált hatóanyagú bőrápoló spray - 100 ml

CPNP szám: 1999962

Összetevők

• Levendula illóolaj, Citromhéjolaj, A vitamin, E- vitamin

LAVAN DUO SENSITIVE



40 pv

Mikronizált hatóanyagú alkoholtartalmú 
bőrápoló spray - 100 ml
CPNP szám: 1999958

Összetevők

• Levendula illóolaj, Citromhéjolaj, A vitamin, E- vitamin

LAVAN DUO ACTIVE



35 pv

Mikronizált hatóanyagú testvaj - 38g – 14 db testgyöngy

Összetevők

• Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Citromhéj illóolaj,
• Kakaóvaj, A-vitamin és E-vitamin

LAVAN BALM



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET.

www.positeamnetwork.com


