
TERMÉKKATALÓGUS
Aranymetszett termékek



TARTALOM

11. oldal

KANCSÓK
26. oldal

POHARAK
34. oldal
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22. oldal

PALACKOK



Elköteleződés a MŰANYAG  
MENTESSÉG mellett 

Az ember, a környezet és az állatok 
számára egyaránt a természetes anyagok 
a legjobbak. Ma már köztudott, hogy 
a műanyag termékek veszélyeztetik 
a természetet, különösen az állatok 
számára jelentenek veszélyforrást. A 
legtöbb műanyag az óceánokban végzi, 
ahol a tengeri állatokat veszélyeztetik. 
Sok tengeri állat tévedésből ételnek 
gondolva megeszi a vízbe került 
műanyagdarabkákat, amelyek azután 
a halálukat okozzák. A műanyag az 
élelmiszerláncon keresztül az emberi 
szervezetbe is bekerül.

Ezért termékeink 99%-a nem tartalmaz 
műanyagot.
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Nature’s Design

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy megalkossuk a legenergetizálóbb 
és legharmonikusabb formát. Ez vezetett el minket az 
aranymetszés arányaihoz - ami szó szerinti értelemben a 
természet formája -, valamint az élet virágának erőteljes 
szimbólumához. Nagy hatást gyakorolt ránk, amikor évekkel 
ezelőtt először láttuk dr. Masaru Emoto képeit a vízkristályokról, 
amelyek azt demonstrálják, hogy a szándék mennyire 
képes megváltoztatni a víz szerkezetét. Ami a legjobban 
lenyűgözött bennünket a  Nature’s Design  termékekkel 
kapcsolatban, az a víz szerkezetének pozitív megváltozása, 
ami a természet tervező elveit tudatosan követő formák 
használatával érhető el. A víz és forma azóta is igézetében 
tart bennünket.  És ez az, amit Nature’s Design napjainkban 
jelent: elegáns, természetközeli, hasznos, kiváló minőségű 
termékek mindennapi használatra – és a test, a tudat, a lélek 
egészségének fenntartásához.



5

Az élet eredeti forrása

A víz

Bárki, aki valaha is ivott hegyi patakból, 
megtapasztalhatta, milyen erényekkel 
bír a friss forrásvíz. Az otthoni csapból 
folyó víz már nem olyan ízletes és 
energetizáló. Nem is csoda, hiszen 
gondoljunk csak bele, mekkora utat tesz 
meg, milyen mértékű vegyi behatásoknak 
és környezetszennyezésnek van 
kitéve a hűs víz, amíg elér hozzánk. 
Hogy vizuálisan dokumentáljuk, hogy 
mennyire változik meg a víz szerkezete, 
„előtte” és „utána” fotókat készítettünk 
a vízkristályokról minden termékben. A 
teszteredmények a svájci Uttingen E. F. 
Braun laboratóriumából származnak. Az 
összes vízmintát a dr. Masaru Emoto által 

kifejlesztett módszerrel fényképezték. 
Minden Nature’s Design termékben tárolt 
vízminta igen pozitív változást mutat, 
finom, szimmetrikus kristályszerkezet 
jellemzi. Ezeket a változásokat a mi 
formáink hozzák létre és tartják fenn 
(aranymetszés, élet virága, a gondosan 
kiválasztott alapanyagok), ezek adnak a 
víznek friss, eredeti, természetes zamatot 
- olyan természetközelit, amilyet csak 
lehet.

Előtte 

A vezetékes vizet legyengíti 
a természetellenesen 
magas vízvezeték-nyomás 
és a hosszú csöveken 
történő szállítás.

Utána

A Cadus vizeskancsóba 
töltött vezetékes víznek 
már 3 perc is elegendő, 
hogy újra élővé váljon.

A vizsgálati eredmények az EF Braun laborból (CH-3628 
Uttigen, Svájc) származnak. A vízkristályok fotói a M. Emoto 
által kifejlesztett eljárás szerint készültek.
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Az aranymetszés

Az ókor óta az aranymetszés arányai 
határozzák meg a szépség- és 
esztétikai ideálokat. Ez a tökéletes 
kiegyensúlyozottság még manapság is 
fellelhető a művészetben, építészetben, 
tervezésben – és másutt is.

Az aranymetszés szabálya mindenütt 
jelen van a természetben, ezért szolgál 
vezérelvként termékeink tervezésében.  
Az arányok egyenlőségéből származik, azaz 
az egész (a+b) úgy aránylik a nagyobbik 
részhez (a), ahogy a nagyobbik rész (a) 
a kisebbik részhez (b). Ez az arány, ez a 
képlet, a fí-szám a matematikában 1,618.

Minden üveg- és porcelántermékünk 
ezen arányokon alapul, ezért olyan 
élvezetesek a szemnek, energetikailag 
pedig követik az életerő áramlását.
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A Fibonacci-számsorozat is aranymetszés 
elvén alapul, és növekedési folyamatokat 
ír le – megmutatkozik például a növények 
levél- és virág-elhelyezkedésében.  A 
növények termésein ellentétes irányba 
tartó spirálokban ismerhető fel. Így 
keletkeznek a 8:13-as, vagy 21:34-es 
aránypárok. Ha a nagyobb számokat 
elosztjuk a kisebb számokkal, az 
eredmény mindig 1,618, amit fí-ként vagy 
aranymetszésként ismerünk. 

A napraforgó tányérjában minden egyes 
mag egy vagy jobbra, vagy balra tartó 
spirál része. Ami figyelemreméltó, az 
az, hogy a spirálokat alkotó magok 
száma kivétel nélkül a Fibonacci-sorozat 
szomszédos számai.  

A Fibonacci számsor a természetben

A napraforgóban például mindig a 
következő magszámokból épülnek fel 
a spirálok:  21/34, 34/55, 55/89, nagy 
napraforgótányérokban pedig a 89/144 
számok is megtalálhatók. Ez az elv 
érvényesül a százszorszép, a fenyőtoboz, 
a káposzta, az ananász, stb. esetében is.

A Fibonacci számsor:  
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 ... 
21+34=55, 34+55=89, 55+89=144 ...

A Fibonacci sorozatban a két szám 
közötti arány mindig 1,62 - ez az 
aranymetszés.  
34:21=1,62 55:34=1,62 89:55=1,62
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Az élet virága

az Élet Virágán keresztül emlékezni fog erre 
az „őskód“-ra. A víz ismét szimmetrikusan, 
alapstruktúrájának, a hatszögnek megfelelően 
rendeződik el. És ugyanez az eredeti 
hexagonális alapforma található meg az élet 
virágában is!

Mivel minden termékünk az aranymetszés 
elve  alapján készül, mindegyik élő vizet ad. 
A termékek, amelyek alján az élet virága 
szimbólum van, további információkkal 
gazdagítják a vizet. Négy különböző élet 
virága változat van, amelyek mintegy 
fűszerként jobbá és gazdagabbá teszik az 
élő vizet. A színek különböző érzelmeket és 
asszociációkat ébresztenek. Az élet virágát 
600 °C fokon, kívülről égetik a termékekbe.

A teremtés prototípusa

Ez az erőteljes szimbólum egyfajta kifejező 
formája annak, amit olykor „szent geometria“ 
-ként emlegetnek. Sok kultúrában és vallásban 
megtalálható – ugyanúgy termékeinkben 
is. És jó okkal. Egyszerű szépségével és 
tökéletességével, a teremtés újra és újra 
megújuló folyamatának szimbóluma. 
Formájával hozzájárul a víz harmonikus 
újrarendeződéséhez. Az élet virága számos 
érintkező körből áll. A kiindulási pont a 
középen lévő kör. A kör közepén egyszerű 
geometrikus forma helyezkedik el, ami azt 
sugallja, hogy eredetileg minden élet egyetlen 
forrásból fakadt. A kulcsszó: a sejtosztódás. A 
sejtosztódás addig folytatódik, amíg minden 
teremtmény elérte végleges, harmonikus 
alakját. A szimbólumot beledolgoztuk a 
termékekbe, az ezen termékekben tárolt víz 
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Változatok

Élet virága 

Megérzés, tetszés szerint is kiválaszthatjuk az 
élet virágát, vagy az alábbiak alapján:

Arany (24 karátos)
Az arany változat a legnépszerűbb az egész 
világon. Az emberi történelem során az 
arany mindig is ismert volt energetizáló 
erejéről, ezért gazdagítja ez a virág az élő 
vizet életerő energiával.

Színes
A szivárvány látványa mindenkit vidámsággal 
tölt el. A szivárvány színei saját külön 
frekvenciáikon vibrálnak, s ezért pozitív 
hatással bírnak,  s ez a vizet is optimizmussal 
tölti fel – s ilyenné válik a mi hozzáállásunk a 
világhoz és önmagunkhoz is.

Arany (24 karátos)

Platina

Színes

Fehér

Fehér
A fehér szín a tisztaság jelképe. A 
jósággal, a becsületességgel, a kezdettel, 
az ártatlansággal, a tökéletességgel 
társítható, növeli az új lehetőségek felé való 
nyitottságot, az intuitivitást. 

Platina
A földkéreg csak 0,005 milliomodrészben 
tartalmaz platinát. Ritkasága révén 
birtoklására büszkék lehetünk s így 
megerősíthetjük önbizalmunkat és 
önmagunk szeretetét.
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A fa kupakot és a parafa borítást nedves 
ruhával tisztítsa, soha ne tegye csapvíz alá vagy 
mosogatógépbe!!

Tisztítás

A termékek tisztítását kézzel, tiszta vízzel vagy enyhe 
természetes mosószerrel ajánljuk. Kérjük, kerülje az agresszív 
tisztítószerek használatát.  A szimbólumok láthatósága csak 
óvatos kezelés esetén tartós. Mosogatógépbe csak a szimbólum 
nélküli termékek helyezhetők.

Nature’s Design – termékek, 
összhangban a természettel
Termékeink kizárólag természetes alapanyagokól készülnek, 
mint a kvarchomok, mészkő, kvarc, kaolin, földpát, agyag, fa, 
parafa és kaucsuk. Ezek szolgáltatnak természetes alapanyot 
termékeink számára amelyek üvegből, porcelánból, kerámiából, 
fából, parafából és gumiból készülnek. A Nature’s Design 
biztosítani kívánja, hogy minden eddigi termék és az új 
termékfejlesztések ezekből a természetes és a fenntartható 
nyersanyagokból, ökológiai előálítással készüljenek, szinte 100% 
-ban újrahasznosított forrásból, mint az üveg és kerámia, vagy 
komposztálható legyen és természetesen lebomló.

A termékeinkhez használt szerves műanyag  

100%-ban biológiailag lebomló, komposztálható.

BIO-DEGR
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KANCSÓK

Alladin
Alladin készlet
Beauty
Universe
Delicate
Miniverse
Cadus vizeskancsó
Rubellum boroskancsó
Olajfa változat - különleges kiadás ÚJ! 



12

Alladin kancsó

Az „Alladin” kancsó a Nature’s Design termékek kínálatának alapja. Az „Alladin”, 

talpán az arany élet virága szimbólummal, évek óta a legnépszerűbb termék. 

A hathullámú szerkezettel kialakított univerzális forma összhangban van 

az élet természet adta fejlődésével. A víz az eredeti formájában 6 oldalú 

kristálystruktúrát mutat. A kancsóban tárolt víz erre a struktúraszerkezetre 

áll vissza. Fogyasztása erősíti az emberben a különböző energetikai pontok 

(csakrák) kapcsolatát.

Űrtartalom
1,3 és 2,3 liter 

Eloállítás 
szájjal fújt  
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Alladin 1.3 Alap 7100 1.3 l -

Alladin 1.3 Arany 7110 1.3 l arany

Alladin 1.3 Színes 7120 1.3 l színes

Alladin 1.3 Fehér 7130 1.3 l fehér

Alladin 1.3 Platina 7116 1.3 l platina

Alladin 2.3 Családi Arany 7210 2.3 l arany

Készült az  
Európai Unióban
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Alladin készlet

A hattagú készlet egyes darabjainak térfogata a 

Fibonacci-számsor alapján aránylik egymáshoz, s ezáltal 

harmonizál a természet egyetemes geometriájával. A 

revitalizált víz hatoldalú kristálystruktúrát mutat, ami a 

megnövekedett energia és életerő jele.

Űrtartalom
1.3 liter 

Előállítás
Szájjal fújt
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
Ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Alladin
Arany készlet 
1.3 l +2 Mythos

71121 1.3 l arany

Alladin
Arany készlet 
1.3 l+4 Mythos

71141 1.3 l arany

Készült az  
Európai Unióban
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Beauty kancsó

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Beauty Alap 7400 5 l -

Beauty Platina  7416 5 l          platina

Kőrisfa talp   7407 - -

Drágakő keverék * 2091 ca. 500 gr -

Űrtartalom
5 liter

Előállítás
szájjal fújt  
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
boroszilikát,
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 100°C -  
ig alkalmas

vízkristály

A 10 literes „Universe” kancsó sikere ihlette ezt a kisebb változatot.

Ez a vízadagoló így kisebb irodákba, vagy otthoni használatra is

alkalmas. A szabadalmaztatott csap könnyen és higiénikusan 

kezelhető, gyakori használatra tervezték. A kancsó és a csap  

forró vízzel tisztítható. 

A belehelyezhető köveket a készlet nem tartalmazza.

* Ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály

Készült az  
Európai Unióban
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Universe kancsó

A „Universe” Nature’s Design kancsó valószínűleg a világon a legnagyobb szájjal fújt 

kancsó. 10 literes űrtartalma miatt alkalmas irodákba, intézményekbe, előadásokra, 

orvosi rendelőkbe és általában, ahol sok ember fordul meg. A szabadalmaztatott 

csap könnyen és higiénikusan kezelhető, gyakori használatra tervezték. A termék 

használható a hozzá járó kiegészítő üveg csővel is, amely természtes hűtést tesz 

lehetővé, ha a csőbe jégkockákat teszünk, ugyanakkor a jég nem keveredik a vízzel.

A cső alkalmas még drágakövek és egyéb vitalizáló anyagok tárolására. Előnye, hogy 

nem érintkeznek közvetlenül az ivóvízzel, így elkerülhető a víz szennyeződése.

A belehelyezhető köveket a készlet nem tartalmazza.

Űrtartalom
10 liter

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
boroszilikát üveg
Folyadék tárolására 
maximum 100°C - 
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Universe Alap 7300 10 l -

Universe Platina 7316 10 l  platina

Kőrisfa talp  7307 - -

Drágakő keverék * 2091 ca. 500 gr -

* Ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály

Készült az  
Európai Unióban
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Delicate kancsó

A „Delicate” kancsó a jól ismert Alladin kisebb változata. 

Fél literes űrtartalma, könnyű súlya és kézreálló formája 

miatt különösen ajánlott gyermekeknek és időseknek, 

továbbá hideg limonádéhoz.

Űrtartalom
0,5 liter

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Delicate Arany 7710 0.5 l arany

Delicate Fehér  7730 0.5 l fehér

Készült az  
Európai Unióban
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Miniverse kancsó

A termékcsalád különleges ékszere a “Miniverse” kancsó.

Kis mérete miatt közvetlenül is lehet inni belőle, akár egy

pohárból. A forma érintése öröm és boldogságérzetet nyújt,

mivel az ujjbegyekben fut össze az összes érző idegpályánk,

amelyek az egész szervezetbe továbbítják az ingereket.

A dugó gömbjeinek átmérője a föld és a hold egymáshoz

viszonyuló arányát szimbolizálja.

Alkalmas bármely hideg, meleg folyadékhoz, 

fűszerek, olajok, esszenciák vagy kozmetikumok 

tárolására is.

Űrtartalom
120 ml

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
boroszilikát,
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Miniverse 
Arany 

7810 120 ml arany

Készült az  
Európai Unióban
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Cadus kancsó

A „Cadus” szájjal fújt kancsó finom lekerekítéseivel az 

aranymetszés arányaira hangolva jött létre. Űrtartalma egy liter.  

A Cadus kancsó két változatban kapható. Az egyik változat talpán 

fehér színű élet virága szimbólum, a másik változat belsejében 

bemélyedés található, amelybe kristályok, ékkövek helyezhetők. 

Ez a változat különösen látványos, hiszen a víz felnagyítja a 

köveket és kiemeli szépségüket. A gondosan kidolgozott forma 

kihangsúlyozza a tárolt folyadék biológiai értékét és zamatát.

Űrtartalom
1 liter

Előállítás
szájjal fújt
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

Szabadalmaztatása 
folyamatban

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Cadus 8930 1 l fehér

Cadus  
kövekkel *

8900 1 l -

Cadus Family 8970 1.5 l fehér

Cadus Family      
kövekkel *

8960 1.5 l -

* Ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály

Készült az  
Európai Unióban
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Rubellum boroskancsó

A „Rubellum“ boroskancsó az aranymetszés 

szabályát követő, ívelő formájával megörvendezteti 

a borbarátokat. A „Rubellum” kancsó megváltoztatja 

a beletöltött bor kristályszerkezetét és biológiai úton 

előkészíti a bort a fogyasztásra. A kancsó aljára fehér 

élet virága szimbólumot égettek. A kancsó üvegfedővel

lezárható.

Ideális kiegészítői a borospoharaink (Lásd a 33. oldalt)

Űrtartalom
1 liter

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással

Anyaga
ólommentes üveg

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Rubellum 4330 1 l fehér

Készült az  
Európai Unióban
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Olajfa változat - különleges kiadás

Az olajfa és az üveg csodálatos kombinációja olyan, 

akár a tiszta elegancia és a természetes szépség 

találkozása.

A kancsó különleges formavilága felélénkíti a vizet, 

a kancsó alján lévő élet virága szimbólum tovább 

gazdagítja azt, míg az i-re a pontot a kancsó  

olajfa fedője teszi fel. Az olajfa ugyanis mindig 

a termékenységet, a dicsőséget és a békét 

szimbolizálta. Energiája elősegíti az inspirációt  

és a gördülékeny kommunikációt.

A különleges kiadásban hat különböző 

kancsó található olajfából készült fedővel. 

A olajfa fedőket természetesen külön 

is megvásárolhatjuk, a már meglévő 

kancsónkhoz.

ÚJ!
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NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Olajfa változat – Cadus kancsó 8940 1 l fehér

Olajfa változat – Cadus kancsó kövekkel 8918 1 l -

Olajfa változat – Rubellum boroskancsó 4338 1 l fehér

Olajfa változat – Alladin kancsó 7118 1,3 l arany

Olajfa változat – Beauty kancsó 7418 5 l platina

Olajfa változat – Universe kancsó 7318 10 l platina

Olajfa fedő Cadus kancsóhoz 8941 - -

Olajfa gömbkupak Alladin kancsóhoz 7108 - -

Olajfa gömbkupak Rubellum boroskancsóhoz 4308 - -

Olajfa gömbkupak Beauty kancsóhoz 7410 - -

Olajfa gömbkupak Universe kancsóhoz 7310 - -

Olajfa poháralátét szett (2 db) 9910 - -

Készült az  Európai Unióban



PALACKOK

Lagoena
Thank You ÚJ!
Thank You gyermekeknek ÚJ!
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NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Lagoena 0.5 l 8830 0.5 l fehér

Lagoena 0.7 l 8840 0.7 l fehér

Csere kupak 8831 - -

Lagoena hordozható palackok 

Űrtartalom
500 ml
700 ml

Előállítás
kézzel készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

vízkristály

A praktikus fél literes „Lagoena” vizespalackot speciálisan 

hordozásra fejlesztették ki, illik a legtöbb autós italtartóba. 

Nem kell folyamatosan műanyag palackokat vásárolnia. A 

„Lagoena” formáit, arányait az aranymetszés elve alapján 

alakították ki, alján az élet virága szimbólummal. A szorosan 

záródó fa burkolatú kupak meggátolja a víz szivárgását az 

üvegből. A pontosan illeszkedő természetes parafaborítás 

védi az üveget az ütéstől és szigetel is,  

de tisztításkor könnyen eltávolítható.

A fa kupak –anyagából adódóan- rendeltetésszerű  

használat mellett is idővel elhasználódik. Ezért szerepel  

a kínálatunkban a cserekupak, mint fogyóeszköz.

Készült az  
Európai Unióban
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Űrtartalom
300 ml, 500 ml, 700 ml
Előállítás
kézzel készül
Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas
Thank you öko  
cumisüveg:
Folyadék tárolására 
maximum 100°C - 
ig alkalmas

vízkristály

Készült az  
Európai Unióban

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Thank you öko palack 0.7 8870 0.7 l fehér

Thank you öko palack 0.5 8860 0.5 l fehér

Thank you öko palack 0.3 8880 0.3 l fehér

Thank you öko cumisüveg           8890 0.3 l fehér

Bioműanyag kupak 8851 - -

Thank you öko palackok

Mivel az óceánok már így is rengeteg műanyag palackkal 

szennyezettek, ezért mindenkit arra biztatunk, hogy műanyag 

helyett használjon inkább üvegpalackot – ezzel is segítve 

Földünknek. Thank you öko palackjaink 100%-ban természetes 

és újrahasznosítható anyagokból készülnek, beleértve az 

üveget, a parafaborítást, a kupakot és a gumigyűrűket. A kupak 

bioműanyagból készül, ami biológiailag teljesen lebomló. Akár 

a komposztban is elhelyezhető! Három különböző méretű 

palackot kínálunk, továbbá cumisüveget a legkisebbek számára.

ÚJ!
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NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Thank You öko palack 
gyerekeknek 0.3

8820 0.3 l fehér

Thank You öko palack 
gyerekeknek 0.5

8850 0.5 l fehér

A gyermekek számára azzal a céllal készítettünk Thank You 

öko palackot, hogy körükben is kedveltté és menővé tegyük 

a vízfogyasztást! Gyermekünk büszkén és örömmel használja 

majd saját kezűleg festett palackját, mely egy plusz motivációt 

jelent számára a víziváshoz. Szülőként pedig mi is elégedettek 

leszünk, hogy gyermekünk energiával teli, strukturált vizet 

fogyaszt. A gyermekek - alkotásaik elkészítéséhez - különféle 

motívumokat (csiga, lepke stb.) tartalmazó sablonokat és 

vízzel aktiválható akvarell ceruzákat is találnak majd a palack 

dobozában. Ezek segítségével egyedi alkotásokat készíthetnek 

a parafa borításra. A Thank You öko palack biztonságos, mivel 

teljesen természetes anyagokból készül, az üvegen pedig 

vastag parafa-védőborítás található. A szerves műanyagból 

készült sportkupak használata egyszerű és biztonságos.

Űrtartalom
300 ml 
500 ml

Előállítás
kézzel készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

vízkristály

A kupak  
szerves műanyag,  

100%-ban 
biológiailag 

lebomló, 
komposztálható.

BIO-DEGR
A

D
A

B
LE

 * 100% BIO-DEGR
A

D
A

B
LE

 * 

10
0% 

Készült az  
Európai UnióbanÚJ!Thank You öko palack gyerekeknek
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POHARAK

Mythos
Mythos Kids ÚJ!
Mythos Kids készlet ÚJ!
Mythos poharak csakra megerősítésekkel 
Mythos pohárkészlet csakra megerősítésekkel 
Jasmina
Calix boros és pálinkás poharak
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Mythos pohár 

A “Mythos” poharat, mint minden más üvegtermékünket,  

az aranymetszés természetes törvénye alapján tervezték.

Ezt a természetben csaknem egyetemesen fellelhető matematikai 

modellt gyakran „szent geometriaként“ is emlegetik. A Mythos 

poharat kimondottan intenzív és biztonságos használatra 

fejlesztették ki, így gyermekeknek és mindennapi használatra 

is alkalmas.  

Űrtartalom
0,25 liter

Előállítás
géppel készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Mythos Alap 6200 0.25 l -

Mythos Arany 6210 0.25 l arany

Mythos Színes  6220 0.25 l színes

Mythos Fehér 6230 0.25 l fehér

Mythos Platina 6216 0.25 l platina

Készült az  
Európai Unióban
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ÚJ!

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. SZÍN 

Mythos Boldog vagyok 62701 0.25 l kék

Mythos Képes vagyok rá 62702 0.25 l narancs

Mythos Szeretettel teljes vagyok 62703 0.25 l piros

Mythos Élvezem a tanulást 62704 0.25 l zöld

Mythos pohár szett gyerekeknek 6270 4 x 0.25 l

Mythos pohár és pohár szett 
gyerekeknek 

A gyermekeket sokszor ösztönözni kell arra, hogy vizet igyanak. 

Ebben segítenek, a számukra készült Mythos poharak. Mind a 

négy pohár tartalmaz egy illusztrációt és egy pozitív megerősítést. 

Az illusztrációkban két motívum egyesül, melyeket örömmel 

fedeznek fel a gyermekek.  Speciális formájának köszönhetően a 

Mythos pohár 3 perc alatt felélénkíti a vizet. A megerősítő mondat 

pedig további pozitív információt ad a víznek.
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Készült az  
Európai Unióban

Űrtartalom
0,25 liter

Előállítás
géppel készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

Madár/bálna 
KÉPES VAGYOK RÁ

Pillangó/falevél 
ÉLVEZEM A TANULÁST

Bagoly/szív
SZERETETTEL TELJES VAGYOK 

Hal/Nap 
BOLDOG VAGYOK
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Mythos poharak és készlet csakra 
megerősítésekkel 

A különleges színek, szimbólumok, szavak, 

megerősítések és az aranymetszés elveihez 

igazított formatervezés által való víz fogyasztása 

segít csakráink kiegyensúlyozásában. A csakrák a 

test energiaközpontjai, amelyek a test közepén  

futó energiavonalon helyezkednek el.  

Hét csakránk van, s ezek  

szabályozzák pszichológiai  

tulajdonságainkat. 

Űrtartalom
0,25 liter

Előállítás
géppel készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

Készült az  
Európai Unióban



NÉV CIKKSZ. ŰRTART. MOTÍVUM VÍZKRISTÁLY

Gyökér 
csakra
Egészség

62906 0.25 l

Szakrális 
csakra
Harmónia

62903 0.25 l

Napfonat
csakra
Bátorság

62907 0.25 l

Szív
csakra
Szeretet

62901 0.25 l

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. MOTÍVUM VÍZKRISTÁLY

Torok
csakra
Kreativitás

62904 0.25 l

Harmadik szem
csakra
Intuíció

62905 0.25 l

Korona 
csakra
Bölcsesség

62902 0.25 l

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. MOTÍVUM

Mythos csakra
7 darabos 
pohárkészlet

6290 7 x 0.25 l

31
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Jasmina ivópohár 

A Nature’s Design ivópoharak hasonló elven készültek, mint

a többi termék és ugyanazzal a hatással bírnak. Minden termék

szájjal fújt, egyedi darab. Négy változatban kapható: szimbólum

nélküli, valamint az élet virága szimbólum 3 változatával,

éppúgy, mint az Alladin kancsók.

Űrtartalom
0,3 liter

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

vízkristály

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Jasmina Alap 6100 0.3 l -

Jasmina Arany 6110 0.3 l arany

Jasmina Színes  6120 0.3 l színes

Jasmina Fehér 6130 0.3 l fehér

Jasmina Platina 6116 0.3 l platina

Készült az  
Európai Unióban
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Calix boros és pálinkás poharak

A Calix borospohár a legegyedülállóbb és energetikailag a 

legerőteljesebb borospohárnak számít napjainkban. Próbálja  

ki és hagyja magát lenyűgözni a hatás által, melyet ez különleges 

borospohár a kedvenc boraira kifejt! 

A rendkívül finom vonalvezetésű Calix borospohár nem csak a legjobb 

borokhoz ajánlott, hiszen a hétköznapi, asztali borok biológiai értékét 

is megnöveli a folyadék kristálystruktúrájának helyreállítása által. 

Borszakértők borkóstoláshoz is ajánlják a poharat, mivel optimalizálja, 

harmonizálja a borok ízét, összehangolja az egyes intenzív íz 

összetevőket. 

Űrtartalom
max. 0.5 liter
max. 0.4 liter
max. 0.07 liter

Előállítás
szájjal fújt
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg

vízkristály
NÉV CIKKSZ. MAX. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Vörös boros pohár (szájjal fújt)    4130 0.5 l fehér

Fehér boros pohár (szájjal fújt) 4430 0.4 l fehér

Pálinkás pohár készlet  
(szájjal fújt) – 2 db

4500 0.07 l -

Készült az  
Európai Unióban



KÜLÖNLEGESSÉGEK

Air-ion spré
Cadus só ÚJ!
Cotula tál
Shinno bögre és teaszűrő
Energia alátétek
Lucerna és Odoris füstölő és mécses ÚJ!
Füstölők Lucernához és Odorishoz
Calamus szívószál
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Air-Ion spré

Űrtartalom
70 ml

Előállítás
géppel készült

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C - 
ig alkalmas

vízkristály

Kísérletileg igazolták, hogy az “Air-Ion” spré használatával a

levegő regenerálható. A spré hatóanyaga fiolába töltött vitalizált

víz, ami bőrre, növényekre, hajtásokra és még sok más egyébre

permetezve az “áporodott szobalevegő-effektust” azonnal üde,

friss természeti élménnyé változtatja, mintha vízesés peremén

állnánk. Az Air-ion spré élő vizének negatív ionjai hatékonyan

felpezsdítik a környezetet

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Air-Ion spré 9000 70 ml fehér

Készült az  
Európai Unióban
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NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Cadus kancsó 
sóoldat 
készítéséhez

8950 1 l fehér

Űrtartalom
1 liter

Előállítás
szájjal fújt
hagyományos
eljárással készül

Anyaga
ólommentes üveg
Folyadék tárolására 
maximum 70°C -  
ig alkalmas

Szabadalmaztatása 
folyamatban

vízkristály

Készült az  
Európai UnióbanÚJ!Cadus só

Készítsünk kiváló minőségű sóoldatot, Cadus kancsóból nyert vitalizált vízből és a világ 

legkedveltebb sójából! Testünk a sós vizet legjobban kora reggel tudja hasznosítani, ezért 

ajánlott a napunkat egy pohár vízzel kezdeni, melybe egy kanálnyi sóoldatot kevertünk. 

A sóoldat a test számos folyamatát segíti. Biztosítja a természetes energiát, elősegíti a 

lúgosítást, semlegesíti a méreganyagokat, serkenti az idegrendszert és a vérkeringést, 

szabályozza a vérnyomást stb. A sóoldat pozitív hatásait 24 órán keresztül élvezhetjük 

szervezetünkben, ezért ajánlott a mindennapos használat.

Az összeállítás tartalmaz egy 1 literes Cadus kancsót 

- alján fehér élet virága szimbólummal, tetején olajfa 

fedővel -, egy olajfa kanalat valamint 1 kg Himalája sót,  

a „sók királyát”. 
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Cotula tál

A „Cotula” tál 12 és 23 cm – es átmérővel 

kapható. A magas, fújásos eljárással kialakított 

formában különösen dinamikusan érvényesülnek 

az aranymetszés szabályát követő vonalak. A 

„Cotula” tál ezért üresen is vonzza a tekintetet. 

Alján beleégetve található az élet virága 

szimbólum.

Átmérő/ Magasság
ø 12 cm / 6.5 cm
ø 23 cm / 12 cm

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással

Anyaga
ólommentes üveg

vízkristály

NÉV  CIKKSZ. Φ MAGASSÁG ÉLET VIRÁGA

Cotula kicsi 5630 12 cm 6.5 cm fehér

Cotula nagy 5430 23 cm 12 cm fehér

Készült az  
Európai Unióban
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Shinno bögre és teaszűrő

A Shinno teás és kávés bögre a legfinomabb porcelánból 

készült, elegáns elefántcsont színű kivitelben. A mindennapok 

tea és kávé fogyasztásának élvezete még nagyobb élményt 

nyújt ebből a csodálatosan megtervezett csészéből. Ívelt 

formája az aranymetszés alapján készült, amely különleges 

össszhangban van a porcelán kivitellel. A bögre belsejében 

ezüst színű élet virága szimbólum található.

A bögréhez kapható praktikus rozsdamentes acél teaszűrő 

is, tetején az élet virága szimbólummal. A szűrő széles 

nyílása és magas kialakítása révén a tealevelek alaposan 

kiázhatnak és megnagyobbodhatnak, így az aromák 

teljesen a teába jutnak. A szabadalmaztatott levehető alj 

lehetővé teszi a könnyű tisztítást.

NÉV CIKKSZ. ŰRTART. ÉLET VIRÁGA

Shinno teás és kávésbögre 8117 0.3 l ezüstszürke

Rozsdamentes teaszűrő Shinno bögréhez 2010 ezüstszürke

Készült az  
Európai Unióban

Űrtartalom
0,3 liter

Előállítás
Hagyományos
eljárással készül

Anyaga
Elefántcsont 
színű porcelán
mosogatógépben 
mosható

vízkristály
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Energia alátétek

Előállítás
kézzel készült - 
minden
darab egyedi 
kézműves
remek

Anyaga
ólommentes üveg /
kerámia

vízkristályNÉV CIKKSZ. Φ ÉLET VIRÁGA

Energia alátét kicsi 5110 9 cm arany

Energia alátét nagy 5210 22 cm arany

Energia alátét kerámia 5016 23 cm platina

Erre az energia alátétre bármit ráhelyezhet, 

csészéjét vagy poharát, a nagyobb kivitelűre 

tányérját. 3 perc után a folyadék vagy a szilárd 

táplálék biológiai értéke megnövekszik.  

A forma és az élet virága szimbólum ereje 

átadódik rezonancia formájában.

Az üveg alátétre ne helyezzen forró edényt 

vagy poharat, erre a parafával borított kerámia 

energia alátét használatos.
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Anyaga
Üveg / fa 

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással

Készült az  
Európai Unióban

ÚJ!

Lucerna és Odoris füstölő és aromaolaj párologtatók 

A szájjal fújt, áttetsző üvegkürtő egy kézzel készített természetes kőrisfa 

alapon helyezkedik el. A dekoratív, harmonikus formatervezésű mécses 

lágy, tompított gyertyafényt ad. 

A füstölő és mécses egyedülálló és eredeti kombinációja 

sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A hőálló füstölőtálat 

megtölthetjük füstölőkeverékkel vagy aromaolajokkal is. 

Kellemes és természetes illatokat kapunk, akár kültéri, 

akár beltéri használatkor. A füstölőtál alján fehér színű 

élet virága szimbólum található. Válassza ki kedvencét  

a most elérhető kétféle dizájnból!

NÉV CIKKSZ. ÉLET VIRÁGA

Lucerna füstölő és 
aromaolaj párologtató

9100 fehér

Odoris füstölő és  
aromaolaj párologtató

9110 fehér
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Lucerna és Odoris füstölők

A “Lucerna” mécsessel Ön órákon át kellemes illatokat élvezhet. A 

mécses eleme a hőálló üveg füstölőtál. A száraz illatkeverék tovább, 

egyenletesebben, finomabban bocsát ki illóolajokat. 

Hat különböző keverékből választhat. Mindegyik 100%-osan 

természetes összetevőjű, mint a szantálfa, rózsaszirmok, citromfű, 

levendula, borókabogyó, narancshéj, Paolo Santo – nem tartalmaz 

semmilyen vegyi mesterséges és vegyi anyagot.

FÜSTÖLŐ CIKKSZ. ŰRTART. TARTALOM

Keleti álom 9094 50 ml
Almadarabok, fahéj, tömjén, narancshéj, 
gyömbér.

Nyári szellő 9095 50 ml
Citromhéj, eukaliptusz levél, napraforgó 
levél, citromfű, levendula, kopál.

Relax 9096 50 ml
Cédrus, levendula, szantálfa, citromhéj, 
tömjén, borókabogyó, gyömbér.

Wellness 9097 50 ml
Cédrus, levendula , szantálfa, gyömbér, 
citromhéj, tömjén, borókabogyó.

Egyensúly 9098 50 ml
Styrax gyanta,kopál, amerikai ámbrafa, 
szantálfa, rózsaszirom, levendula, 
rozmaring.

Misztikus 9099 50 ml
Paolo Santo, kopál, citromfű, 
édesgyökér.

6 darabos készlet 9093 6 x 50 ml
Keleti álom, Nyári szellő, Relax, 
Wellness, Egyensúly, Misztikus,

Svájci fenyőolaj 9170 10 ml 100%  svájci fenyőolaj és fenyőforgács
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Calamus szívószál

A “Calamus” szívószál tervezésénél az örvénylés természetes jelenségét 

vették alapul. A keskeny üvegcsőben futó finom spirális vágat erőteljes 

örvénymozgást teremt. Az örvénylés felerősíti az energia intenzitását, 

ahogyan ez a természetben is előfordul, mint például a tornádók, a 

gyors sodrású folyók vagy az óceán hullámai. A kézzel fújt szívószál 

finom alakját is az aranymetszés szabálya ihlette. Csak hat éven felüli 

gyermekeknek ajánlott.

Hossz
24 cm

Előállítás
szájjal fújt 
hagyományos
eljárással

Anyaga
ólommentes üveg
boroszilikát üveg
vízkristály

NÉV CIKKSZ. HOSSZ

Calamus szívószál 3100 24 cm



CHECK ALSO OUR  
SWISS STONE PINE / ZIRBE / ARVE PRODUCTS: 

QUALITY SLEEP MORE RELAXED HEARTHEALTHY LUNGS



A termékek az alábbi országokban kaphatók:

Svájc  
(Központ)

Ausztrália

Ausztria

Belgium

Cost Rica

Csehország

Dánia

Dél-Afrika

Észtország / 
Lettország

Finnország

Franciaország

Hollandia

Hongkong

Horvátország

Japán

Kanada

Kína

Luxemburg

Németország

Norvégia

Magyarország

Olaszország

Románia

Szlovákia

Szlovénia

Spanyolország

Svédország
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Az Ön Nature’s Design forgalmazója: 
www.vitalizal.hu

Copyright © 2018 Minden jog fenntartva a Nature’s Design Products GmbH által. A Nature’s Design logó és Nature’s Design  
formák bejegyzett védjegyek.        

Jogi nyilatkozat

A Nature’s Design termékekhez nem kapcsolódnak semmilyen gyógyításra vonatkozó kijelentések, vagy 

a betegség lefolyásának befolyásolására vonatkozó ígéretek. A Nature’s Design termékek használatához 

nem kötődnek a fokozott jó közérzetre vonatkozó ígéretek és szükség van a felhasználó személy saját 

felelősségvállalására.

Made in Europe


