Bemutatkozás

Tisztelt Honlap Látogató!
2020. január 15-től 12 éve termelünk, gyártunk és forgalmazunk
Búza és Zöld Árpafű-lét! Azóta több új termékkel is a piacra
léptünk, többek között őrleményekkel, teával és vegán
kapszulával.
Sokan átsiklanak a kedvezményeken, ezért tömören itt is jelezzük.
Tönkölybúzafűlé és Zöld árpafű-lé (összevonva is lehet)
5+1(ajándék)= 21.000,- Ft 3.500,- Ft/csomag
10% kedvezménnyel (ami automatikusan jár a következő
rendelésnél, ha az előző megrendelés értéke meghaladta a 21.000,Ft-ot):
5+1(ajándék)= 18.900,- Ft 3.150,- Ft/ csomag
Ha az első megrendelése eléri a 21.000,- Ft-ot, akkor már az első
megrendelésnél a 21.000,- Ft feletti összegből 10% kedvezményt
érvényesítünk. A jövőbeni megrendeléseknél a teljes
megrendelésre automatikusan jár a 10% kedvezmény:
10+2(ajándék)= 39.000,- Ft 3.250,- Ft/csomag
10% kedvezménnyel:
10+2(ajándék)= 36.900,- Ft 3.075,- Ft/ csomag
Tovább csökken az ár, ha több csomagot rendel!
Természetesen köztes csomagokat is lehet rendelni!
Nagyon köszönöm figyelmüket!

Megtisztelő számomra, hogy ellátogatott a Honlapomra!
Asztalos Lászlóné Ökogazda, Bio növényismerő és termelő,
valamint Méhész végzettséggel, kistermelő, zöldség-lé készítő
szeretném megismertetni minél több emberrel a Búzafűlé és Zöld
Árpafű-lé jótékony hatását.
2004-ben ismertem meg a hántolatlan tönkölybúzából csíráztatott
búzafűt, aminek a préselt leve az édeskés búzafűlé. Igazi rajongója
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lettem, mivel az évek folyamán saját magamon is megtapasztaltam
jótékony hatását. 2008-tól hivatalosan is termelő és gyártó lettem.
Célunk hogy közvetlen juttassuk el termékeinket a fogyasztónak.
Sikerült családi összefogással ki kísérletezni egy folyamatos
természetes termelést és gyártást. A magokat búzafűlé és
árpafű-lével felöntött vízben áztatjuk, és csíráztatás után ültetjük
8-12 napos időközönként. Ettől sokkal húsosabb, zöldebb a búzafű
és árpafű. Az ebből kinyert lé sokkal intenzívebb íz világú.
A termelési és feldolgozási folyamat alatt semmi nemű vegyszer
vagy külső mechanikai behatás nem éri.
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A búzafűlé élelmiszer, nem gyógyszer! Semmilyen káros
mellékhatása nincsen!
Mielőtt elkezdi fogyasztani, konzultáljon kezelő orvosával!
Két-három vélemény meghallgatása a bölcsesség jele! Nem kell
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csoda ahhoz, hogy Ön és Családja egészsége jobb legyen!
Csak azokért a gyorsfagyasztott búzafű-léért, árpafű-léért,
tönkölybúzafű-teáért és zöld őrleményekért tudok felelősséget
vállalni, amelyek közvetlenül a honlapon levő telefonszámokról,
gyorsfagyasztottbuzafule@gmail.com
E-mail címen, vagy a
Webshopon
keresztül lettek megrendelve!

Termékeim:

Csongrádi Gyorsfagyasztott Tönkölybúzafűlé
24 adag - 340 gramm / csomag
Csongrádi Gyorsfagyasztott Zöld Árpafű lé
24 adag - 340 gramm / csomag
Csongrádi Szárított Tönkölybúzafű-Tea
50 gramm / csomag
Csongrádi Tönkölybúzafű Őrlemény
150 gramm / csomag
Csongrádi Zöld árpafű Őrlemény
150 gramm / csomag
Csongrádi Tönkölybúzafű és Zöld árpafű Őrlemény
125 gramm / üveg
Csongrádi Kézműves Vegán Búzafű Kapszula
90 kapszula, 30 gramm

VIP termék:

Csongrádi Gyorsfagyasztott Zöld Koktél
(50-50% tönkölybúzából és árpafűből) 24 adag 340 gramm/csomag
Ízhatása: keserédes. A 2 lé felerősíti egymás pozitív hatásait!

4/9

Bemutatkozás

5/9

Bemutatkozás

Termesztési mottónk: Mindent a természetre kell bízni!
A búza és árpafű éves szinten zárt térben történik, így tudjuk
biztosítani a növényeknek az optimális hőt, vizet és FÉNYT! Ne
keverjük össze az ősszel szabad földbe elvetett és kalászosodás
elött levágott búza ás árpafű termékekkel! A csíráztatott búza- és
árpa fűt a tűző naptól védeni kell! A zsenge füvet tönkre teszi!
A búza és árpafű-lé hatóanyagainak megtartásához a
GYORSFAGYASZTÁS, vagy más néven SOKKOLÁS szükséges (a
háztartási fagyasztó erre alkalmatlan). 2008-ban az első voltam, aki
ezt a fajta technológiát alkalmazta!!!!!! Nem véletlen a Honlapom
címe: www.gyorsfagyasztottbuzafule.hu
A búzafűlé és árpafű-lé préselés után nagyon gyorsan (max. 1
óra) elveszíti a hatóanyagait, ezért fontos az időben történő
sokkolása.
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A fiamat is megfertőztem a növények, elsősorban a tönkölybúzafű
és árpafű szeretetével. A honlapját a http://www.greenlifeegeszse
gcentrum.hu/
címen
megtekintheti!
2008 óta rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a Fogyasztóktól,
így tudom milyen hatással lehet az emberi szervezetre:
Pár hónap fogyasztás után Ön is megtapasztalhatja:
- Dúsabb haj
- Erősebb köröm
- Szebb bőr
- Energikusabb lesz
- Emésztése rendbe jöhet
- Gyomorégés elmúlhat
- A legyengült szervezet gyorsabban regenerálhatja magát! ( pl.
műtét után)
FIGYELEM: Bevizsgált termék! Gluténra érzékenyek
fogyaszthatják!
Otthoni termeléssel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolok!
gyorsfagyasztottbuzafule@gmail.com
telefon: 06-30 / 9535-086
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Czanik Balázs is minket választott!

Média megjelenés:

{mp4}tobbminttestor{/mp4}

{youtube}6TstceYpUeY{/youtube}
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