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Minden problémát gyökeresen kell megoldani

Szeretnélek elkalauzolni az e-book sorozatom első részével a Jugandi
módszerhez, melynek segítségével a megoldandó gondokat gyökeresen oldjuk
meg. Az e-book első része a fogyásról fog szólni, ahol a tartós súlyfelesleg
mögött meghúzódó stresszt, negatív gondolkodásbeli gátat is kezelni tudjuk.

Ezeket a negatív gondolkodásbeli gátakat feloldva, megszüntetjük a stressz
evést. Megfelelő gyógynövényekkel a szervezetünk működését támogatva és
egy egészséges étrendet követve le tudunk fogyunk. Így, nem kell drága divatos
diétákat követni, melyeknél megvan a veszélye a jojó effektusnak, mellyel a
kilókat leadjuk, de amint abba hagyjuk, vissza szedjük.

Az egyik oldalon azt lehet olvasni, hogy méreg drága étrendkiegészítőtől vagy
portól lehet lefogyni. A másik oldalon azt olvasod, hogy csak a húst hússal jó
enni. Azonban az állatvédők és a vegánok azt mondják, hogy ne egyél húst,
mert túl sok a metántermelés, illetve nem tesz jót a veséidnek, és az ízületre
kirakódik a hús bontásából származó húgysav. 

Másik nagyobb téma arcápolás, melyet nem csak kívülről kezelünk, hanem a
megoldást gyökeresen kezeljük. A „Tudod mitől natúr a natúr kozmetikum?”
cikkemben, kifejtettem, hogy milyen alapanyagokat ne kenj magadra. Hiszen
kiderült a parabénről, hogy a mellrák kialakulását elősegíti, akkor azt eddig
miért engedték? A natúr kozmetikumok legújabb tartósítószere a
Phenoxyethanol is irritáló, a legújabb kutatások során. Melyik kozmetikumot
nevezhetem natúr kozmetikumnak? Most bemutatom a helyes arcápolás
mellett, a megfelelő alapanyagokat is. 
 

Kinek szól az e-book?

Ezen e-bookot elsősorban azoknak a nőknek írom, akik háztartást vezetnek,
tanulnak, dolgoznak, gyereket nevelnek, vagy segítenek az unokák körüli
munkában, feleségek, szinglik, asszonyok és mindamellett nők. Ha ebből a
felsorolásból legalább 3 igaz rád, akkor ez a e-book neked szól. 
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Azt lelkileg megfelelő módszer segítségével a negatív gondolkodásbeli
gátakat ki kell törölni,
testileg ki kell kitisztítani és a szerveink működését segíteni kell
gyógynövényekkel, és 
kívülről megfelelő magas hatóanyag tartalmú krémek használatával 
 lehet megoldani. 

Miről szól az e-book?

Mikor megszültem az első gyerekemet, nagy súlyfeleslegem volt, teli volt az
arcom pattanással, a hasam striákkal, a combom narancsbőrrel az önbizalmam
sehol sem volt. 

Szerencsémre, 2015-re már sok tapasztalatot szereztem, mind a tanulmányaim
és segítségnyújtások által. Ezáltal vonzó, szép arcú, csinos és magabiztos lettem
a módszerem által. Ebben az e-bookban ezt a módszer szeretném Neked
bemutatni.

Ennyi év tapasztalata után azt kell mondanom, hogyha valakinek van egy
problémája, akkor:

Most a fogyásról, szép vonzó arc kialakításáról és az önbizalom növelő
módszerek egy részéről írok. Ezeket tudományos alapokon bizonyított
gyógynövényekkel, lelki terápiákkal, és megfelelő krémekkel lehet kialakítani.
Ennek az e-booknak az a célja, hogy bemutassak egy módszert, mellyel újra
egyensúlyba kerülhetsz és magabiztosabb és vonzóbb lehetsz.

Ki vagyok valójában?

Gyerekkoromban nagyon sok problémám volt az osztálytársak előtti feleletben,
szerepelésben. Nagyon kicsi volt az önbizalmam, nagyon nehezen barátkoztam
és nagyon gátlásos voltam. Az általános iskola vége fele elkezdtem az
Agykontrollt csinálni, mely nagyon megtetszett. Így bele mélyedtem a témába
és elkezdtem, Osho meditációs módszereit tanulmányozni, és alkalmazni. A
középiskolai évekre az önbizalmam helyre állt, és egyre sikeresebb lettem.
Vegyipariban meg tanultunk szappant és parfümöt is készíteni, mely tovább
mélyítette az elköteleződésemet.
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Az Egyetemen célirányos voltam, mely végén 2009-ben lettem Okleveles
vegyész. 2010-ben lett egy komoly pajzsmirigy betegségem, melyet már az
orvosok műtöttek volna. Azonban tudtam, hogy a problémám lelki eredetű,
így tovább mélyítettem tudásom, és meditációs módszeremmel és
gyógynövényekkel teljesen meggyógyítottam magam. Továbbá az általam
kifejlesztett arckrémmel a pattanások és ráncok is eltűntek. 2014-ben
elvégeztem még a kineziológia One Brain 6 tanfolyamát, mely nagy változást
hozott az életemben.

2015 óta foglalkozom a természetgyógyászattal, mellette tanítom és készítem
is a natúr kozmetikumokat. Módszeremmel elsőnek a családomat, a
barátaimat, és ismerőseinket kezdtem el kezelni teljesen ingyen. Olyan
változásokat indítottam el az emberekben, hogy az eddigi életük 180 fokos
fordulatot vett. Sokaknak, akinek nem volt párja, kezelésem után azonnal lett
önbizalma, majd párkapcsolata. Sokak lefogytak, volt, aki egy rossz
párkapcsolatot hozott helyre stb.
 
A segítség nyújtás az életem eleme lett. Az emberek letörten bejönnek a
rendelőbe, majd a rendelés végén, mint egy héliumos lufi, úgy repkednek
boldogan. Sok tapasztalatszerzés után Kineziológusként és Fitoterapeutaként -
gyógynövény szakértőként 2018-ban nyitottam egy rendelőt, ahol sok
segítségkéréssel találkoztam és sokféle módszerrel oldódottam meg különböző
gondokat. A legtöbb esetben a magbiztosság hiánya a legnagyobb gond. Mára már
nagyon sok módszert tanultam és ismertem meg, és kialakítottam egy nagyon
hatásos módszert, melynek a könyv formátuma készül.

Hogyan legyek vonzó, csinos, magabiztos lelkileg
kiegyensúlyozott 30 felett is?

Most leírom Neked, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy magabiztos
légy. Az elmúlt jó pár évben elég sok tapasztalatot szereztem az ügyfeleim
körében a magabiztosság megszerzéséhez. Azt kell, írjam, hogy a vonzó és
magabiztos éned kialakításához lelkileg rendezni kell a gondolataidat, továbbá
ki kell tisztítani a szervezetedet belülről és megfelelő gyógynövénnyel fel kell
tölteni. Majd ezután kívülről 100 %-ban természetes magas vitamin-és
hatóanyag tartalmú natúr kozmetikumokkal kell ápolni a külsődet.
 
A sorrendet be kell tartani, hiszen kenheted magad kívülről, ha belül nem
megfelelő az állapotod. Ihatod a gyógyteát, étredkiegészítőket vagy szedheted
a tünet kezelésére szolgáló gyógyszereket, ha lelki eredetű betegséged van.



Melyek azok a gyógynövények, lelki terápiák és
natúr kozmetikumok, melyek segítenek?

Lelki terápiák
A magbiztosság, az egészség és a boldogság kéz a kézben jár. Sok problémával
küzdhetünk, ilyen lehet a munkahelyi kapcsolat, vagy a családi-, esetleg a
párkapcsolati problémák. Minden történet ott kezdődik, hogy az életünkben
van egy rossz, kellemetlen esemény. Ez az esemény lehet például egy nem várt
pofon, vagy egy megalázás több ember előtt. Nagyon sokféle változatot ide
írhatnék. 

A lényeg, hogy az életben történt velünk valami, amelyet nem tudtunk
feldolgozni. Ez a feldolgozatlan harag vagy düh ott van a lelked, más néven
tudatalattid mélyén. Telik az idő és egyre jobban azt veszed észre, hogy az élet
nehéz és sok fájdalommal teli. Legtöbbször az Önmagadról alkotott képedet,
másokhoz méred. Rohanunk egész nap, munkahelyre, iskolába, vagy óvodába
visszük a gyereket, háztartást vezetünk stb. Kevés idő van befele fordulni, a
gondolatainkat rendezni.

Elsőnek alkosd meg az életedben az egyensúlyt úgy, hogy mindenre hagyj elég
időt. A munkára, a családra és Önmagadra is szánj időt. Képzeld el, hogy
minden reggel mikor felkelsz, látod magad előtt, hogy milyen sok mindent
elértél már az életben. Látod, hogy kik vesznek körbe, amiért nagyon hálás
vagy. Töltsd meg a szívedet szeretettel és légy hálás, hogy szeretteidnek nincs
bajuk és veled vannak.

Tűzz ki Magad elé kisebb célokat, amely egy nagy céllá alakul. Például, meg
tanulsz varrni, ahol az elején csak könnyű ruhákat varrsz, de később már egy
kihívásokkal teli ruhát is meg tudsz alkotni. Esetleg eljársz futni, azon célból,
hogy fogyj és egyre több kilométert tudj lefutni. A cél lebeg a szemed előtt, és
egyszer csak azt látod, hogy imádod, amit csinálsz. A második, amit ajánlok,
hogy tűzz ki Magad elé olyan célt, mely nem társadalmi elvárás (például:
gyereknevelés), hanem csak rólad szól. Lehet ez bármilyen tevékenység.

A harmadik, amit ajánlok, hogy számold fel magadban azokat a sérelmeket,
melyek benned vannak. Vonulj el egy helyre, ahol egyedül lehetsz és csukd be
a szemed. Lazítsd el a tested, vegyél mély lélegzeteket. A levegő kifújásánál
érezd, hogy ellazul a tested. Gondolj arra, ami dühít és képzeld magad elé. 
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Próbáld meg kitörölni a gondolataidból azt a személyt vagy tárgyat, mely
bosszúságot okozott Neked. Vizuálisan végezheted egy nagy radírral vagy egy
tisztító tűzzel. Azok a gondok, amelyek nem szorulnak kitörlésre, lásd, hogy
megoldódnak. Sírás, ásítás vagy nevetés jelzi számodra, hogy a stressz oldódik.

Már középiskolás koromban gyakoroltam az agykontrollt és Osho meditációs
módszereit használtam. 11 különböző módszert ismertem és tanultam meg. 14
év tanulás és gyakorlás után megismerkedtem a kineziológiával is. 2015-óta
kezelek embereket stresszoldó módszerekkel. Most a negyedik javaslatom
következik, melyet Osho-tól tanultam, de magam képére formáltam: 
Ülj le csukd be a szemed, minden egyes levegő kifújásra lazítsd el magad, és
hangolódj rá a saját ritmusodra. Ezután csinálj bármilyen monoton feladatot -
fuss, sétálj, dolgozz-, de úgy tedd, hogy vegyél egy mély lélegzetet, fújd ki, és
mindent a saját ritmusodban csinálj. Ha kibillensz, kezd előröl. Maradj
egyensúlyban. Maradj ebben a ritmusban és monotonon csinálj mindent.
Lehet ez egy séta, vagy futás. Ezen meditáció egyensúlyt és boldogságot fog
hozni az életedben. 

Az ötödik tanácsom az önbizalom növelésre, hogy csukd be a szemed, és
minimum 20-szor egymás után mond el „Szeretem magam”. Ennek a
mantrának nagyon nagy hatású ereje van. Csinálhatod, mikor valamilyen
nagyobb megmérettetés előtt állsz, vagy mikor rossz a kedved. Mantrázás
közben vizualizálhatod közben magad gyönyörűnek egy szép ruhában, vagy
egy sikeres esemény közben. 

Figyelj, a Mantrázásnak sok veszélye lehet. Személyiséged az életed során
kifejlődött, melynek a pozitív és negatív események is hozzájárultak. Kialakult
egy hitrendszer benned, melyet mantrázással nem fogod tudni felül írni, csak
egy adott ideig fogod elhinni, amit mantráztál. Így jártam Én is, mikor
tanultam a mantrázást. Olyan dolgokat mondtam, mellyel egy régi traumámtól
akartam megszabadulni. Azonban nagy pofára esésé ért nagy
boldogságomban, mert a tudat alatti hitrendszert nem lehet ilyen könnyen
felül írni. Csak óvatosan mit hitetsz el magaddal, mert tényleg elhiszed egy
darabig. 

Ha fogyni szeretnél, vagy egy cél lebeg a szemed előtt, akkor vonulj el egy
csendes helyre, ahol csak Te vagy, senki más. Lazítsd el tested és keresd
magadban azt a problémát, amely meg gátol a céljaidban. Tedd az egyik kezdet
zárt ujjakkal a homlokokra, a másikkal a tarkód feletti részre.



Tedd fel a kérdést, hogy mi az esemény, mely stressz okozott Nekem, mely meg
gátol a fogyásban? Megjön a válasz, melyet törölj ki magadból. Nagyon sok
módszer van még, melyre megtaníthatlak. Most kezdésnek ennyi elég. Nagyon
sok módszer van még, melyre megtaníthatlak. Most kezdésnek ennyi elég. 

Fogadd el a külsőd olyannak amilyen. Szeresd azt, aki visszanéz a tükörből. Ezt
úgy tudod megtenni, hogy látod magadban a szépet. Majd, amikor elfogadod
Önmagad, akkor képzeld el, hogyan akarsz kinézni és mit tudsz ennek
érdekében megtenni. Amennyiben fogyni szeretnél, az első, hogy megértsd a
fogyás képletét. A bevitt kalóriának kevesebbnek kell lennie, mint a
ledolgozott kalóriának, így a fogyás beindul.

Hogyan tudod csökkenteni a kalóriát? 
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Úgy, hogy egyél kevesebbet. Ha
eddig kiszedtél egy nagy tányér
ételt, most annak a felét kapard
vissza, és csak a felét edd meg.
Ennek a mennyiségnek egy
tenyérnyi mennyiségnek kell
lennie. 

Legjobb, ha nem vonsz meg
magadtól semmit, mert egy
nehéz diéta sok stresszt tud
okozni, mellyel több kárt teszel
magadban, mint hasznot. Hiszen, 

amint abba hagyod a diétát, úgy a leadott felesleg úgy is vissza fog jönni.
Életmódot kell beállítanod, melyet nem hagysz abba. 

A kevesebb étellel a gyomrod könnyebben fog dolgozni, a hasad sem fog
puffadni a sok kajától. Egy idő múlva az emésztésed is felgyorsul. 

Azonban, ha gyorsabban szeretnél fogyni, akkor cseréld le a cukrot és a fehér
lisztet, melyeknek magas a kalóriatartalma. Figyeld a tested jelzéseit, mikor
megkívánsz valamit azt edd meg, de mértékkel. Valószínűleg okkal kívántad
meg, de ne zabálj be belőle!



Figyelj oda, hogy egy héten 1-szer vagy 2-szer ne egyél húst és adalékokat
tartalmazó ételeket. Ezáltal tehermentesíted a veséidet, a beleket és a májad,
így azoknak több idő jut az egyéb méreganyagok kiürítésére. Erre a témára egy
külön e-bookot szánok, ahol az ízületeidet is rendbe tudod tenni.

Gyógynövények a fogyásért

Igyál zöld teát, mely csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát, antioxidáns, gyulladáscsökkentő, csökkenti a vér
koleszterinszintjét. Csökkentheti a szívkoszorúér betegségek (CHD)
kockázatát, azáltal, hogy csökkenti a koleszterin és a triglicerid
plazmaszintjét. A zöld tea katechinek-epigallocatechin-gallát
hatóanyagai zavarják a zsír (zsírsavak) emulzióját, emésztését és micellás
oldódását. (4)

Igyál kukoricabajusz teát, mellyel a kezelt csoportok vércukorszintje rendkívül
jelentősen csökkent, mellette a testtömeg csökkenés rendkívül jelentős volt.
További vizsgálatokban bizonyításra került, hogy a kukoricabajusz a bél
mikroflóráját is javítja, mely a testtömeg és a zsírszövet mennyiségének
(méretének) meghatározó tényezője, hiszen a mikroflóra fontos szerepet
játszik a II. típusú cukorbetegség (T2D) kialakulásában. Lactobacillus és a
Bacteroides mennyisége növekedett a vizsgálatok során a kukoricabajusszal
kezelt csoportokban, így a bél mikroflórájának az egyensúly helyreállításában
is segít. (5) 

Kökényvirág a zsír (lipid) anyagcserére jótékony hatással van, normalizálja az
LDL / HDL koleszterinszintet, és a vér koleszterin és koleszterin / foszfolipid
(sejthártya szerkezeti elem) arányát, valamint hatékony a szív- és érrendszer
védelemében ill. gyulladáscsökkentő hatású. További in vivo vizsgálatokban
kimutatták, hogy javítja az antioxidáns státuszt, az érelmeszesedés korai
szakaszában jótékony hatású, javítja az érrendszer működését. (2)
 
Fahéj hatását vizsgálták összesen 60, 2-es típusú cukorbetegségben
szenvedőn, 30 férfin és 30 nőn. A fahéjat 40 napig fogyasztották, melynek
eredménye, hogy a fahéj csökkentette a glükózszintet (18–29%), a trigliceridet
(23–30%), az LDL-koleszterinszintet (7–27%) és az össz. koleszterinszintet
(12–26%). Javította a glükóz anyagcseréjét és a lipid anyagcserét, az
antioxidáns állapotot és a kapilláris funkciót. (7) 

Force of Nature 08

Legmagasabb vitamin és hatóanyagú Natúr Kozmetikumok és Gyógynövényteák



Gyermekláncfű levél magas zsírtartalmú étrend mellett javítja az emésztést,
gyulladáscsökkentő hatása van. Hatóanyagai zsíranyagcsere problémák esetén
jótékony hatással vannak a szervezetre, vizelethajtó és vértisztító, serkenti a
máj és a vesék aktivitását, Csökkenti a vérzsírt, oldja a koleszterint.
Vércukorszintet csökkent, így csökkenti az inzulinrezisztenciát. Ezek az
eredmények azt mutatják, hogy a gyermekláncfű levél ígéretes megközelítést
jelenthet az elhízással összefüggő nem alkoholos zsírmáj megelőzésében és
kezelésében. (10)

A Fogyi tea az eddig felsorolt gyógynövényeket tartalmazza, mely már sokaknak
segített. 5 féle gyógynövényből van összeállítva, melyek a vércukor szintet és
koleszterinszintet is csökkentik. 
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A kökény virág által a szív és érrendszer állapota is
javul, továbbá beállítja az LDL/HDL
koleszterinszintet. Az érelmeszesedéses állapotot
javítja. 

A teában található gyermekláncfű levél a máj és a
vese működését serkenti, vértisztító és vizelethajtó
tulajdonsággal is rendelkezik. A bélrendszer
állapota is javul, mert a Fogyi tea enyhe hashajtó
hatású. A kukoricabajusz a bél mikroflóráját helyre
állítja. A Fogyi tea úgy lett megalkotva, hogy este is
fogyasztható, ezáltal, nagyobb vacsorázás után is
lehet inni a teát. Továbbá a benne található
hibiszkuszvirág nagyon magas
antioxidánstartalommal rendelkezik, mely a sejtek
megfelelő működéséhez szükséges. 

Összefoglalva a Fogyi tea csökkenti a vércukorszintet, a koleszterinszintet,
javíja a szív- és érrendszer állapotát, normalizálja az LDL/HDL szintet, és
méregteleníti a szervezetet.
A saját példámból kiindulva, az első gyerek születése után a feljött kilókat le
szerettem volna adni. Az első, amit tettem, hogy kevesebb mennyiségű ételt
ettem. Ittam hozzá a Fogyi teát, így nem éreztem, azt, hogy kevesebbet ettem
volna, mert a kaja után ivott 2dl Fogyi tea telít. Azt veszem észre, amikor két
étkezés között iszom a Fogyi teát, és belefeledkezem a munkába, hogy az ebéd
vagy vacsora ideje kitolódik, mert észre sem veszem, hogy éhes vagyok. Tehát
a Fogyi tea fantasztikusan csökkeni az étvágyat. Mozogni a legtöbbet a
gyerekekkel szoktam, mely egy nagyobb túra, vagy fogócskázás stb. szokott
lenni.

https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea


Cellulitisz eltüntetése

A cellulit a bőr alatti szövetben elhelyezkedő zsírlerakódások és ödéma
következménye. Bizonyíték van arra, hogy a hormonok befolyásolják a
cellulitisz képződését. Az ösztrogén serkenti a zsírtermelést (lipogenezist) és
gátolja a zsírcsökkenést (lipolízist). A pubertáskorban, a terhesség alatt, a
menstruáció súlyosbodása során vagy orális fogamzásgátló alkalmazásával
jelenik meg a narancsbőr. Nagyon sok kozmetikum, továbbá natúr
kozmetikumokban is vannak olyan összetevők, melyek ösztrogént
tartamaznak. 

Bizonyíték van arra is, hogy a nyirokelvezetésben és a bőr keringésben
hiányosságok vannak. Azokon a területeken, ahol a keringés és a nyirok
elvezetésének az áramlása csökken, hajlamosabbak a mikroödéma
növekedésére zsírrétegeken belül, ami cellulitiszhoz vezet. Ezek azok a
területek, melyek nyomás alatt vannak, például üléskor a fenekünk. 

Ahhoz, hogy a cellulitisz eltűnjön a minden napos masszírozás szükséges, így a
vérkeringés is beindul. Legjobb, ha a combon térdtől fel fele masszírozzuk a
combot.

Force of Nature 10

Legmagasabb vitamin és hatóanyagú Natúr Kozmetikumok és Gyógynövényteák



Ehhez, olyan krémet kell alkalmazni, melyben Koffein van, mely nagyon
könnyen behatol a bőrbe, közvetlenül hat a zsírsejteken keresztül és elősegíti
a zsírbontást. A koffein serkentően hat a bőr véráramlására
(mikrocirkulációjára) is. Közzétettek egy tanulmányt, amely azt mutatta, hogy
a koffein 17% - os csökkenést okozott a zsírsejtekben a kontrollhoz képest.
(XVI., XVII.)

A grapefruit mag kivonat egészségügyi előnye: méregtelenít, fertőtlenít
antiszeptikus hatású, ízületi gyulladást, cellulitiszt, fejfájást, izomfáradtságot,
reumatikus megbetegedést, merevséget és stresszt gyógyít. (XVIII) A cellulitisz
javító hatás mellett az aknét és a striákat is kezeli. (XIX)

A közönséges borostyán levél javítja a vénás és nyirokelvezetést. Csökkenti az
ödémát, továbbá fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. Aktiválja a
keringést. (XVI.)

A palástfűről kiderült, hogy a növény vírusellenes, összehúzó, görcsoldó és
antioxidáns hatású. A kivonata jelentős sebgyógyító, összehúzó hatású. (XIV.)

Az atlasz cédrus olaja hatékony baktériumölő, gombaellenes, antimikrobiális
és gyulladáscsökkentő aktivitást mutatott. (XV.)

A pásztortáska antimikrobiális, gyulladáscsökkentő, antioxidáns,
ödémacsökkentő és a szív- és érrendszerre jó hatása van. Továbbá van néhány
gyógyászati   tulajdonsága, például vérzésgátló. (XXI.)
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Megalkottam egy krémet, melyben az eddig
felsorolt összetevők vannak. Bekenem magam
estére, érzem, hogy feszül a bőröm és egyre
szebbnek látom magam a tükörben.
Fantasztikus vásárlóink megosztották velünk a
sikerüket, melyek az alábbi képeken láthatók.
Az első képen két hét alatt eltüntette a narancs
bőrt. A másik képen egy szülés utáni pocakot
lehet látni, melyen egy kenéssel teljesen
kisimította a hasat és a striák nem látszanak.

https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo


A Fogyi tea és a Feszesítő Cellulit ellenes natúr krém megoldást nyújt. Úgy
alakítottuk ki a Cellulit ellenes natúr krémet, hogy a krém vizes fázisa tömény
gyógynövény koffeines kivonat legyen, az olajos fázisa tápláló és feszesítő.
Ahhoz, hogy a magas hatóanyagtartalmat elérjük, a kivonatokat saját magunk
készítjük.
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Firming Anti-Cellulite Natural

Testápoló 
2 hét használat után

Előtte Utána  
Firming Anti-Cellulite Natural

Testápoló 
1 használat után

 
 

Előtte Utána

„Este mikor felkenem bemasszírozva a combomba a Firming Anti-Cellulite
Natural Body Krémet kellemesen bizsereg. Másnapra feszesebbnek,
vékonyabbnak látom és érzem a combom. Ekkora mennyiségben az ára
ajándék. Imádom!”

G. Adrienn
 

"Firming Anti-Cellulite Natural Body krém már első felkenésekor a
combomon frissességet éreztem. Másnap reggel feszesebbnek éreztem a
combom.”

Juhász Enikő
 

 

https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
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Arcápolás 

Az arcápolás alapja, hogy minden este mosd meg az arcod és kendbe
arckrémmel. Egy héten egyszer radírozd a bőröd és használj arcmaszkot.

Havonta egyszer: 

1. Arcradírral radírozd az arcod
2. Gőzölögtesd meg az arcod, úgy hogy kamilla virágot felforralunk, majd
törölközővel lefedve a forró kamillásvíz felett 10 percig gőzölögtessünk.
Ezáltal a pólusok kinyílnak.
3. Arcmaszkkal kend be az arcod, mellyel kiszívja a pólusok között a
szennyeződést.
4. A gennyes pattanásokat nem szabad kinyomkodni. A pici mitesszereket
egy lefertőtlenített ruhával megpróbálhatod kinyomkodni. Figyel, csak
azokat, melyeknél nem töröd az arcbőrt. 
5. Kendbe arckrémmel.
 

A stressz azonnal meglátszik a bőrödön, így gyakorold a leírt lelki terápiákat.
Heti 1 vagy 2 nap tarts húsmentes napot, és egyél sok gyümölcsöt és zöldséget. 
Aludjad ki magad, és igyál sok vizet és gyógyteát.

A bőr és a szervezetünk öregedése nem áll meg. Azonban lelassíthatjuk
antioxidánsokkal. A sejtek működése során szabad gyökök keletkeznek. A
szabad gyökök gyorsan reakcióba tudnak lépni, így a roncsolják a szervezetet. 
 Ezért a sejtek antioxidánsokat is termelnek a szabad gyökök ellen.  

Ahogy telik az életünk, a sejtek egyre kevesebb antioxidánst tudnak termelni,
és beindul az öregedési folyamat. Emiatt egyre több antioxidáns kell bevinni.
Az antioxidánsok csoportjába nagyon sok vegyület tartozik, ilyen például a
vitaminok.

Azonban ide tartoznak még például a Flavonoidok csoportja és
Proantocianidok csoportja, melyek nagy mennyiségben a gyógynövényekben
találhatók meg. Az antioxidánsokkal az öregedést és az egyes betegségeket is
meg lehet állítani, sőt visszafordítani. 



Ehhez az kell, hogy többféle antioxidánst vigyünk be, mely az Elixír teában
össze lett válogatva. Ezek a következők:

A Ginkgo Biloba levél által a szellemi frissességet is javítja, a koriander a bőr
kollagén termelését fokozza, a körömvirág, hibiszkuszvirág és a homoktövis
termés a szív- és érrendszer és bélrendszer állapotán segít, és feltölt
antioxidánsokkal és vitaminnal.

A koriandert mely jelentős antioxidáns hatású (25T) és megvizsgálták, és arra a
következtetésre jutottak, hogy a bőrsejtek magasabb I. típusú prokollagén
termelést produkáltak és sűrűbb dermális kollagénrostok keletkeztek a
fogyasztott tea által. (26T).
 
Ginkgo Biloba hatását vizsgálták az Alzheimer betegség esetében. Összesen
2372 beteget vontak be egy 12-52 hetes vizsgálatba. A vizsgálat során a Ginkgo
biloba hatékonynak tűnt a betegség ellen.(21) Ginkgo Biloba levélkivonatok
ginkgo-flavon-glikozidot és terpenoidot, terpén-trilaktont (ginkgolidokat,
bilobalidot), flavonoidokat, szerves savakat tartalmaz. (19T) Számos
bizonyíték támasztja alá azt az elgondolást, hogy a Ginkgo Bilobának
hatékony antioxidáns védelme van. (22T)

Homoktövis termés különböző tápanyagokat és bioaktív anyagokat
tartalmaznak, például vitaminokat, karotinoidokat, flavonoidokat,
többszörösen telítetlen zsírsavakat, szabad aminosavakat és elemi
komponenseket. A 20. századi klinikai vizsgálatok és tudományos vizsgálatok
megerősítik a homoktövis gyógyászati   és táplálkozási értékét, és közülük
legfontosabbak a rákellenes tulajdonságai. A homoktövis termés különböző
antioxidánsokat tartalmaz, amelyek hasznosak a szabadgyökök elleni harcban
és oxidatív károsodások megelőzésében. (28T)

Hibiszkuszvirágról kimutatták, hogy a kivonatai erős antioxidáns hatású, a
szabad gyökökre gyakorolt   erős tisztító hatásának köszönhetően. 8 egészséges
önkéntessel végeztek vizsgálatot, melyben az antioxidáns aktivitása
bebizonyosodott. Számos tanulmány kimutatta, hogy a Hibiszkuszvirág
kivonatai megakadályozzák a szívkoszorúér-betegséget előidéző betegségeket
(hiperlipidémia) és a szív- és érrendszeri betegségeket. (6T)
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Szeretnél egy fantasztikusan összeállított gyógynövény teát,
mely teli van vitaminnal és antioxidánssal? Ajánlom
figyelmedbe az Elixír teát. 

 

https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
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„Elixír tea fogyasztása 5. nap után éreztem, hogy a munkahelyemen a
délután még mindig friss vagyok. Tea nagyon figyom.”

 
Kovács Tündi

 

„A tea nagyon finom, minden reggel megiszom. Két hét után éreztem, hogy
frissebb, élénkebb vagyok tőle.”

 
Ibolya

 
 

Rendszeresen ápold Ránctalanító krémmel az arcod. Mindezt natúr
kozmetikumokkal tedd. Lehetőleg a natúr kozmetikumban legyen benne

Argán olaj, mely segít a bőr hidro-lipid filmjének helyreállításában és
gátfunkciójának erősítésében. (1) 
Shea vaj segít a bőr regenerálásában, az öregedés jeleinek a
csökkentésében (2) ill. gyulladáscsökkentő hatása is van. (3)
Q10, mely behatolhat a bőrbe, metabolikusan átalakul, antioxidáns hatást
fejt ki, és támogathatja a
sejtek energiaszintjének fenntartását. (4)
Hyaluronsav a bőr nedvességében és rugalmasságban nagy szerepet játszó
kulcsmolekula. (5)
C-vitamin egy természetes antioxidáns, gyulladáscsökkentő, mely
fényvédő tulajdonságokkal
rendelkezik. Jelentős kollagénszintézist indukál minden korcsoportban. (6)
A – vitamin vagy Karotin a kollagéntermelést fokozza. (7)
B5 vitamin a bőr tartós és mély hidratálásában segít. (8)
B3 vitamin a finom vonalak és ráncok, a hiperpigmentált foltok, a vörös
foltosság eltüntetésében, a bőr puhaságában és rugalmasságában segít. (9)
E vitaminról egy vizsgálat során kiderült, hogy a C-vitaminnal együtt
különösen hatékonyan
csökkenti a bőr oxidatív károsodását (10)

https://forceofnature.hu/Elixir-Tea


Glicerin hidratáló, segíti a bőrsorompó funkciójának, mechanikai
tulajdonságainak javulását, szerepe van a lipid fázisátmenetének
gátlásában, védelmében az irritáló ingerek ellen, és a sebgyógyulás
felgyorsításában. (11)
 

Ránctalanító Natúr Éjszaki Arckrémet, Ránctalanító Hidratáló Natúr Nappali
Arckrémet, és Szemránckrém a lesorolt vitaminokat, olajokat tartalmazzák. 30
év feletti korosztálynak ajánlott minden bőr típusra az arckrémek.

A krémek minden egyes alapanyaga 100 %-ban természetes, a legnagyobb
vitamin és hatóanyagokat tartalmazó krémek. A fentebb felsorolt
alapanyagok közül mindegyiket tartalmazzák. A kozmetikumoknál még egy
nagyon fontos dologra oda kell figyelni, hogy amivel kened az arcod, abban
olyan gyógynövény ne legyen, mely fito ösztrogéneket tartalmaz. Az
arckrémjeinkben, szemránckrémben, és a cellulit elleni testápolóban nincs
ilyen összetevő.
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https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
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„Sokféle arckrémet kipróbáltam már, így van összehasonlítási alapom. A
Force of Nature krémjeit használva, már az első alkalom után látható volt a
változás! Azonnali feszesítést adott az arcbőrömnek! Érzékeny bőrűek is
használhatják! Kiváló minőség, mindez elérhető áron! Csak ajánlani tudom
mindenkinek! 😀😀😀”

Hajdúné Hőgye Zsófia 

Vélemények

„Elixír tea fogyasztása 5. nap után éreztem, hogy a munkahelyemen a
délután még mindig friss vagyok. Tea nagyon figyom. Az Arckrémek az első
felkenéskor érezhető a feszülés, de a 2. nap után a kisebb ráncok teljesen
eltűntek.”

Kovács Tündi

„Én már néhány hónapja használom az éjszakai krémet és nagyon elégedett
vagyok vele kisimítja, feszesíti az arcbőrt. Most megrendeltem mindhárom
krémet amihez ajándékba kaptam az elixir teát ami nagyon fonom. Majd
beszámolok az eredményről.”

Haranginé Tar Éva

„Régóta dohányzom és a Piackutatás során kerültem kapcsolatba a
krémekkel és az elixír teával. Felkenve azonnali feszülést lehet érezni. A
változás hamar érezhető, de 2-3 hét használat után a barátaim
megjegyezték, hogy eltűntek a ráncaim. Már nagyon vártam, hogy
kaphatóak legyenek a krémek. A tea isteni finom.”

Gy. Zita

https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
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„Fantasztikusak a krémek, az illatjukat nagyon szeretem, a bőröm
csodálatos tőlük. Elixír tea finom és kb. 3 hét múlva érezhető a hatása.”

Guj Mária

„Nagyon sokféle krémet használtam már, de ilyen gyors eredményt még nem
tapasztaltam. Amikor bekentem az arcomat a krémekkel, azonnali feszülést
éreztem. A pattanások eltűntek. Imádom az illatát és állagát is. A tea finom.”

 
Boetsch Éva

1 használat után
Ránctalanító Éjszakai Natúr Arckrém

Előtte Utána

„Éjszakai és Nappali krémet is rendeltem. Már az első használatnál éreztem a
feszesítő hatást.”

 
Jánvári Gizella

https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/tea
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
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„Nagyon beváltak az arckrémek számomra, frissebb, feszesebb a bőröm.”

Kerekesné Juhász Anna

"A teával először a rendelőben találkoztam. Az első hónapban 2kg-ot
fogytam. Most második hónapja fogyasztom és mindenki látja rajtam a
változást."

 
H. Éva

1 használat után
Ránctalanító Éjszakai Natúr Arckrém

Előtte Utána

https://forceofnature.hu/spl/214704/Arcapolas
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem


"Ajándékba kaptam a Fogyi teát, amely nagyon finom, itatja magát. Nem
sok időm van mozogni, de betartom, hogy fele annyit eszem, nem eszek
kenyeret, cukor helyett steviát használok. Iszom a teát és olvadnak lefele a
kilót. Nagyon örülök, hogy megvásárolható ez a tea."

P. Ildikó
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"A Fogyi tea hatására sokat fogytam, úgy, hogy család mellett nem sok időm
van magamra. Heti egy edzés, a kaját felére csökkentettem, kenyeret, cukrot
lecseréltem. Olvadnak lefele a kilók. Isteni finom ez a tea."

G. Adrienn
 

„Este mikor felkenem bemasszírozva a combomba a Firming Anti-Cellulite
Natural Body Krémet kellemesen bizsereg. Másnapra feszesebbnek,
vékonyabbnak látom és érzem a combom. Ekkora mennyiségben az ára
ajándék. Imádom!”

G. Adrienn

„Firming Anti-Cellulite Natural Body krém már első felkenésekor a
combomon frissességet éreztem. Másnap reggel feszesebbnek éreztem a
combom.”

Juhász Enikő
 

https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
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„Nekem bevált az éjszakai krém. Az én száraz, de T vonalban zsíros
bőrömnek kiváló. Felkenés után azonnal éreztem a feszülést, hogy dolgozik
a krém.Könnyen beszívja a bőr és nem nehezíti el. Reggelre puha és kisimult
volt az arcbőröm, és egyáltalán nem zsírosított. Szeretem az illatát, jól
hidratál, nincs ragacsos érzet. Köszönöm, hogy kipróbálhattam .”

Juhász Évi
 

https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem


Ajándék Arclemosó termékminta 
5130 Ft helyett

2890 Ft

10980 Ft helyett
4990 Ft
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5 ml termék minták 3 fajta Arckrémből
Ajándék 1000 Ft-os kupon 

3 db 5 ml Termékminták

Ajándék Elixír tea termékminta 

Ingyenes szállítás 

Ajándék Szemránckrém

Ajándék Arclemosó és Nappali Arckrém termékminta 

Vásárolj 1 db Ránctalanító Éjszaki Arckrémet  

Ajándék 1000 Ft-os kupon 
Ajándékba adunk egy Szemránckrémet 4990 Ft értékben

Ajándék Elixír termékminta 

https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/Termeszetes-arclemoso-es-arcradir-2-az-1-ben
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Ejszakai-Natur-Arckrem
https://forceofnature.hu/Natur-Szemranckrem
https://forceofnature.hu/Termeszetes-arclemoso-es-arcradir-2-az-1-ben
https://forceofnature.hu/Ranctalanito-Hidratalo-Natur-Nappali-Arckrem
https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/Termekmintak


8990 Ft helyett
4990 Ft
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Legmagasabb vitamin és hatóanyagú Natúr Kozmetikumok és Gyógynövényteák

Ajándék Fogyi tea

Ajándék Arclemosó termékminta 

Vásárolj 1 db Feszesítő Cellulitis elleni Testápoló  

Ajándék 1000 Ft-os kupon 
Ajándékba adunk egy Fogyi Teát 2990 Ft értékben

Ajándék Elixír termékminta 

https://forceofnature.hu/Elixir-Tea
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Feszesito-Anti-cellulitisz-Natur-Testapolo
https://forceofnature.hu/Fogyi-tea
https://forceofnature.hu/Termeszetes-arclemoso-es-arcradir-2-az-1-ben



