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HA EGÉSZSÉGES ÉS FÁJDALOMMENTES ÉLETET SZE-
RETNE, A HILLVITAL-T ÉS A ZÖLD ITALT KERESSE!
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HA TOVÁBBI KÉRDÉSE VAN
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT!

06 (42) 783 718

A HILLVITAL-RÓL
Gyógynövényes szakértelem Magyarországról

Régészeti leletek szerint az emberiség több 
ezer éve használ növényeket arra, hogy meg-
gyógyítsa a betegségeit, visszaszerezze az 
erejét, csillapítsa a fájdalmát. A legrégebbi 
gyógynövényes könyvek több ezer évesek. 
Mégis alig 100 éve húztak egy vonalat a 
történelemben, és azt mondták, hogy ami a 

vonal alatt van, az elavult, az kuruzslás. Kiöntöttük a lefolyóba azt a tudást, ami az 
őskortól kezdve tartotta életben az emberiséget, ami kiállta ezer évek próbáját. 
Végül napjainkban soha nem látott mélyponton van az emberi egészség.

Mi a vonal alatti résszel foglalkozunk: a gyógynövényekkel. Célunk visszahelyezni a 
gyógynövényeket oda, ahova valók, nem lejjebb és nem feljebb. Nem ismerünk 
titkokat, nincsenek titkos összetevők, műveletek, vagy bonyolult berendezések. 
Természetes módon, gyógynövényekből készült készítményeket hozunk létre, és 
teszünk elérhetővé, ahogyan sok ezer évvel ezelőtt sokan mások is tették előttünk. 
Az eddigi tapasztalatok szerint elmondhatjuk, illetve amit mindenképp tudnod 
kell: a természet nem lett elavult.
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DIÉTA, FOGYÓKURA FITT ECETTEL

A 100%-ban természetes, biológiai erjesztéssel készült diétás ecet tartalmazza 
számos gyümölcs és gyógynövény jótékony hatását. Ezáltal segíti elő a 
szervezet anyagcsere gyorsítását, amivel a fogyási folyamat beindítható.

Különleges ízvilágát a bodzavirág, rebarbara, zsálya, feketeribizli és a közked-
velt levendula alkotja. Ez a gyümölcs és gyógynövény kompozíció adja meg a 
termék frissítő, kellemesen savanykás-gyümölcsös ízét hozzáadott 
tartósítószer és cukor nélkül.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Intenzív fogyókúra esetén: A termék egy heti adagot tartal-
maz (175 ml). A napi adagok a �akon oldalán jelölve vannak, 
így egy napi adag egyszerűen kimérhető. Egy napi menny-
iséget 3-5 dl vízzel javaslunk hígítani, és a nap folyamán 
elfogyasztani. 
Kevésbé intenzív, vagy egészségmegőrzés céljából napi 3-5 
dl vízbe 1-2 kávéskanálnyit kell tenni.
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HILLVITAL TERMÉSZETES ÖSSZETÉTELŰ KOZMETIKUMOK

KENHETŐ GYÓGYNÖVÉNYEK A MINŐSÉG JEGYÉBEN

MAGYARORSZÁG MINŐSÉGI
GYÓGYKOZMETIKUMAI

HILLVITAL MESTERBALZSAM

Ízületi gondok keserítik meg az életét? A mozgás 
öröme gyorsan terjed. Szabaduljon meg a fogcsikor-
gató fájdalomtól, és mozogjon újra szabadon!

Felhasználási terület: 
reumás, ízületi panaszok, 
derékfájás, izomfájdal-
mak.

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, 
boróka, erdei fenyő, eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, 
körömvirág, kurkuma, menta, rozmaring, vadgesz-
tenye.

250ml

6 480 FT

SALIKORT BALZSAM

Gyorsan ható fájdalomcsillapítót keres vészhely- 
zetekre? Olyat ami nem gyógyszer? Akkor legyen a 
házi patikájában Salikort!

Felhasználási terület: 
intenzív fájdalmak, 
érzéstelenítés, sérülések

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, 
boróka, fűzfakéreg, kakukkfű, kamilla, körömvirág, 
kurkuma, levendula, mentol, rozmaring, szegfűszeg, 
vadgesztenye.

250ml

6 990 FT

GYÓGYFÜVES MAXIMUM
BALZSAM

Nagyon fáj, és a legerősebbet keresi? A Mesterbalzsam 
továbbfejlesztett, erősebb, jobb, hatékonyabb 
változata!

Felhasználási terület: 
reumás, ízületi panaszok, 
derékfájás, izomfájdal-
mak.

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, 
boróka, citromolaj, diólevél, erdei fenyő, eukaliptusz, 
fekete nadálytő, kakukkfű, kamilla, körömvirág, 
kurkuma, levendula, libapimpó, rozmaring, vadgesz-
tenye. 

250ml

6 990 FT

VARIKOFLEX BALZSAM

Szüntelen görcs húzza a lábát? Aggasztja a műtéti 
beavatkozás? A Variko�ex önnek való! Csatlakozzon  
azon gyógynövénykedvelőkhöz, akik immár nem 
aggódnak a visszérgondok következményei miatt!

Felhasználási terület: 
reumás, ízületi panaszok, 
derékfájás, izomfájdal-
mak.

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, 
boróka, erdei fenyő, eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, 
körömvirág, kurkuma, menta, rozmaring, vadgesz-
tenye.

250ml

6 480 FT
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KEDVEZMÉNYES CSOMAGJAINK

NAGYDÍJAS MAXIMUM CSOMAG
Csomag tartalma:
- 2 db Maximum balzsam (250ml)
- 1 db TeaRelax (150g)

16 970 FT

12 590 FT

NAGYDÍJAS SALIKORT CSOMAG
Csomag tartalma:
- 2 db Salikort balzsam (250ml)
- 1 db TeaGo (150g)

16 770 FT

12 590 FT

KAPSAMAX KÚRACSOMAG CSOMAG
Csomag tartalma:
- 2 db Kapsamax balzsam (250ml)
- 1 db TeaGo (150g)

15 370 FT

11 390 FT

NAGYDÍJAS VARIKOFLEX CSOMAG
Csomag tartalma:
- 2 db Variko�ex balzsam (250ml)
- 1 db TeaFlex (150g)

15 950 FT

11 680 FT

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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GYÓGYFÜVES KÚRACSOMAG
Csomag tartalma:
- 3 db Mesterbalzsam (250ml)
- 1 db Tusfürdő (250ml)

22 430 FT

16 590 FT

AURUMFLEX CSOMAG
Csomag tartalma:
- 1 db Aurum�ex balzsam (50 ml)
- 1 db Aurum�ex tea (150 g)

6 580 FT

4 990 FT

24%



Ekcéma és pikkelysömör okozta szüntelen viszketés kergeti az 
őrületbe? Vessen véget az álmatlan éjszakáknak MOST!

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, citromo-
laj, erdei fenyő, erőspaprika, eukaliptusz olaj, kakukkfű, kamilla, 
körömvirág, rozmaring, vadgesztenye.

6 890 FT
125ml

Felhasználási terület: ekcéma, pikkelysömör, egyéb 
bőrbetegségek okozta bőrszárazság, viszketés

DERMASOFT PLUS BALZSAM

Régóta tartó ízületi fájdalmak, és semmi sem használ? Akkor az ön 
számára lehet, az erőspaprika jelenti a megoldást!

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, citromo-
laj, erdei fenyő, erőspaprika, eukaliptusz olaj, kakukkfű, kamilla, 
körömvirág, rozmaring, vadgesztenye.

6 290 FT
250ml

Felhasználási terület: krónikus ízületi 
fájdalmak, gerincbántalmak, izomletapadás, 
izomgörcsök

KAPSAMAX BALZSAM

Komolyan aggasztja a „gyógyíthatatlan” pikkelysömör? Akkor 
tegye próbára a Psorisoft gyógynövényeit!

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, erdei 
fenyő, eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, kubeba, levendula, orvosi 
zsálya, rozmaring.

8 880 FT

6 990 FT
250ml

Felhasználási terület: pikkelysömör (pszoriá-
zis - psoriasis), bőrgyulladás

PSORISOFT BALZSAM

Nem hagyja békén a viszkető ekcéma? Akkor még nem próbálta a 
gyógynövényes Dermasoft balzsamunkat! 

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, 
cickafarkfű, eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, levendula, orvosi 
zsálya, rozmaring, vadgesztenye.

8 480 FT

6 990 FT
250ml

Felhasználási terület: ekcéma, seborrea, 
dermatitis, csalánkiütés

DERMASOFT BALZSAM

Pszt… csak nem aranyér? Szabaduljon meg az aranyértől 
diszkréten, természetes és hatékony gyógynövények segítségé- 
vel!

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, eukaliptusz, 
feketenadálytő, fűzfakéreg, grapefruit, körömvirág, kamilla, 
kurkuma, levendula, libapimpó, menta, pásztortáska, szegfűszeg, 
szőlőmag, vadgesztenye.

3 690 FT

2 690 FT
50ml

Felhasználási terület:
aranyeres panaszok

AURUMFLEX BALZSAM

HILLVITAL TERMÉSZETES ÖSSZETÉTELŰ KOZMETIKUMOK

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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A hivatalos állásfoglalás szerint a napi borsónyi fogkrém önmagában nem 
káros, és persze ez minden szépségápoló, fürdőszobai termék esetén ki van 
számolva. Azonban egy ember nemcsak fogkrémet használ naponta, hanem 
izzadásgátlót, testápolót, sampont, tusfürdőt, hajbalzsamot, arckrémet, és még 
sorolhatnánk. Ezek együttesen már komoly mennyiségű mérget tesznek ki, ami 
a betegségek teljes tárházáért lehet a felelős. Itt azok a HillVital készítmények 
találhatóak, amelyek nem károsak, gyógynövényeket tartalmaznak, megfele-
lően ápolnak, tisztítanak, szépítenek.

HILLVITAL TERMÉSZETES SZÉPSÉGÁPOLÁS

MAGYARORSZÁG MINŐSÉGI
GYÓGYKOZMETIKUMAI

Nagyon zsíros a haja? Aggasztja a hajhullás? Dobja ki a káros 
vegyszereket, és szerezze vissza haja szépségét, egészségét!

Felhasznált gyógynövények: bajkáli csucsóka, bojtorján, 
búzacsíra, csalán, kubeba, mustármag, narancsolaj, nyárfarügy, 
szójabab, vöröshagyma.

5 990 FT

4 980 FT
250ml

Felhasználási terület: zsíros haj, 
hajhullás, hajápolás

HILLVITAL SAMPON (HAJHULLÁSRA)
Gondoskodjon haja egészségéről ezzel a speciális hajbalzsammal, 
és egyszerűen tagadjon le húsz évet a korából!

Felhasznált gyógynövények: bazsalikom őssejt, levendula

7 990 FT

6 970 FT
200ml

Felhasználási terület: hajápolás, 
töredezett haj

HILLVITAL HAJBALZSAM

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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Hidratálja és ápolja a kézfejét gyógynövényekkel, vegyszerment-
esen.

Felhasznált gyógynövények:  karnaubapálma, kövirózsa, 
ricinus, shea vaj.

4 590 FT

3 990 FT
125ml

Felhasználási terület: kiszáradt, repedezett kézfejek, minden-
napi kézfejápolás.

HILLVITAL KÉZKRÉM
A mimikai ráncok, és a korai öregedés sok nőnek okoz fejfájást, 
azonban a megfelelő hidratáló, és bőrápoló kozmetikummal még 
évekig szép marad a bőr.

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, 
eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, körömvirág, kövirózsa, rozmaring, 
shea vaj, vadgesztenye.

4 290 FT

3 590 FT
60ml

Felhasználási terület: mimikai ráncok 
ellen, szeplők ellen, arcbőr ápoló, 
archidratáló 

HILLVITAL ARCKRÉM

A HillVital Gombaölő balzsam természetes hatóanyagainak 
köszönhetően óvja lábfejét a fertőzéstől, segít a kellemetlen 
lábszag ellen.

Felhasznált gyógynövények: aloe vera, árnika, boróka, erdei 
fenyő, eukaliptusz, izsóp, kakukkfű, kamilla, körömvirág, kurkuma, 
rozmaring, vadgesztenye.

3 990 FT

2 690 FT
60ml

Felhasználási terület: gombás fertőzés 
lábon, kellemetlen lábszag

HILLVITAL LÁBKRÉM
A HillVital sarokpuhító segít, hogy elmúljon a száraz, érdes és 
kemény sarok ami igencsak kellemetlen.

Felhasznált gyógynövények: erdei fenyő kivonat, erdei fenyő 
olaj, repce, shea vaj.

3 590 FT

2 690 FT
60ml

Felhasználási terület: bőrkeményedés, 
lábszárazság, sarokpuhítás.

HILLVITAL SAROKPUHÍTÓ

Gyógynövényes tisztálkodás zéró vegyszer használatával! A 
bőrkiütések, a bőrszárazság, az illatallergiák és az őrjítő viszketés 
immár a múlté!
Felhasznált gyógynövények: bojtorjángyökér, cickafarkfű, 
citromolaj, csalán, körömvirág, levendula, nyírfalevél.

3 990 FT

2 990 FT
250ml

Felhasználási terület: száraz bőr, 
bőrkiütés, hajápolás, bőrápolás

HILLVITAL TUSFÜRDŐ
Ha száraz és érzékeny a bőre, akkor a HillVital Testápoló a 4 
gyógynövénynek köszönhetően segít hidratálni a bőrét.

Felhasznált gyógynövények:  karnaubapálma, levendula, repce, 
ricinus, shea vaj.

5 390 FT

4 490 FT
250ml

Felhasználási terület: normál, 
száraz, extraszáraz bőr ápolása, 
hidratálása.

HILLVITAL TESTÁPOLÓ

HILLVITAL TERMÉSZETES SZÉPSÉGÁPOLÁS

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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GYÓGYNÖVÉNYES FÜRDŐSZOBA

Extra zsíros bőrre! Az aktív orvosi szén a bőr mélyebb rétegeibe is 
behatol, ezért kiválóan alkalmas mitesszeres, aknés bőr 
kezelésére, méregtelenítésére!

95g

1 590 FT

AKTÍV ORVOSI SZENES

A gyógyászati kátránynak van egy hámépítő, viszketés csillapító 
és antiszeptikus hatása, ezért nem csak a pattanások 
eltüntetésében, de az ekcéma, pikkelysömör ápolásakor igazi 
csodaszer lehet!

95g

1 780 FT

GYÓGYÁSZATI KÁTRÁNYOS

A méznek van egy olyan kozmetikai tulajdonsága, hogy feszesíti 
a bőrt, amellett, hogy hidratálja is, ezért kiváló „�atalító-ráncta-
lanító”.

95g

1 990 FT

MÉZES

A HillVital kézműves szappanok - ahogyan azt megszokhatta – kizárólag 
természetes, és prémium minőségű alapanyagokból készülnek, de ez már alap-
követelmény, mintsem különlegesség. Szappanjaink különlegessége, hogy 
100%-os termelő kecsketej hozzáadásával készülnek, és minden egyes szap-
pan 1-1,5 hónapig érlelődik, hogy amikor a kezébe kerül, akkor a maximális 
hatásfokkal működjön!

KÉZMŰVES, GYÓGYNÖVÉNYES SZAPPANAINK:

100%OS TERMELŐI KECSKETEJBŐL,
ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ GYÓGYNÖVÉNY

HATÓANYAGOKBÓL

Erős fertőtlenítő, méregtelenítő és antioxidáns, éppen ezért a 
zsíros bőr, haj, illetve aknés, pattanásos bőr legendás ellenfele 
lehet!

95g

1 780 FT

CSALÁNOS

A holt tengeri iszap az egyik legértékesebb kozmetikai 
alapanyag, mivel kiváló vízmegkötő képességének 
köszönhetően egyszerre hidratál, ápol, és cseppet sem szárít! 
Hajmosás után csillogó lesz a hajad! Kíméletes tisztálkodószer, 
ha ekcémával, pikkelysömörrel küzd.

95g

1 990 FT

HOLT TENGERI ISZAPOS

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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PRÉMIUM ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK

MINŐSÉGI ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐKKEL AZ EGÉSZSÉGÉRT

SPECIÁLIS ÉS MINŐSÉGI VITAMINOK
AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSHEZ

Speciális gyógynövény, és táplálék- 
kiegészítőkből összeállított csomag, melynek 
hatóanyagai – rendszeres alkalmazás mellett 
- nagyban hozzájárulhatnak az ízületek 
általános egészségéhez, és annak 
megőrzéséhez!

11 490 FT
30 napos vitaminkúra

VITAGO

Speciális gyógynövény, és táplálék- 
kiegészítőkből összeállított csomag, amely 
természetes hatóanyagai révén segíthetnek 
megerősíteni, és megőrizni az érfalak 
rugalmasságát!

12 990 FT

10 980 FT
30 napos vitaminkúra

VITAFLEX

Tetszik vagy sem, a mai modern társadalmunkban 
a külömböző vitamin és étrend-kiegészítők az 
életünk részévé vált. Manapság a táplálékok 
minősége sok esetben kritikán aluli, ezért ha 
meg akarjuk őrizni egészségünk egészét, 
akkor muszáj itt-ott pótolni! Figyelem! Nem 
minden arany, ami fénylik! Ahogyan más 
iparág is, a táplálék-kiegészítők piaca is 
hamar felhígult, ezért büszkén mondhatjuk, hogy itt azokat a vitamin-készít-
ményeket találja, amelyeket bátran, meleg szívvel ajánlunk!

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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PRÉMIUM ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK

A kalcium és a magnézium a szervezetben 
fellelhető legfontosabb ásványi anyagok. A 
kalcium a magnéziummal alkotott párosa a 
megfelelő izomműködés (pl.: szívizom) és a 
kiegyensúlyozott idegrendszer prófétája, 
ezért szív és érrendszeri betegségek esetén 
érdemes fogyasztani.

CALMAG + D3

60 db kapszula

3 990 FT

A ginkgo biloba magját a kínaiak már 5.000 
éve használják a gyógyításban, főleg a 
mindennapos szellemi �ttség érdekében. 
Vizsgálatokkal igazolt hatása, hogy 
hozzájárulhat az időskori agyműködés 
megfelelő szinten tartásához.

GINKGO BILIBA

60 db kapszula

6 490 FT

A készítmény három természetes porcépítő 
anyagot tartalmaz.  A glükozamin és kondroi-
tin segíti a súrlódásnak kitett ízületek 
működését, és a porcszövetek 
újraképződését. Az MSM elősegítheti a porc 
egészséges szerkezetének megőrzését.

GLÜKOZAMIN, MSM, KONDROITIN KOMPLEX

60 db tabletta

9 890 FT

A kellő mennyiségű C-vitamin az élet 
nélkülözhetetlen része. Nem lehet belőle 
eleget enni, és számos betegségnek számon 
tartott probléma egyszerűen a C-vitamin 
hiányra vezethető vissza. C-vitaminkor a 
minőséget kell előtérbe helyezni ugyanis az 
olcsó, vagy éppen hiányos összetételű 
C-vitaminok ahelyett, hogy használnának, 
csak rontanak a helyzeten.

C-VITAMIN KOMPLEX

60 db kapszula

5 990 FT

Az A-vitamint gyakran nevezik „hámvédő” 
vitaminnak is, nem csoda, ugyanis igazolt 
hatása, hogy nagyban hozzájárul a haj, a bőr 
és a körmök egészséges állapotának a 
fenntartásához, de ugyanakkor a normál 
látás fenntartásában is fontos szerepet 
játszik.

A-D VITAMIN

60 db kapszula

4 790 FT

Nem ámítunk senkit: mozgás és helyes 
étrend nélkül nem lehet lefogyni. Ám ez nem 
jelenti azt, hogy nincsenek módszerek arra, 
hogy segítsük a testet a zsírégetésben. Sok 
hasztalan fogyókúrás készítmény van, de sok 
olyan is, ami rendkívül nagy segítség lehet az 
eredményes fogyókúrához. Ilyen a HillVital 
VitaSilk is.

VITASILK - FOGYÓKÚRÁHOZ

60 db kapszula

7 990 FT

Nehezen megy a tanulás? Álmatlan éjszakái 
vannak? Gyakran feszült / ideges? Elképzel-
hető, hogy B-vitamin hiányod van. Megoldás 
lehet számodra a HillVital B-komplex 
Multivitamin, ami magas dózisban tartalmaz-
za a teljes B-vitamin családot + 500mg 
C-vitamint. 

B-KOMPLEX MULTIVITAMIN

60 db tabletta

6 890 FT

Vitaminok fogyasztásakor mindig 
ügyeljen arra, hogy főétkezés után 1 
órán belül, és bő folyadékkal (4-5 dl) 
vegye be! Mivel vitaminok egyik fele 
zsírban oldódó, a másik fele vízben 
oldódó, így ezzel az összevont lépéssel 
mindkét féle vitamin felszívódását 
segíti!

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL! 11



IHATÓ TERMÉSZETES GYÓGYNÖVÉNYEK

Felhasznált gyógynövények: angyal- 
gyökér, csalánlevél, fűzfa-kéreg, mezei zsurló, 
réti legyezőfű, rozmaring

Felhasználási terület: ízületi fájdalmak, 
köszvény, salaktalanítás

2 790 FT
150g

TEA GO 6 gyógynövényes teakeverék

ŐSI GYÓGYMÓDOK MODERN KÖNTÖSBEN

FRISS, KÉZZEL FELDOLGOZOTT,
SZÍNTISZTA GYÓGYNÖVÉNYEK,

ADALÉKOK NÉLKÜL

Felhasznált gyógynövények: apróbojtor-
ján, bodzavirág, csalánlevél, füstikefű, 
gyermekláncfű gyökér, gyermekláncfű levél, 
katánggyökér, körömvirág

Felhasználási terület: ekcéma, pikkely- 
sömör, salaktalanítás

2 990 FT
150g

TEA SOFT 8 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: erdei 
málnalevél, erdei szederlevél, fekete 
áfonyalevél, körömvirág, vadárvácska

Felhasználási terület: visszeres panaszok, 
gyulladások

2 990 FT
150g

TEA FLEX 5 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: bíborszínű 
kasvirág, borsmentalevél, csalánlevél, 
csipkebogyóhús, hibiszkuszvirág, orvosi 
zsálya

Felhasználási terület: immunerősítés

2 990 FT
150g

TEA KOMPLET 6 gyógynövényes teakeverék

A különböző teák, főzetek készítése a legősibb 
módja a gyógynövények felhasználásának és 
fogyasztásának. A HillVital Teák minden szem-
pontból felső-kategóriásak, professzionálisak.  
Kizárólag ellenőrzött és magas minőségű 
gyógynövény hatóanyagokból készültek. A 
gyógynövények elsősorban friss, magyar 
gyűjtésből származnak. A teákhoz szükséges gyógynövények gyűjtése, szárítá-
sa, csomagolása mind kézzel történik, és talán a legfontosabb, hogy a színtiszta 
gyógynövényeken kívül semmi adalékanyagot nem tartalmaznak.

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!12



IHATÓ TERMÉSZETES GYÓGYNÖVÉNYEK

Felhasznált gyógynövények: borsmenta, 
citromfű, csalánlevél, fehér árvacsalán, 
katánggyökér, kukoricabajusz, rozmaring, 
tyúkhúr

Felhasználási terület: fogyókúra, diéta, 
zsíranyagcsere fokozás

2 790 FT
150g

TEA SILK 8 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: citromfű, 
galagonya virágos hajtásvég, komlótoboz, 
levendulavirág, macskagyökér, orbáncfű

Felhasználási terület: stressz, idegesség, 
álmatlanság

3 890 FT
150g

TEARELAX 6 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: citromfű, 
fehér fagyöngy, galagonyabogyó, galagonya 
virágos ágvég, nyírlevél, orbáncfű

Felhasználási terület: magas vérnyomás, 
érrendszeri panaszok

2 790 FT
150g

TEA PRESS “+” 6 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: erdei 
málnalevél, erdei szederlevél, fahéj, fehér 
babhéj, fekete áfonyalevél, gyermekláncfű 
levél, kecskerutafű, kukoricabibe

Felhasználási terület: 2-es típusú cukor- 
problémákra

3 290 FT
150g

TEADIAMEL II. 8 gyógynövényes teakeverék

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!

Felhasznált gyógynövények: cickafarkfű, 
gyermekláncfűlevél és - gyökér, kamillavirág, 
körömvirágszirom, kutyabengekéreg, 
pásztortáska, szederlevél

Felhasználási terület: aranyér

4 290 FT

3 890 FT
150g

AURUMFLEX TEA 8 gyógynövényes teakeverék

Felhasznált gyógynövények: borókabo-
gyó, csalángyökér, csalánlevél, magas 
aranyvessző, mezei zsurló, nyírfalevél, 
petrezselyemlevél, tarackgyökér

Felhasználási terület: magas vérnyomás

3 290 FT
150g

TEA FLOW 8 gyógynövényes teakeverék

13



Az almaecet ecetsav tartalma, nyomelemei és ásványi anyagai együttesen segí-
tik egészségünk megőrzését. Az enzimeknek köszönhetően az ecet gyorsítja a 
szervezetben zajló kémiai folyamatokat, benne lévő kalcium fontos a csontrit-
kulás megelőzése szempontjából, a magnézium erősíti a szívet, a vas jó a 
vérnek, a kálium pedig sejt- és szövetnövelő, energiát ad a mindennapokra.

ALMAECETTEL AZ EGÉSZSÉGÉRT!

A 100%-ban természetes, biológiai erjesztéssel készült diétás ecet 
tartalmazza számos gyümölcs és gyógynövény jótékony hatását. 
Ezáltal segíti elő a szervezet anyagcsere gyorsítását, amivel a 
fogyási folyamat beindítható.
Összetevők: gála almaecet, bodzavirág ágyon érlelt furmint 
borecet, sűrített almamust,  rebarbara ágyon érlelt almaecet, 
zsálya ágyon érlelt almaecet , levendula ágyon érlelt almaecet, 
sűrített fekete ribizlimust 

3 990 FT

2990 FT
175ml

Felhasználási terület: diéta, 
fogyókúra

FITT ECET
Gondoskodjon haja egészségéről ezzel a speciális hajbalzsammal, 
és egyszerűen tagadjon le húsz évet a korából!

Felhasznált gyógynövények: bazsalikom őssejt, levendula

7 990 FT

6 970 FT
200ml

Felhasználási terület: hajápolás, 
töredezett haj

HILLVITAL HAJBALZSAM

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!

Magyarországon egyedülálló módon minőségi tokaji borból készítünk borecetet

100% természetes úton, biológiai erjesztéssel készül

Hozzáadott adalékanyagok nélkül készítjük

AMIBEN ELTÉRÜNK AZ OLCSÓ ECETEKTŐL

Minőségi alapanyagok (gyümölcsök, gyógynövények)
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A homoktövis magas C-vitamin tartalma miatt nagyon jó gyulladáscsökkentő és 
immunerősítő. Zsírbontó hatásának köszönhetően elősegíti a fogyást és az anyagcserefo- 
lyamatok gyorsítását.

Összetevők: bio homoktövis ágyon érlelt bio jonatán almaecet (jonatán almaecet*, 
homoktövis bogyó* 25%), bio sűrített almamust*. 

Élettani hatás: enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét. Az almaecet fogyokúra esetén is kiválóan alkalmazható. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is 
alkalmazható

4 590 FT
500ml

BIO HOMOKTÖVIS ALMAECET

3 490 FT
250ml

2 990 FT
180ml

INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!

A tölgyfahordóban érlelt, értékes összetevőket tartalmazó almaecetünket megbolondítot-
tuk bio almasűrítménnyel, olyan ízharmóniát elérve, mely jól harmonizál az ételekkel, és az 
egészséges életmód egyik nélkülözhetetlen eszköze.

Összetevők: jonatán almaecet * 100%

Élettani hatás: enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét. Az almaecet fogyokúra esetén is kiválóan alkalmazható. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is 
alkalmazható

4 590 FT
500ml

BIO JONATÁN ALMAECET 

3 490 FT
250ml

2 990 FT
180ml

A 100%-ban természetes, biológiai erjesztéssel készült diétás ecet tartalmazza számos 
gyümölcs és gyógynövény jótékony hatását. Ezáltal segíti elő a szervezet anyagcsere 
gyorsítását, amivel a fogyási folyamat beindítható.

Összetevők: gála almaecet 56%, bodzavirág ágyon érlelt furmint borecet 16%, sűrített 
almamust 9%,  rebarbara ágyon érlelt almaecet 8%, zsálya ágyon érlelt almaecet 8%, 
levendula ágyon érlelt almaecet 2%, sűrített fekete ribizlimust 1%.

Élettani hatás: a Fitt Ecet fogyókúra esetén kiválóan alkalmazható, hiszen felgyorsítja az 
anyagcserét, segíti az emésztést, vízhajtó, méregtelenítő és étvágycsökkentő hatású, és 
gátolja a zsírok lerakódását.

FITT ECET

3 990 FT

2 990 FT
180ml

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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Zamatos sárgabarack és a karakteres bodza keverékeként született meg ez a különlegesség. 
A hozzáadott mustsűrítmény teszi még lágyabbá ezt az egyedülálló nedűt, amely 
frissességével járul hozzá ahhoz, hogy fogyasztása igazi élménnyé váljon, az egészségünk 
érdekében.
Összetevők: sárgabarackágyon érlelt furmint borecet (furmint borecet, sárgabarack 25%) 
jonatán almaecet,sűrített almamust, bodzavirág ágyon érlelt furmint borecet (furmint 
borecet, bodzavirág 2%)

Élettani hatás: enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét. Az almaecet fogyokúra esetén is kiválóan alkalmazható. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is 
alkalmazható

SÁRGABARACKOS - BODZÁS ALMAECET 

3 990 FT
500ml

2 790 FT
250ml

2 490 FT
180ml

INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!

A birs ágyon érlelt balzsamecet kellemesen friss, gyümölcsös izével és jellegzetes illatával 
kiváló kiegészítője az egészséges életmódnak. 

Összetevők: birsalma ágyon érlelt jonatán almaecet (jonatán almaecet, birsalma 25%), 
sűrített almamust

Élettani hatás: enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét. Az almaecet fogyokúra esetén is kiválóan alkalmazható. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is 
alkalmazható

3 990 FT
500ml

BIRSALMÁS ALMAECET 

2 790 FT
250ml

2 490 FT
180ml

Rendkívül kellemes ízvilágú balzsamecet, málna hozzáadásával. Mindenképpen kóstold 
meg ezt a kiváló kreációt, garantáltan nem fogsz csalódni benne! Az eltéveszthetetlen málna 
gyengéd aromája és az egészséges életmód harmóniája.

Összetevők: málna ágyon érlelt furmint borecet (furmint borecet, málna 25%), jonatán 
almaecet, sűrített almamust

Élettani hatás: enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét. Az almaecet fogyokúra esetén is kiválóan alkalmazható. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is 
alkalmazható

3 990 FT
500ml

MÁLNÁS ALMAECET 

2 790 FT
250ml

2 490 FT
180ml

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
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ÖKO TISZTÍTÓSZEREK, VEGYSZERMENTES ÖSZETÉTELLEL

Hisszük és valljuk, hogy hatékony eredményeket kíméletesen, természetesen, 
káros vegyszerek nélkül is el lehet érni. Természetes tisztítószereink abban a 
szellemben készülnek, hogy a lehető legtöbb jót, és lehető legkevesebb kárt 
okozzák a használójának, és annak környezete számára.  A HillVital tisztítósze-
rek: hipoallergén (nem okoz allergiát), foszfátmentes, klórmentes, parabén-
mentes, pálmaolajmentes, biológiailag lebomló (ÖKO – környezetre nem ártal-
mas).

100% BŐRBARÁT FORMULA

FOSZFÁTMENTES
PÁLMAOLAJMENTES
SLS MENTES

KLÓRMENTES
PARABÉNMENTES
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

ÖKO

TERMÉKEINK

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!
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MOSOGATÓSZER (CITRUS-POMELÓ)

Vegye fel a harcot a makacs zsírokkal, 
szennyeződésekkel környezetbarát, 
„mindenmentes” megoldásunkkal!

Felhasználási terület: mosogatás, 
folttisztítás, autómosás, felmosás, 
szőnyegtisztítás

1L

1 990 FT

ÖKO TISZTÍTÓSZEREK, VEGYSZERMENTES ÖSZETÉTELLEL

ÖBLÍTŐ (CITRUS-RÓZSA)

Varázsolja illatossá, pihe-puhává ruháit, 
őrizze meg azok tartósságát természetesen, 
káros vegyszerek nélkül!

Felhasználási terület: Felhasználási terület: 
hagyományos mosás, szövetlágyítás, 
textilépség elősegítése, természetes 
illatosítás

1L

2 490 FT

LÉGFRISSÍTŐ OLAJ (FÜRTIKE SZŐLŐ)

Hosszantartó tisztaság és frissesség az 
illemhelyen is. Hatékony védelem a 
baktériumok és a vízkő ellen. Mindez persze 
természetesen!

Felhasználási terület: WC -illatosítás, 
tisztítás, fertőtlenítés, légfrissítés, 
vízkővédelem

200ml

2 290 FT

MOSÓGÉL - COLOR (ALOE VERA-TEAFA)

Ne öltöztesse a családját vegysze-
rekbe! Legyen friss és tiszta a mosott 
ruha, káros vegyszerek nélkül!

Felhasználási terület: 
hagyományos mosás, színes 
ruhákhoz

1,5L

2 990 FT

MOSÓGÉL - WHITE (ALOE VERA-TEAFA)

Ne öltöztesse a családját vegysze-
rekbe! Legyen friss és tiszta a mosott 
ruha, káros vegyszerek nélkül!

Felhasználási terület: 
hagyományos mosás, fehér 
ruhákhoz

1,5L

2 990 FT

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!
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AKIK A VONAL TÚLSÓ VÉGÉN VANNAK

Kapcsolattartó
Udvari Piroska (Piros) Váradi Szilvia (Szilvia)

Kapcsolattartó
Palicz Jánosné (Katika)

Kapcsolattartó

Nagy Mária
Partnerhálózati osztályvezető

Veress Máté
Közösségi média kapcsolattartó

Gergely Mariann (Marcsi)
Kapcsolattartó

Segíthetünk? Hívjon minket most!
06 (42) 783 718

06 70 222 8593

06 70 304 8515 06 70 222 8604 06 70 222 8705

hillvitalshop@gmail.com06 30 838 4363

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!
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HOGYAN HASZNÁLJA A HILLVITAL BALZSAMOKAT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HILLVITAL BALZSAMOKHOZ

Bőven kenje be!
A kedvezőbb hatás érdekében fontos, 
hogy használatkor kellő mennyiségű 
balzsamot vigyen fel a bőrfelületre.

Masszírozza be!
Nagyon fontos, hogy felvitel után addig 
masszírozza a bekent területet, amíg a 
balzsam teljesen fel nem szívódik, száraz 
a bőre.

Naponta kétszer használja!
A kedvező hatás érdekében napi kétszeri 
alkalmazás (reggel-este) javasolt.

Ügyelj a higiéniára!
Minden esetben ügyeljen arra, hogy 
megtisztított bőrfelületre vigye fel a 
balzsamot. Használat előtt mosson 
kezet! A tégelybe került szennyeződések 
miatt a balzsam megromolhat.

Szobahőmérsékleten tárolja!
Túlzott meleg hatására a balzsam 
folyóssá válhat. Hűtőben tárolva hatóan-
yagtartalmának ereje csökkenhet. A 
legideálisabb szobahőmérsékleten 
tárolni.

Nyílt sebre ne kenje!
A nyílt sebek szakszerű orvosi ellátást 
igényelnek. A szakszerűen ellátott, már 
gyógyulófélben lévő, zárt sebek esetén 
használható.

Ellenjavallatok:
Ismert mellékhatása a terméknek nincs. 
Magas illóolaj és menta tartalma miatt a 
használata 3 éves kor alatt nem ajánlott. 
Gyógynövényhatóanyag- tartalmánál fogva 
egyes felhasználóknál allergiás reakciókat 
okozhat, ezért használat előtt érdemes 
bőrpróbát végezni.

Hogyan végezzünk bőrpróbát?
Csuklótájékon vakarjuk pirosra a bőrfelüle-
tet, majd vigyünk fel egy borsónyi me- 
nnyiségű Mesterbalzsamot. Ha néhány perc 
múlva nem tapasztalunk allergiás 
reakciókat, akkor a termék további 
használata nem fog problémát okozni.

További kérdések esetén munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére!

Rendeléshez hívja:
06 (42) 783 718

A balzsam hatékonysága fürdés/tu-
solás után a legintenzívebb! 
Ilyenkor a forró víz hatására a bőr 
pórusai olyannyira ki vannak tágul-
va, hogy a gyógynövény ható- 
anyagok szinte csontig hatolnak!



ZöldVital
Idd magad egészségesre!

Szívinfarktus, daganatok, cukor-
betegség. A „dobogós” egészségügyi 
problémák a sok tízezer mellett. Vajon 
hogyan fajulhatott ez odáig, hogy az 
emberek úgy élik az életüket, hogy akár-
melyik óra lehet az utolsó… Fiatalon 
bezzeg nincsenek különböző nyavalyái 
az embernek. Energikusan, boldogan éli 
az életét, de sajnos az idő kerekét nem 
lehet visszafordítani… vagy mégis?

Talán már hallott az élő, zölditalok csodás hatásairól. Az elmúlt évek alatt könyvek 
tucatjait töltöttek meg a hihetetlen gyógyulások csodatörténeteivel. 

Azt tudjuk, hogy fontos a sok zöldség és gyümölcsfogyasztás. De itt jutott tévútra az 
egészség. Van egy harmadik kategória, ami mindennél fontosabb... a zöld levelek. 
Nem a növény gyökere vagy gyümölcse számít, hanem a levele. A növények levele 
tartalmazza a leges legtöbb tápanyagot. Sokkal többet, mint a többi része, és min- 
dent tartalmaz, amire csak a szüksége lehet. Ezen a bolygón nincs táplálóbb élelem, 
mint a zöld levelek, és az állatvilág ezt ösztönösen tudja.

Saját erőből, a nulláról létrehoztunk egy egyedülálló kertészetet Magyarországon, 
ahol vegyszerek nélkül olyan egészséges növények nevelkednek, amit az országban 
máshol nem nagyon tudna beszerezni. Ha ön valóban akarja a zöldturmixok csodáit, 
akkor a tökéletes alapanyag nálunk van!

21

Tompa Éva
ZöldVital életmód szakértő

06 70 628 57 58

HA TOVÁBBI KÉRDÉSE VAN
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT!

06 (42) 783 718
RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU

INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!
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VEGYSZERMENTES ÉLELMISZEREK

VEGYSZERMENTES, BIO ZÖLD LEVELEK

VITALITÁS ZÖLD CSOMAG

HETI CSOMAG

HAVI CSOMAG

1 heti adag (7 csomag)

15 000 FT
4 heti adag (28 csomag)

49 000 FT

Tápanyagdús, vegyszermentes, különleges 
zöldlevelek. Minden héten frissen leszedve, és 
ingyenesen kiszállítva. Nincs többé biopiacra 
rohangálás, vegyszerek és a minőség miatti 
aggodalom. Az egészsége házhoz megy!

A Havi csomag hetente egyszer szállítva 4 
héten keresztül kerül kiküldésre.

A céklalé rendszeres fogyasztása 
számos előnnyel jár. Nemcsak 
vasraktárainkat tudjuk feltölteni - 
illetve vashiányt megelőzni -, hanem 
vérkeringésünket és immunrendsze-
rünket is óvjuk. Ez a frissen préselt 
100%-os céklalé, igazoltan vegyszer-
mentes, ellenőrzött ökológiai 
gazdaságból származó, bio termék.

3L

4 890 FT

BIO CÉKLALÉ (FRISSEN PRÉSELT,100%)
A növények levele tartalmazza a 
legtöbb tápanyagot, amire csak 
szüksége lehet. Ez a zöld ital, frissen 
préselt zöld levelekből készült, 
hozzáadott 100%-os préselt almalév-
el. Igazoltan vegyszermentes, 100% 
bio, magyar termék.

3L

4 890 FT

ZÖLD ITAL (ZÖLD LEVELEK PRÉSELT LEVE)

VEGYSZERMENTES 100% ITALOK

RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU
INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!
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RENDELJEN MOST: 06 42 783 718 VAGY HILLVITAL.HU

INGYENES SZÁLLÍTÁS MINDEN MEGRENDELÉSNÉL!

ZÖLD ITAL

ZÖLDITAL - IDD MAGAD EGÉSZSÉGESRE

Ez a függőséget okozó Zöld ital (ami alma, 
spenót, petrezselyem, zeller, mángold 
felhasználásával készül) egész napra 
feltölt magas vitamin-, és tápanyagtartal-
ma segítségével. Az alma C-vitaminban 
gazdag és természetes cukortartalma 
miatt remekül édesíti az italt. Az anti- 
oxidánsokban bővelkedő spenót és 
petrezselyem magas vas-, A- és C-vitamin 
tartalmával teszi még egészségesebbé. A 
mángold és a zeller immun-
rendszer-erősítő hatásával és különleges 
ízével turbózza fel az italt, mely haté- 
konyan segíti az emésztést.

A friss, zöld ital lehet a legegészségesebb 
táplálékod. Mi lehet ennél jobb az egészséged védelmében, mint egy pohár 
frissen préselt, vegyszermentes zöldség-gyümölcslé?

További információ, 
Vásárlói visszajelzések

VÁLOGATOTT, VEGYSZERMENTES
BIO ZÖLD LEVELEK PRÉSELT BIO ALMALÉVEL

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
1 MUNKANAP

ZOLDITAL.HU



ZöldVital
Az egészségtudatos emberek
fiatalító szupertápláléka!

Hívjon minket: 06 (70) 385 8338!


