
2016. október 3.2016. október 3.   

N 

A közelgő téli időszak előtt a vitamin és ásványi anyag, valamint nyomelem pótlás lehetőségeinek bemutatása a Nahrin étrendA közelgő téli időszak előtt a vitamin és ásványi anyag, valamint nyomelem pótlás lehetőségeinek bemutatása a Nahrin étrend --

kiegészítő és élelmiszer termékein keresztül.kiegészítő és élelmiszer termékein keresztül.  
  

  Antioxidáns mérés vizeletből, magyar szabadalmú antioxidánsAntioxidáns mérés vizeletből, magyar szabadalmú antioxidáns--mérő tesztcsíkkal.mérő tesztcsíkkal.  

  Nahrin multivitamin termékkóstoló.Nahrin multivitamin termékkóstoló.  

  Egy próbát megér! A kérdőívünket kitöltőket termékmintával ajándékozzuk meg!Egy próbát megér! A kérdőívünket kitöltőket termékmintával ajándékozzuk meg!   

  TestzsírTestzsír--százalék mérés, megbízható Omron készülékkel.százalék mérés, megbízható Omron készülékkel.  

  Online egészségügyi kockázatelemzés, BMI (Body Mass Index) testtömegOnline egészségügyi kockázatelemzés, BMI (Body Mass Index) testtömeg--index mérés. A BMI egyszerű és jó támpontot ad az egyén index mérés. A BMI egyszerű és jó támpontot ad az egyén 

állapotáról, ill. az elhízás vagy a soványság mértékéről.állapotáról, ill. az elhízás vagy a soványság mértékéről.  

MINDEN HÉTFŐN EGÉSZSÉGNAPMINDEN HÉTFŐN EGÉSZSÉGNAP   

2016. október 10.2016. október 10.   

2016. október 17.2016. október 17.   
Cukorbeteg vagyok, mit tehetek magamért? Életmódbeli, táplálkozási lehetőségek bemutatása. Gyógynövények, melyek igazol-Cukorbeteg vagyok, mit tehetek magamért? Életmódbeli, táplálkozási lehetőségek bemutatása. Gyógynövények, melyek igazol-

tan segíthetik a megfelelő élettani folyamatok működését. Visszeres lábak ápolása gyógynövényekkel.tan segíthetik a megfelelő élettani folyamatok működését. Visszeres lábak ápolása gyógynövényekkel. 

Testkontroll lehetőségek: Élet(FA)mód Klub. Hogyan tartható meg az egészséges testsúly? Dietetikai lehetősé-Testkontroll lehetőségek: Élet(FA)mód Klub. Hogyan tartható meg az egészséges testsúly? Dietetikai lehetősé-

gek, komplett testsúly karbantartó program bemutatása.gek, komplett testsúly karbantartó program bemutatása.  
  

  Állapotfelmérés: BMI, testzsírÁllapotfelmérés: BMI, testzsír--százalék és haskörfogat mérés.százalék és haskörfogat mérés.  

  Táplálkozási ajánlások, „Okostányér” az MDOSZ ajánlásával.Táplálkozási ajánlások, „Okostányér” az MDOSZ ajánlásával.  

  A testsúlycsökkentést támogató gyógynövények és étrendA testsúlycsökkentést támogató gyógynövények és étrend--kiegészítő készítmények bemutatása.kiegészítő készítmények bemutatása.  

  Online egészségügyi kockázatelemzés. Kóstoló: Nahrin Articsóka keserű és Affiline ital.Online egészségügyi kockázatelemzés. Kóstoló: Nahrin Articsóka keserű és Affiline ital.   

    Díjmentes csatlakozási lehetőség az Élet(FA)mód klubhoz.Díjmentes csatlakozási lehetőség az Élet(FA)mód klubhoz.  

 Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére, értékes Just és Nahrin termékekből.Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére, értékes Just és Nahrin termékekből. 

2016. november 7.2016. november 7.  
Mozgásszervi megbetegedések. Mi hiányzik a szervezetből? Mitől épül a csont és mi védi az ízületet? A koleszterin problémák éMozgásszervi megbetegedések. Mi hiányzik a szervezetből? Mitől épül a csont és mi védi az ízületet? A koleszterin problémák és ls lehetőségek.ehetőségek.    

  Állapotfelmérés: BMI, testzsírÁllapotfelmérés: BMI, testzsír--százalék és haskörfogat mérés. táplálkozási ajánlások.százalék és haskörfogat mérés. táplálkozási ajánlások.  

  Just vadgesztenye és árnika gyógynövényeket tartalmazó termékek tesztelési lehetősége díjmentesen. A kérdőívet kitöltők ter-Just vadgesztenye és árnika gyógynövényeket tartalmazó termékek tesztelési lehetősége díjmentesen. A kérdőívet kitöltők ter-

mékmintát kapnak ajándékba.mékmintát kapnak ajándékba.  

  Online egészségügyi kockázatelemzés. Online egészségügyi kockázatelemzés.   

  Kóstoló: Nahrin Articsóka ital, Vivi Aloe, Just lábvonal tesztelése.Kóstoló: Nahrin Articsóka ital, Vivi Aloe, Just lábvonal tesztelése.  

  Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére.Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére.  

N 

EM CSAK A 20 ÉVESEKÉ EM CSAK A 20 ÉVESEKÉ 
A VILÁG! A VILÁG! 

  Qi Gong (CsiQi Gong (Csi--kung) bemutató gyakorlat az egészséges csontokért, ízületekért és a jó vérkeringésért. Kínai kung) bemutató gyakorlat az egészséges csontokért, ízületekért és a jó vérkeringésért. Kínai 

Shaolin 1000 éves egészségmegőrző gyakorlatsor az Életfa Programtól.Shaolin 1000 éves egészségmegőrző gyakorlatsor az Életfa Programtól.   

  Borókás lábfürdő kipróbálási lehetőség. A boróka gyógynövény ízületi és mozgásszervi problémákra gya-Borókás lábfürdő kipróbálási lehetőség. A boróka gyógynövény ízületi és mozgásszervi problémákra gya-

korolt kedvező hatása.korolt kedvező hatása.  

  Koleszterin problémákkal kapcsolatos tanácsadás és táplálkozási ajánlások. Koleszterin problémákkal kapcsolatos tanácsadás és táplálkozási ajánlások.   

  Állapotfelmérés: BMI, testzsírÁllapotfelmérés: BMI, testzsír--százalék, haskörfogat és vérnyomás mérés.százalék, haskörfogat és vérnyomás mérés.  

  Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére.Tombola és nyereményjáték az érdeklődők részére.  


