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Fûben, fában, kõben orvosság?  
  

   

Mi ennek a kibõvített bölcsességnek a tudományos alapja?
  

Jelen ismereteink szerint az élet kialakulásában az ismert 87 
természetes elem közül 28 játszik döntõ szerepet. Az élõ 
anyagban való mennyiségi részvétel szempontjából ezeket az 
elemeket három csoportra osztjuk:
   

Fõ bioelemek:             H, O, C, N, S, P
Járulékos bioelemek:  Fe, Mg, Ca, Na, K
Bio-nyomelemek:        Li, B, J, Cl, Br, Al, Si, Ti, Mn,

Co, Cu, Zn, Se, Mo, Bi, V, Rb.
 

A Tokaji-hegység 10-12 millió évvel ezelõtti vulkanizmusa 
mindhárom csoport elemféleségeit felhalmozta, elterítette a 
hegység területén. A lezajlott vulkáni, utóvulkáni folyamatok 
révén a földkéreg 30-35 km-es mélységébõl kiszabaduló 
vulkáni olvadékanyag a felszínre hozta azokat a kémiai 
elemeket, melyek az õsi Föld felszínén 3-3,5 milliárd évvel 
ezelõtt a földi élet természetes környezetét, és egyben 
bölcsõjét adták.
   

A talajok túlmûtrágyázása, a trágyautánpótlás hiánya a felsõ 
talajszint nyomelemeit lecsökkentette. A nyomelemek a 
talajból nem kerültek át a növénybe, a növénybõl az állatba, 
és az állatból nem jutottak el a táplálkozási lánc végén álló 
emberhez sem.
  

A bio-nyomelemek hiánya, vagy nem elegendõ volta az élet 
megszûnésével nem jár, de érdemi mûködészavarokat 
okozhat (pl. jód hiány - golyva).
   

Divatos civilizációs betegségek sora jelent meg (idegesség, 
gyomorpanaszok, vérkeringési zavarok, reumás panaszok, 
az immunrendszer általános leromlása).
   

A betegségek leküzdésére az emberiség korszerûnek 
mondott kémiai gyógyszereket vetett be. A gyógyszerek, ha 
az adott mûködészavarra jól is hatnak, elõfordul, hogy 
mellékhatásaikban többet ártanak mint a kezelt betegség.
   

1984-ben alakult társaságunk azt tûzte ki célul, hogy az élõ 
szervezeteket olyan természetes anyagokkal lássa el, 
amelyeknek mellékhatásai nincsenek, de biztosítják a 
salakanyagok eltávolítását, az immunrendszer stabilitását, és 
a vezénylõ nyomelemek bevitelét. Ezeket az anyagokat a 
földkéregben, a kõzetekben, ásványokban találtuk meg.
   

Enterális gyógyporok, fogporok, hintõporok, ásványi 
dermatológiai paszták, speciális fürdõsók segítenek kivédeni 
az emésztési, az izületi, a nõgyógyászati, a fogászati és a 
dermatológiai panaszokat. Az ásványok gyógyhatásai a 
közvetlen alkalmazás mellett közvetve is kifejthetõk. Így a 
talajok ásványos kezelése, a növények permetezése és 
növényvédelme, valamint az állatok takarmányozása és 
tartása megfelelõ és célorientált minõségû ásványi 
készítmények-kel, hozzájárulhat ahhoz, hogy a táplálkozási 
lánc végén álló ember - a káros civilizációs hatásokat kivédve 
- jól érezze magát ezen a földön.
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egészség, szépség



Nyomelemes kõsó
Nyomelemekkel, ásványi szorbens emésztési katalizátorokkal dúsított,
nátriumszegény, természetes ásványi sókészítmény étkezési célokra.
Magas vérnyomás esetén ajánlott! Azonos ízhatások mellett kisebb
nátriumbevitel minden étkezéshez!

3500 cm

egészség, szépség
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Neurosan
Gyógytermék Tokaj-Hegyalja ásványaiból!

Jobb közérzet, 

nagyobb vitalitás!
250 g

Gyógyszernek nem minõsülõ, gyógyhatású készítmény, melynek 

hatása orvosilag igazolt. Nyomelemtartalmú, adszorbciós ásványi 

eredetû anyag. Emésztõrendszeri panaszok, neurotikus és fertõzéses 

eredetû hasmenés, puffadás, gyomorégés kezelésére. 

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdezze  meg keze lõorvosá t ,  
gyógyszerészét!



egészség, szépség
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Thetis agyagásvány-pakolás
Sós, gyógynövényes, agyagásvány-
pakolás a test bármely felületére! Egyesíti 
magában az ásványi anyagok, a só és a 
g y ó g y n ö v é n y - k i v o n a t  k e d v e z õ  
dermatológiai és élettani hatásait. Tisztít, 
méregtelenít, serkenti a vérkeringést, 
csökkenti az izzadást, a bõr zsírosságát, 
ugyanakkor értékes bio- és nyomelemeket 
juttat be a bõrbe, tökéletesítve annak 
mûködését. Szõlõmag-olaj tartalma (ami E-
vitaminban gazdag és antioxidáns 
tulajdonságú) könnyen felszívódik, a bõrt 
puhává és bársonyossá varázsolja.
800 g

Zeodry-84
A púder kellemes száraz érzést 
kölcsönöz a bõrnek. Alkalmas a 
talp, a láb és a test hajlatainak 
gyengéd kezelésére. Hatékony 
nedvszívó és szagelnyelõ 
tulajdonságú, megelõzi a bõr 
irritációját, frissít, nyugtat és véd 
is egyben. Gumicsizmába, gumi-
kesztyûbe, védõruhába szórva a 
zárt testfelületeken is izzadság-
mentes, kellemes közérzetet 
biztosít.
Színezõanyag, tartósítószer, 
illatanyag és más adalékoktól 
mentes.
100 g

Zeodry-85
Ásványi bázisú sebhintõpor fejlesztés alatt. 100 g

Rejuvenál
Arcpakolás és arcradír.
Kizárólag természetes anyagokból álló, ásványi bázisú, gyógynövény-
kivonatos krém. Pattanásokra, gyulladt, aknés bõrre rendszeresen 
alkalmazva a bõr pórusai kitisztulnak, a faggyútermelés nagymértékben 
csökken, így jelentõs gyulladáscsökkenés érhetõ el. Aknés csomók izolált 
szárítására, tisztítására is kiválóan alkalmas. Használata után a bõr 
bársonyosan sima, hûvös tapintású, mégis kellemes, meleg érzetû lesz.
50g
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Dentomin-N
Fluormentes, természetes ásványi alapanyagú 

fogpor a fog és az íny ápolására. Mindenféle 

adalékanyagtól mentes, natur készítmény. A 

különleges ásványi összetevõk elõsegítik a fog- 

és fogínybetegségek megelõzését.
A  te rmészetes  anyagokat  e lõnyben 

részesítõknek, valamint az adalékanyagokra 

érzékenyek, allergiások számára különösen 

ajánlott.
3140 cm

Dentomin-H
Fluormentes, ízesített, habzó ásványi fogpor-
család. C-vitamin tartalma és különleges 
ásványi anyag összetétele elõsegíti az 
egészséges fogak és fogíny megõrzését. 
Kellemes lehelletet és üde szájízt biztosít. 
Epres, barackos, mentás, C-vitaminos 
változatban!

350 cm

Dentomin-Z
Gyógynövénytartalmú ásványi fogpor. 
A Dentomin-N fogportól a hozzáadott természetes 

borsmentaõrlemény különbözteti meg.
3140 cm



egészség, szépség
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Tudta-e Ön, hogy...
a sós fürdõ jó hatással van az izületi- és 
mozgásszerv i  panaszokra,  egyes 
nõgyógyászati problémákra és felfázásra. 
Segíti a kötõszöveti duzzanatok és ödémák 
felszívódását. Javítja a vérkeringést, 
nyugtatóan hat az idegrendszerre. 
Jótékonyan befolyásolja a verejtékmirigyek 
mûködését, csökkenti a túlzott izzadást.

Thetis
Kellemes, aromaterápiás, bõrtisztító hatású, habzó fürdõvíz adalék. A 

természetes sóoldatok élettani hatásait és jelentõségét régóta 

ismerjük. Az õsi népgyógyászat és a mai modern természetgyógyászat 

sokféle panasz enyhítésére ajánlja.
A Thetis fürdõsó nem habzó változata pezsgõ-

fürdõben is alkalmazható.
1 kg

Thetis-palett
Fürdõsó, egy csomagolásban mind a négy 

szín. Kép nélkül
4×250 g

mini-Thetis
Kis kiszerelésû fürdõsó egyszeri fürdéshez, 

utazáshoz, vagy vendéglátáshoz.
100 g

Thetis-lux
Fürdõsó utántölthetõ mûanyag díszflakonban.
800 g

Thetis sós tusfürdõ
Sós tusfürdõ. Tengeri sót és 
növényi kivonatot tartalmazó 
kozmetikai készítmény.
0,25l, 0,5 l



egészség, szépség

Thetis fürdõkristály
Kellemes, illatos, bõrtisztító hatású, nem 
habzó fürdõvíz adalék. Az aromaterápiás sós 
fürdõ tisztít, felfrissít, vitalizál. Kitisztulnak a 
pórusok, a bõr jobban lélegzik, csökken az 
izzadás. Az ozmotikus hatás segíti a kötõ-
szöveti duzzanatok, és ödémák felszívódását. 
Az izületi panaszok mérséklõdnek, a vér-
keringés javul, és a test, lélek ellazul.
600 g

Thetis fürdõfilter
Sós, gyógynövényes, zeolitásványos fürdõfilter. Egyesíti a gyógynövény, a só és a zeolit õsiszap szervezetre gyakorolt 
elõnyös tulajdonságait. Hétféle változatban!
200 g

Thetis-Ped
Kénes lábfürdõsó. Javítja 
a láb komfortját, a bõrke-
ményedések felpuhulását 
elõsegíti, és kíméletes, 
eredményes eltávolításukat 
megkönnyíti.
480 g

8



táplálkozás



táplálkozás

10

Gyümölcslekvárok
A napsütötte tokaji lejtõk vulkáni talaján termett ízletes 
gyümölcsök különleges aromájával. A piros ribizli, szilva, 
õszibarack, sárgabarack feldolgozása és a lekvár 
készítése nagymamáink recepje szerint készül. Csak 
gyümölcs, és cukor! Mindenféle adalékanyag és 
tartósítószer nélkül!
A cseresznyelekvár a gyümölcs adottságai miatt 
Dr.Oetker dzsemfix hozzáadásával készül.
400 g

Gyümölcsnektárok
Tokaj-Hegyalja vulkáni lejtõin termett kökénybõl, csipkébõl és szõlõbõl 
készült természetes gyümölcskivonatok a gyógynövények ismert 
jótékony hatásaival. A speciális ásványi kezelésnek köszönhetõen 
magas vitamin és ásványi anyag tartalommal rendelkeznek. Ivóvízzel, 
szódavízzel hígítva, vagy teához adva nagyszerû és egészséges üdítõ 
ital készíthetõ.
500 ml
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Tokaji 3 Puttonyos Aszú
A Tokaj-hegyaljai borvidék világhírû lejtõin termett borkülönleges-
ség. A Tokaji bor készítésének ideális feltételeit a meleg nyár, a 
száraz õsz, a tápanyagokban gazdag vulkanikus talaj és a kiváló 
pinceklíma biztosítja.
Aranysárga színû, fûszeres illatú, gyümölcsös aromájú, kiváló 
cukor-sav egyensúlyú, magas mineralitású bor.
500 ml

Tokaji Furmint
Vá loga to t t ,  ép  
fürtökbõl szüretelt, 
kíméletesen feldol-
gozott  mustból  
készült, friss, gyü-
mölcsös, lekerekített 
savakkal rendelkezõ 
kellemes, könnyed  
száraz bor. 
500 ml

Tokaji Cuvée
Száraz idõszak alatt érett, magas 

cukortartalmú, töppedt furmint és 

hárslevelû szõlõbõl készült édes 

minõségi fehér bor.
500 ml
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Turistasó
Vákumozott, mikrogranulált, jól szórható, 

hófehér dekoratív étkezési só.
3200 cm

Szalonnasó
Durvaszemcsés, kristályos étkezési só 

szalonna,  sonka sózásához.
5 kg

Étkezési finomsó
Vákumozott, mikrogranulált, jól szórható, 

hófehér dekoratív étkezési só.
1 kg
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Derolin
Háztartási étolajderítõ, regeneráló.
A sütésnél használt étolaj szagtalanítására, regenerá-
lására, újrahasznosítására. A Derolin ásványai a 
hidegen sajtolt étolajban, vagy a sütésnél használt 
olajban elkeverve a pórusterükben vagy a felületükön 
megkötik a nemkívánatos illó- vagy égési eredetû 
szennyezõ komponenseket, majd a szennyezõ 
anyagokkal terhelt ásványi szemcsék a folyadék aljára 
süllyednek, amelyrõl a megtisztult felsõ rész könnyen 
leönthetõ, és újrahasznosítható.

3500 cm , 5 kg, 40 kg

Illosorb-791
Hûtõszekrény szagtalanító. 
Hûtõszekrénybe helyezve csökkenti a páratartalmat, a 

jégképzõdést, és az élelmiszerek szagának egymásra 

hatását.
3300 cm

Illosorb-800
Hamutálca szagtalanító.
Hamutálcába öntve megszûnnek a dohányzás 
kellemetlen szaghatásai, elnyelõdnek a bûzkeltõ 
anyagok és a kátránytermékek. Csökken a helység CO  2

szennyezettsége.  Autóba is  ajánljuk!
3300 cm

háztartás
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Illosorb-790
Konyhai és szabadtéri hulladékok szárazon tartására, 
szagtalanítására, komposztálására. Szagelnyelõ, 
valamint nedvszívó tulajdonságai révén megszünteti a 
kellemetlen szaghatásokat, gátolja az erjedés és 
penészedés folyamatát. Használata bûzmentességet, 
higiénikus hulladéktárolást biztosít. Talajjavító hatású 
ásványi anyagai elõsegítik a szemétlerakó helyek 
rekultivációját, szemétégetés esetén pedig növelik a 
hamu nyomelemtartalmát. Vikkendtelkek nyitott 
árnyékszékeihez bûz- és légymentesítésre ajánlott.
5 kg, 40 kg

Illosorb-2000
Olajfelszívó. Nagy pórustérfogata és szénhidrogén (autó-benzin, gázolaj, motorolaj) felvétele miatt kiválóan alkalmas 
töltõállomások, mûhelyek, garázsok, szervizek, buszmegállók, munkagépállások száraz, szagtalan, csúszásmentes 
felületének megtartására. Közúti baleseteknél az úttest olajmentesítéséhez. Tûzoltóhomokként is alkalmazható. Csak 
természetes, környezetbarát ásványokból  áll!
5 kg, 25 kg, 40 kg

Pinceparty
Natur kõ poháralátét 
alul filccel, vagy 
anélkül.
12 db
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Csúszásgátló kálcium-kloriddal
Környezetbarát ásványi granulátum 
k amely fokozza a 
termék jégolvasztó hatását. Gyepre, 
virágágyásra ráseperhetõ.
5 kg, 50 kg, ömlesztve

alcium-kloriddal keverve, 

Csúszásgátló
Jégre, hóra, olajra. Síkos, jeges felületre, járdára szórva 
a síkosság megszûnik, c

lajkiömlés 
esetén a foltra szórva az olaj felszívódik, összesöpörve a 
felület száraz, a helység szagtalan marad.
5 kg, 50 kg, ömlesztve

súszásveszély nélkül nyugodtan 
közlekedhet. Sót nem tartalmaz, virágágyásra, 
növényzetre kerülve károsító hatása nincs! O

Suromin
Univerzális súrolópor.
Nem maró, kézkímélõ, karcmentes, zsíroldó. 
Mosogatáshoz, csempéhez, fém, zománc, 
porcelán felületekhez. Biológiailag lebomló 
tenzideket tartalmaz!

3280cm
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Zoolit-Universal
Ásványi takarmány-alapanyag, min. 43 %-os 
klinoptilolit tartalommal.
Gázadszorpciós, ioncserélõ nyom-ritkaelem tartalmú 
készítmény állatfajra történõ korlátozás nélkül.
Lassítja a takarmány áthaladását a szervezetben. Az 
emésztõrendszerben a retard hatás révén több 
fehérjéhez kötött elemi nitrogén marad, amely fehérje 
(hús-, súlygyarapodás) többletet jelent.
Fõ-, járulékos és bio-nyomelemeket visz be a
szervezetbe. A bevitt ionok révén a nyom-ritkaelem
hiány, és az ehhez társuló 
betegségek elõfordulása 
csökken, vagy megszûnik.
5 kg, 25 kg, 50 kg

Zoolit-Universal Press
Takarmánygranulálási 
segédanyag.
A  Z e o l i t - U n i v e r s a l  
takarmánykiegészí tõ  
ö s s z e s  h a s z n o s  
tulajdonságát hordozza. 
Felhasznásával kemény, 
granulált tápok állíthatók 
elõ. Kép nélkül.
40 kg

Zoogritt
Zeolit-Universal szemcsés kivitelben. Csirke, tojótyúk, liba, pulyka 
részére. Rendszeres takarmányozásához, bármilyen takarmánnyal 
vagy adalékkal együtt alkalmazható. Csökken a bakteriológiai, 
parazitológiai fertõzésveszély és a fajlagos takarmányfelhasználás. 
Javul az emésztés hatékonysága, a szervezet ellenállóképessége, a 
tollképzõdés üteme.
5 kg, 25 kg, 50 kg



Mészgríz
Az elõzõvel megegyezõ javallatokkal, 
baromfi, pulyka, liba, kacsa, stb. részére.
5 kg, 50 kg

haszonállattartás

Futor
Takarmányozási mészkõliszt, mészigényes haszonállatok 

takarmányozásához, takarmányba keverve. Granulált 

tápokhoz is.
5 kg, 25 kg, 50 kg

19

Futor-Mészliszt
Puhamészkõ õrlemény magas kalcium-tartalommal. Vegyi 
anyagoktól mentes, nyálban azonnal oldódó, gyorsan emészt-
hetõ. Nemcsak az állatok mészhiányának megelõzésére, 
hanem csontozatának erõsítésére, tojáshozam növelésére, 
tollazatának javítására is szolgál. Sertés, szarvasmarha, 
apróbaromfi stb. részére.
5 kg, 50 kg

Mészkõgritt
Szemcsés mészkõõrlemény magas mészigényû haszonállatok (pulyka, liba, tojótyúk) AD LIBITUM 
takarmányozásához, vagy dercés takarmányok elõállításához.
5 kg, 25 kg, 50 kg



haszonállattartás
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Lakoma
Libatömési adalékanyag.
Ioncserélõ, biogén gázadszorbciós tulajdonsá-
gai, nagy fajlagos felülete, valamint bio- és 
nyomelemtartalma révén a takarmány hasz-
nosulását lényegesen fokozza, a csontokat 
erõsíti.
5 kg, 30 kg

Röpte
Nyomelemtartalmú, honvágykeltõ, higiénikus 
emésztési katalizátor sport- és húsgalambok 
részére.
Kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszer 
mûködését, megszünteti a tojásevést, 
agresszivitást, kannibalizmust. Fejlettebb, 
rugalmasabb tollazatot eredményez. Javítja az 
emésztést, csökkenti a bakteriológiai, parazi-
tológiai fertõzésveszélyt.
5 kg, 25 kg, 40 kg

Akvastin
Háziállatok ivóvíz adaléka. Ioncserélõ, szorpiós hatású, nyomelemtartalmú természetes ásványi itatópor háziállatok 
ivóvizéhez. Csirke, kacsa, tömõliba, galamb, díszmadár, nyúl, borjú ivóvizéhez keverve csökken a bakteriológiai és 
parazitológiai fertõzésveszély. Hasmenéses jelenségek nem alakulnak ki, a bélsár sûrûbbé válik. Javul az állomány 
ásványi anyag és nyomelem ellátottsága. Nyári hõségben különösen ajánlott. Kizárólag természetes ásványi 
anyagokat tartalmaz! Nem gyógyszer, folyamatosan adagolható!

3500 cm , 3 kg, 30 kg
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Natúr takarmánysó
Tenyésztett állatok nátrium igényének kiegészítésére, 
különösen takarmányváltás vagy monoton takarmá-
nyozás esetén.
Kép nélkül.
50 kg

Granosol
Zeolitos ásványi katalizátorokkal kevert szemcsés, 

természetes  takarmánysó  kérõdzõk,  patások  takar-
mányozásához.
Kép nélkül.
30 kg

Nyalósó
Préselt természetes nyalósó kérõdzõk 
részére. Takarmányváltás esetén, vemhes 
egyedeknél, fiatal állományoknál különösen 
ajánlott.
Natur és szelénes változatban is kapható!
5 kg
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Caprolex
Zeolitos,   natúr
nyalósó.  Kecske,
juh, nyúl, csincsilla
takarmányozásához.
100 g
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Vadetetõ só (C.C.S.)
Természetes, zeolitos, meszes, sós, foszfor 
tartalmú, szelénes ásványi takarmány-
kiegészítõ vadetetõbe. Õz, szarvas, 
vaddisznó, stb... részére.
Kép nélkül.
40 kg

Zümi-büfé
Méhitató ásványi granulátum, méhészeti 
célokra. Nyomelemes, higiénikus itatótér, 
egészséges méhállomány kialakítása és 
megõrzése érdekében.
400 g
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Kennel alom
Szabadtéri kutyatartáshoz.
Célszerûen modifikált, 
antiparazitikus, ásványi 
granulátum, kennelek 
térszínének felszórásához.
Kép nélkül.
30 kg

Cecilia
Macska, kiscica, kutya, aranyhörcsög és más kisállatok  
almozásához.
Antiparazitikus tulajdonságú, az extra nedvesség- és 
szagelszívó hatás érvényesülése érdekében porított, 
majd újragranulált anyag.
5 kg

Biolux
Macska, kiscica, kutya, aranyhörcsög és más kisállatok  
almozásához.
A háziállat, vagy lakótérben tartott állat alomhelyére 
szórva megszünteti az ürülék és a vizelet kellemetlen 
szaghatásait. Használatával csökkent a bakteriológiai 
és parazitológiai fertõzésveszély. A prém vagy szõrzet 
nem szennyezõdik. Az ürülék a feltapadt szemcsékkel 
együtt lapáttal könnyen eltávolítható.
2,75 kg, 5 kg, 10 kg



díszállattartás

Zoomin
Nyomelempótló ásványi “só”, táplálékkiegészítõ 
kutyának, macskának, és más kisállatoknak. 
Étkezési sót nem tartalmaz. Rendszeres 
használatával javul a szervezet ásványi és 
nyomelem ellátottsága. Nyugodtabb állatok, 
kiegyensúlyozott emésztés, csillogó, egészséges, 
jól fejlett bunda.

3500 cm

Csõrkoptató
Fektetve helyezzük rá az élelmet, vagy egyszerûen 
akasszuk fel a kalitkába.
Egyedi darabok.

Granomin
Természetes alom papagáj, díszmadár, és egyéb lakásban 
tartott kisállat részére. A kalitka, terrárium aljzatára 
szórva szárít, szagtalanít, higiénikus tartást biztosít.

3500 cm
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Finom-futor
Kisá l la t tenyész tés i  
takarmánymész. Kutya, 
macska, aranyhörcsög, 
nutria, stb. részére. 
Nyomelempót lásra,  
csonterõsítésre.

3500 cm
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Akvarosorb
Akváriumok vizének autogén tisztításához. Mûanyag hálóba kötve, 
vagy az akvárium aljára szórva, a granulátum az élõlények által termelt 
mérgezõ anyagokat a vízbõl kivonja, megköti. Alkalmazás elõtt 
célszerû jól átmosni.

3500 cm

Columbin
Zeolitos, sós, gyógynövényes ásványi galambfürdetõ sport- és 
húsgalamboknak. Frissít, tisztít, és segít a paraziták távoltartásában.
100 g

Terradin díszkövek
Terráriumok, akváriumok természetes, 
dekoratív, díszítõ ásványi aljzata. Változatos 
színû és formájú kvarcit darabok.
3-5 db/tálca
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Meliorit
Talajjavító ásványkompozitum, termésnövelõ ásványi trágya.
Konyha,- és díszkerti vagy fólia alatti növénytermesztéshez, 
talajba keverve. Nyírott gyepeken, pázsitokon, zöldség-, és 
gyümölcstermesztésben, faültetésnél és palántázásnál is 
hatékonyan alkalmazható természetes ásványi anyag. 
Magas nyom- és ritkaelem tartalmánál fogva serkenti a növények 
növekedését, dúsabb levélzetet, ízletesebb gyümölcsöket 
eredményez. Vízvisszatartó tulajdonsága kiegyensúlyozottabb 
vízháztartást biztosít. Semmiféle kemikáliát nem tartalmaz, 
mérgezõ hatása nincs!
5 kg, 25 kg, 50 kg

Hajtika
Talajjavító ásványkompozitum, termésnövelõ ásványi trágya.
Konyha- és díszkerti vagy fólia alatti növénytermesztéshez, 
szobanövények talajának nyom- és ritkaelemfeltöltésére, 
locsolóvízbe keverve. Széles felhasználási területû, hatékonyan 
alkalmazható természetes ásványi anyag. Serkenti a növények 
fejlõdését, javul a talaj vízháztartása. Kemikáliát nem tartalmaz, 
mérgezõ hatása nincs!

3500 cm ,5 kg, 30 kg,
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Vetozen
Temészetes ásványi trágya, gyökereztetõ. A magágyba vagy 
ültetõgödörbe szórva növeli a mag, hajtás kelési arányát. 
Nyom- és ritkaelem tartalma serkenti a palánták növekedését. 
Dúsabb levélzet, erõsebb növények. 
450 g, 800 g, 30 kg

Türkös
Borászati derítõszer. 
Fehér és vörös borok, 
g y ü m ö l c s s z ö r p ö k  
gyors és tökéletes 
derítéséhez.

3500 cm , 5 kg, 30 kg
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Virágszikla
Virágcserép helyett. Egyetlen kõbõl kialakított 
rusztikus virágedény egy vagy két, kb. 12 cm 
átmérõjû lyukkal. Zeolitos, jól szellõzõ, fagyálló. 
Nem törik, nem dönti fel a szél. Sárgás, zöldes, 
pirosas színekben. A kõben mikrorepedések 
lehetnek, ha kényes felületre kerül, elõtte a 
vízzáróságát mindenképpen ellenõrizni kell. 
Virág nélkül.
egyedi darabok

Kaktuszszikla
Kaktuszok, pozsgások nevelésére alkalmas 
dekoratív, natur kõtömb, célszerûen 
kialakított 3-6 db kisméretû lyukkal. Sárgás, 
zöldes, pirosas színekben.
egyedi darabok
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Zeoflorin
Dekoratív, gömbölyített, bioaktív takarókavics.
Cserepes virágok, szobanövények, dísz-
kertek, temetõi sírok földjének takarásához. 
Hatására a talaj nyomelem- és tápanyag-
ellátása javul, a talaj pH a semleges irányba 
tolódik el. A párolgás csökken, a vízháztartás 
javul, a talaj nem erodálódik. Penész és 
paraziták megelõzésére is javasolt!
1,5 kg, 25 kg

Hétvirág vázakavics
Vágott virágok frissen tartásához.
Alkalmazásával 5-7 nappal marad tovább üde 
a rózsa, a szegfû,vagy a gerbera.
50 g

Virágvályú
A virágsziklával megegyezõ termék, csak 
nagyobb, vályúszerû mélyedéssel. több virág 
beültetésére alkalmas.
egyedi darabok



Termékeink országszerte megtalálhatók a boltokban, szakirányú üzletekben, 

illetve üzletláncokban. Természetesen közvetlenül is megvásárolhatók mádi 

telephelyünkön is, illetve megrendelhetõk  következõ elérhetõségeinken.

A mádi telephelyünkön, valamint mintaboltunkban reggel 7-tõl este 7 óráig várjuk 

vásárlóinkat, de elõzetes bejelentés alapján teherautókat az éjszakai órákban is 

kiszolgálunk.

Rendelését módunk van - postán, vagy tehergépkocsival - házhoz szállítani. 

Rendeléssel, szállítással, beszerzéssel, valamint bármely kérdésével 

kapcsolatban hívjon minket!

Tel./fax: 47/ 348-288; 47/ 348-537; 30/ 9-679-257

Postacím: 3909 Mád, Bartók Béla u. 7-9.

E-mail: geopro@geoproduct.hu

Honlap: www.geoproduct.hu

Kõ- és kertépítészettel
kapcsolatos termékeink:

Víztisztítással kapcsolatos
termékeink, berendezéseink:
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