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Sisel Kaffé
The World´s BesT TasTing and healThiesT Kaffé!

a Világ legfinomaBB egészséges KáVéja

Launch your business with the Kaffé Start Kit. All the tools and training needed to see immediate success. 
Turn leads into sales & prospects into recruits. Business Blast-Off! 
The Kaffé Start Kit includes: A Padded Leather Portfolio, Quick Start Guide, Ground Opportunity Magazine, 
Sisel Kaffé Opportunity Brochures, Compensation Plan, Price Lists and Order Forms.

Kezdje építeni üzletét a Kaffé Starter Kittel. Ebben minden szükséges marketing eszközt megtalál egy helyen 
az azonnali eredmény érdekében.  Alakítsa az érdeklődőket vásárlókká vagy üzleti partnerekké. Izzítsa be a 
motort és adjon padlógázt, most! 
A Kaffé Starter Kit tartalma: Párnázott, cipzárral záródó bőr irattartó, Gyors Indulási Kézikönyv, Ground 
Opportunity Magazin, Sisel Kaffé Üzleti ajánlat ismertető, Árlista és Rendelési űrlap, Jutalékterv
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Sisel Kaffé The World´s BesT TasTing and healThiesT Kaffé!

                a Világ legfinomaBB egészséges KáVéja!

sisel Kaffe has TaKen The BesT coffee Beans in The World and made Them BeTTer By infusing Them WiTh chaga, goTu Kola,  
Bacopa and organic ganoderma exTracTs ThaT Will fuel your Body and mind.

a sisel Kaffé a Világ legKiVálóBB KáVészemeiT TarTalmazza, a chaga, goTu Kola, Bacopa és organiKus ganoderma  
KiVonaToKKal gazdagíTVa TölTi fel a TesTeT és az elméT.



Sisel Kaffé Ground Black Coffee  |  Prémium eszpresszó őrölt kávéból

From the high altitudes of Panama to your coffee cup, say hello to the world’s finest 
cup of coffee. The ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha ground coffee beans 
have an award-winning reputation, and are renowned for their rarity and superior 
taste. When combined with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest coffee available.

A Sisel Kaffé termékvonal legtestesebb, legmarkánsabb ízét képviseli a Premium 
Black Őrölt kávé. Összetevőivel, a díjnyertes panamai Boquete Gesha kávébabbal 
és az egészséges növényi kivonatokkal: a Chaga, Ganoderma, Bacopa és Gotu Kola 
erejével, valamint gazdag aromájával és a finoman pörkölt őrölt kávé illatával a 
Premium Black Őrölt kávé kétségtelenül elkápráztatja érzékeit.
F133515-16-01 (340g) 

Sisel Kaffé Instant Black Coffee  |  Instant eszpresszó (feketekávé)
Sisel Kaffé uses ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha micro-ground coffee 
beans to ensure even our instant coffee is superior. When combined with Chaga, 
Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest 
coffee available.

Egy fenséges csésze kávé, mely másodpercek alatt elkészíthető. A Sisel Kaffé az 
extra testes Premium Panama Boquet Gesha mikrofinomságú kávébabot használja, 
hogy biztos lehessen benne: még az instant kávénk is kimagasló. A Sisel KAFFÉ 
Instant feketekávé kiegészítője a Chaga, az organikus Ganoderma, Bacopa és a Gotu 
Kola, így ez a legegészségesebb kávé, amelyet jóízűen elfogyaszthat.
F133487-16-01  1 Pack | 1 Doboz (30 Sachets/Pack | 30 Tasak/Doboz  - 105g)
F133761-16-01   3 Pack | 3 Doboz (30 Sachets/Pack | 30 Tasak/Doboz  - 3 x 105g)

Sisel Kaffé Instant Mocha  |  Instant Csokoládés kávé (Mocha)
Sisel Kaffé Mocha is the perfect blend of Premium Panama Boquete micro-ground 
coffee beans, non-dairy milk, and rich Dutch cocoa, creating a delicious, chocolaty 
treat to fuel your senses. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, 
and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest mocha available.

A csokoládé és a kávé két olyan íz, amelyet egyértelműen egymásnak teremtettek.  
A Sisel Kaffé Mocha a Premium Panama Boquete mikrofinomságúra őrölt kávébab, 
nem állati eredetű tej és gazdag holland csokoládé tökéletes keveréke, amely 
fenséges csokoládéízével kápráztatja el érzékeit. A Sisel KAFFÉ Mocha kiegészítője a 
Chaga, az organikus Ganoderma, Bacopa és a Gotu Kola. 15 tasakot tartalmaz.
F133498-16-01  1 Pack | 1 Doboz (15 Sachets/Pack | 15 Tasak/Doboz  -  420g)
F133760-16-01 3 Pack | 3 Doboz (15 Sachets/Pack | 15 Tasak/Doboz  -  3 x 420g)

Sisel Kaffé Instant Latte  |  Instant Tejeskávé (Latte)
By joining Panama’s finest bold, tasty micro-ground espresso beans with non-dairy 
milk that actually froths, Sisek Kaffé Latte brings the classic to modern day coffee 
drinkers. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest latte available.

Az egyszerűségéért imádott latte egy igazi kávéházi klasszikus. Panama 
legfinomabb, erős, testes, mikrofinomságú espresso kávébabja mellett nem állati 
eredetű tej és francia vanília aroma keveredik a Sisel Kaffé Latte kávéjában, amely 
ezt a klasszikust elérhetővé teszi a modern kor kávéfogyasztói számára. A Sisel 
KAFFÉ Latte kiegészítője a Chaga, az organikus Ganoderma, Bacopa és a Gotu Kola. 
20 tasakot tartalmaz.
F133509-16-01  1 Pack | 1 Doboz (20 Sachets/Pack | 20 Tasak/Doboz  -  452g)
F133759-16-01   3 Pack | 3 Doboz (20 Sachets/Pack | 20 Tasak/Doboz  -  3 x 452g)
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SISEL  KAFFÉ  WEIGHTLOSS  SUPPORT  COFFEE 
SÚLYCSÖKKENTÉST  TÁMOGATÓ  KÁVÉ

The luxury of ground coffee meets the benefits of weight loss support 
— a match made in heaven. Kaffe’s signature Panamanian micro-ground 
coffee beans are compiled with four metabolic weight loss ingredients and a 
combination of seven thermogenic fat burning ingredients to support you in your 
weight loss goals. With Weight Loss Coffee, you get the award winning taste of 
Panama coffee and the weight loss support you need to help you reach your goals.

Luxus minőségű kávé, mely még a súlycsökkentést is támogatja – mennyei 
kombináció. A Kaffé jellegzetes finom ízét a Panamai mikro-őrölt kávébab 
adja, melyet négy anyagcserére kedvezően ható összetevő, hét thermogenikus 
zsírégetést támogató összetevő tesz igazán hatékonnyá, illetve alkalmassá 
súlycsökkentési céljai támogatására.
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TS-X™

TSX - a powerful supplement! As we age, our telomeres (protective caps on chromosomes) 
get shorter. Scientists believe that by supplementing our diets with telomere-supporting 
nutrients, our bodies may feel, look, and act dramatically younger! The TS-X formula, based 
on revolutionary ideas and concepts learned from Nobel Prize-winning discoveries, features 
extracts of astragalus and bacopa to give you an intensified dose of anti-aging benefits.

A TS-X egy hatékony kiegészítő! Ahogy öregszünk, telomerjeink (kromoszómáink végén a 
védőkupak) rövidülnek. A tudósok úgy gondolják, hogy étrendünk telomereket támogató 
kiegészítőkkel történő feljavításával testünk jelentősen fiatalabb megjelenést, jobb közérzetet  
és aktivitási szintet nyújthat! A TS-X formulát egy Nobel díjas felfedezés ihlette, majd 
az astralagus és bacopa kivonata tette kézzel foghatóvá, melyből az intenzív öregedés 
visszafordító előnyök eredeztetnek.

F131668-16-01 (30 capsules | 30db Kapszula)

F131668-16-02 (2 x 30 capsules | 2 x 30db Kapszula)

F131668-16-03 (3 x 30 capsules | 3 x 30db Kapszula)

F131668-16-04 (4 x 30 capsules | 4 x 30db Kapszula)

F131668-16-12 (12 x 30 capsules | 12 x 30db Kapszula)
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Grow Young with TSX
TSX - Fiatalodjon napról napra

super saTuraTed supplemenTs made from  
eVidence-Base scienTific discoVeries ThaT  
acTiVaTe, replenish, and supporT your Biology.

haTéKony fiaTalíTás - szaBadalmazoTT,  
szuper TiszTaságú KiegészíTőK, melyeKeT  
igazolT Tudományos felfedezéseK híVTaK éleTre, 
hogy helyreállíTsáK Biológiai műKödésünKeT.
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Eternity®
Support for more youthfulness and longevity, exuberant health and vitality, massive 
energy that lasts all day, and incredible weight loss support. Eternity contains an 
intensely concentrated synergistic blend of resveratrol and key ingredients quercetin, 
green tea, and chá de bugre in a variety of macro and nano-sized nutrients. 

Aktiválja az alvó géneket a fiatalság hosszantartó konzerválásához, gazdag egészséges és 
életerőt adó összetevőkben. Olyan energiabomba, mely egész napra fenntartható energikus 
állapotot biztosít, ezáltal súlycsökkentő céljaihoz is elengedhetetlen társ. Az Eternity a 
rezveratrol, a kvercetin, a katekinek, a zöld tea, chá de bugre és más polifenolok 
szabadalommal védett koncentrált italkeveréke.
F127770-16-01 (750 ml)

SpectraMaxx®
SpectraMaxx fills in the gaps found in our modern diets by providing the broadest 
spectrum of antioxidants and trace minerals ever contained in a single bottle: 40 
powerful extracted antioxidants and 74 fulvate-enriched trace minerals! Sisel has truly 
created the world’s first megatonic.

Az antioxidánsok és ásványi anyagok egyedülállóan széles spektrumát tartalmazó 
SpectraMaxx ideális megoldást jelent az étrendünkből hiányzó tápanyagok pótlására. 
Egy üveg SupraMaxx 40 hatékony antioxidánst és 74 nyomelemet tartalmaz. A Sisel ezzel 
megalkotta a világ első csodaitalát!
F130004-16-01 (750 ml)

 FuCoyDon® Intensified
FuCoyDon combines a uniquely patented process with a remarkable, natural, enlivening 
invigorator, Limu Moui extract, and three types of fucoidan: U, F, and G. Over 900 studies 
from the U.S. National Institutes of Health show that fucoidan intensely supports increased 
energy, enhanced immunity, and normal hormonal, glucose and circulatory functions.

A FuCoyDon egy rendkívül hatékony erősítő elixír, amelyet a test sejtszintű 
regenerálására hoztak létre a Limu Moui kivonatából, mely három hatékony, F,  G 
és U fukoidánt is tartalmaz. Az Amerikai Orvostudományi Könyvtár több mint 900 
tanulmánya mutatja be, hogy a fukoidánok hatékonyan növelik az energiát, fokozzák 
az immunitást, segítik a normál hormonális működést, valamint támogatják a cukor 
anyagcserét és a keringési funkciókat.
F131724-16-01 (750 ml)

Sisel Splash™  12 Pack  | 12 db-os

Sisel Splash is a light, refreshing, enhanced water product infused with the power of our 
advanced resveratrol formula. High in natural electrolytes and with only three grams of 
carbs, the crisp, sweet taste of real pomegranate, natural agave nectar, and pure stevia 
will keep you going even when you are at your most active.

A Sisel Splash egy könnyed, frissítő ízesített víz, melyet a hatékony resveratrollal tettünk 
igazán hatékonnyá. Természetes eletrolitokban gazdag, kalória tartalma alacsony, édes 
ízét a gránátalmának, a természetes agavé nektárnak és a steviának köszönheti, és ez a 
kombináció aktívan és energikusan tartja Önt pont amikor a leginkább szüksége van rá.
F129109-16-12 (12 x 454ml)



SiseLEAN™  Weight Management Shake  |  Testsúlykezelő Shake

With only 85 calories per serving, each delicious SiseLEAN shake brings you closer to the 
hard-body you are sculpting. Utilizing micellar casein, our superior formula provides a longer 
burning protein of up to six hours and also includes whey protein concentrates for quick 
muscle fuel. Its high fiber content helps you avoid bingeing and enables you to feel full longer, 
while its multitude of vitamins and minerals keep you energized and help you sustain your 
weight management focus and discipline. 

Adagonként csupán 85 kalóriát tartalmaz ez a finom shake, mely közelebb hozza Önnek 
feszes alakját. A kiváló minőségű fehérjeforrás a sovány izomszövetet építi, így fitten és 
fiatalosan nézhet ki! Magas rosttartalma telitettségérzetet okoz, ugyanakkor biztosítja 
szervezete számára a vitaminokat és ásványi elemeket, melyek energikusan tartják és  
segítik Önt testsúlykontrollja során, hogy céljait maradéktalanul elérhesse.
F131209-16-01 (675 g)
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Weight Loss
Testsúlycsökkentók

incrediBle supporT for WeighT loss When comBined 
WiTh a healThy dieT and regular exercise!

hiheTeTlen TámogaTás az opTimális TesTsúly 
eléréséhez és fennTarTásához, hiszen KiVálóan 
egészíTi Ki egészséges éTrendjéT és rendszeres 
TesTmozgáson alapuló új éleTmódjáT! 
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SiselPOPs™ 24 /pack  
Étvágycsökkentő nyalóka, édesítővel  24 db/csomag

Enjoy these sweet, sugar-free candies as a healthy treat, or as part of your dieting efforts! 
Sweetened with xylitol, these satisfying, nutritious lollipops can curb your appetite, 
and help you achieve a healthier lifestyle. Great for diabetics, carb-conscious dieters, or 
anyone who wants to cut extra sugar out of their diet!

Élvezze az édes, mégis cukormentes nyalókát bűntudat nélkül akár egészséges életmódja 
részeként, akár étkezéseinek megregulázásaként. Xilittel édesített finomság, melyet 
hatékony étvágycsökkentő összetevőkből készítettek, hogy ne érezzen éhséget és így 
étkezései felett kontrollt gyakorolhasson. Nagyszerű diabetikus termék, és ajánljuk 
mindazoknak is, akik étrendjükből ki akarják iktatni a cukrot.
F131640-16-01 Single pack / 1 csomag
F131640-16-04 4 pack / 4 csomag
F131640-16-10 10 pack / 10 csomag

ReCurve™ Slimming Cream  |  Karcsúsító krém

Great for fatty bulges under the chin, hips, thighs, backs of arms, and yes, fantastic 
for cellulite too. ReCurve is a topical melt-off cream that will greatly reduce unsightly 
appearances, making you look more slim and slender than you may have ever thought 
possible!

A SISEL ReCurve karcsúsító krémje javítja a bőr tónusát és tartását, mely látványos 
eredményt hozhat az áll alatt, a tokán, a csípőn, a felkar belső és hátsó részén, és igen 
a cellulitos és zsíros lerakódásokra is fantasztikus. Egy helyi alkalmazású, gyorsan és 
mélyre beszívódó krém, mely feszesebb és fiatalosabb megjelenést biztosít mint valaha 
gondolta!
F128990-16-01 (118 ml)

Accelerator™ Zsírégető kapszula

Want to feel like you’ve exercised for 20 minutes and are a fat-burning machine? 
Accelerator can help you feel like you are! Jump start your biology with a rapid weight 
loss support program. It’s almost like an exercise session in a bottle!

Szeretné úgy érezni magát, mintha 20 percet edzett volna és egy „zsírégető gépezet” 
lenne? Az Accelerator segíthet ebben! Pörgesse fel biológiai folyamatait egy gyors 
súlycsökkentő programhoz. A kis üvegcse szinte egy komplett edzésprogram hatását rejti 
magában!
F129455-16-01 (60 capsules | 60 kapszula)

W E I G H T  L O S S

Note: For best results use these products with proper diet 
and regular exercise.

Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a termékek 
használata mellett ügyeljen étkezésére és mozogjon 
rendszeresen.
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SkinDu™ Moisturising Spray  |  Hidratáló permet

A light, high-moisture-binding spritz that deeply hydrates your skin with youth-enhancing 
ingredients such as coconut water extracts, activators, and small-sized hyaluronites as 
found naturally in your skin. With only a few light sprays, the appearance of aged skin will 
seem to disappear, leaving a fresh natural glow.

A SISEL SkinDu egy könnyed, nedvességmegkötő permet, mely bőrét hidratálja olyan 
fiatalító hatóanyagokkal, mint például kókuszvíz kivonatok, aktivátorok, kisméretű 
hialuronátok, ahogyan természetesen is megtalálhatók bőrében. Csupán egy-két 
permetezés a kész sminkjére hosszan tartó, „épp most készült” látványt biztosít, hiszen a 
finom vonalak és ráncok megjelenése csökken, és csak a friss természetes ragyogás marad. 
F130522-16-01 (30 ml)

Actify 6000™ Face & Neck Cream  |  Krém arcra és nyakra

This phenomenal moisturizing cream’s revolutionary ingredients link up within the skin’s 
own replenishing structures to deliver 6000 times the moisture! Powerful antioxidants 
protect against sunlight and keep the face free from environmental stress.

A SISEL Actify 6000 hidratálja és kondicionálja az arcbőrt rendkívül korszerű, forradalmi 
összetevőivel, melyek úgy viselkednek, mint a bőr saját védelmi rendszere. Hatékony 
antioxidánsokkal és nap elleni védelemmel megerősítve védi arcát a környezeti stressztől.
F100045-16-01 (60 ml)
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Anti-aging
Fiatalítás mesterfokon

no Toxins, paraBens, glycerine, mineraloil, propylene 
glycol, laureThs, lanolin, phThalaTes, or Bisphenol a.

méreganyag -, paraBén -, glicerin-, ásVányi olaj-, 
propilén gliKol-, laureTh-, fTaláT- és Bpa menTes 
megoldás!



A N T I - A G I N G

Intensive Wrinkle Lotion™ Intenzív Ránctalanító Krém

Remarkable peptide-based ingredients diminish the  appearance of fine lines and wrinkles that 
may already be forming. Enrich your skin and beautify it for the future.

Látványosan hozzájárul a bőr felfrissítéséhez és teljes szépségében történő 
megőrzéséhez. Az egyedülálló peptid alapú alkotóelemei elsimítják a megjelent finom 
vonalakat és kialakult ráncokat!
F131022-16-01 (30 ml)

Brightening Cream  |  Halványító Krém
Revitalizes maturing skin, age spots, and uneven color tones, giving your skin a brighter, 
more youthful appearance without using harmful oxidizers. Regain that youthful glow

Élettel tölti meg a korosodó bőrt, világosítja az öregségi pigment foltokat és kiegyenlíti 
az egyenetlen színárnyalatokat, így bőre világosabb, fiatalosabb megjelenésű lesz káros 
oxidálószerek használata nélkül. Nyerje vissza bőre fiatalos ragyogását. 
F131021-16-01 (50 ml)

Lip Plumper  |  Ajakfeltöltő
When luscious lips start to lose elasticity resulting in fine lines and thin lips, recapture the look of 
lush, full, lovely lips without painful injections or skin-irritating inflammation.

Mielőtt érzéki, dús ajkai kezdenének veszíteni rugalmasságukból, és így ajkai 
elvékonyodnának és apró ráncok jelennének meg szája sarkában, vesse be a SISEL 
ajakdúsítót. Fájdalmas injekciózás vagy bőrirritáló gyulladás nélkül találja meg a módját, hogy 
megőrízze csábos ajkai telt szépségét.
F011001-16-01 (6 ml)

Sisel Rapid Repair™ Night Cream  |  Éjszakai Krém

Skin rejuvenation while you sleep! With its premium, biologically active ingredients, this 
potent formula directly counterattacks the environmental factors that cause the skin 
to age: exposure to the sun’s rays, airborne toxins, and toxins in most cosmetics. Apply 
before bedtime and let its powerful antioxidants neutralize oxidation to preserve the 
youthful look and feel of your skin.

Fiatalítsa bőrét alvás közben! A prémium minőségű, biológiailag aktív összetevők eredményes 
formációja közvetlenül véd a környezeti hatások okozta idő előtti öregedéstől: a napsurgázástól, 
a levegő méreganyag tartalmától, és a kozmetikai termékekkel bevitt méreganyagoktól. Lefekvés 
előtt alkalmazza, hogy hatékony antioxidánsai beépülhessenek, így megőrízheti bőre fiatalos 
szépségét és rugalmasságát!
F127854-16-01 (50 ml)
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Supra Shave™ Shaving Gel  |  Borotválkozó Gél

Prepares your skin and swells hairs for a smooth shave. Nano-lubricants reduce friction 
between your razor and skin for a shave that lasts.  Supra Shave also helps prevent 
ingrown hairs and razor bumps.

Előkészíti bőrét és szőrtüszőit egy sima, benőtt szálaktól mentes borotválkozáshoz, a 
borotva okozta égető érzés nélkül. Nanoméretű kenőanyagai segítségével gyakorlatilag 
megszünteti a súrlódást a borotva és a bőre között. Nem kell többé aggódnia, hogy húz 
a borotva! Összetevői a szőrzet növekedését is lassítják!
F127162-16-01 (120 ml)
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Skin Care
Bórápoló és -tisztító készítmények  

clean. replenish. firm.moisTurize. magnificenT sKin care ThaT 
aVoids poTenTially harmful Toxins and sKin damaging sulfaTes.

BámulaTosan figyelmes gondosKodás, 
mely Káros méreganyagoKTól menTesen, 
BőrKárosíTó összeTeVőK nélKül TiszTíT. 
felTölT. KisimíT. hidraTál.



Absolve™ Liquid Hand Cleanser  |  Folyékony Kéztisztító

The proprietary, botanical blend of lavender, rosemary, and calendula essential oils 
found in Sisel’s liquid hand cleanser fiercely attacks microbes, germs, and impurities, 
while also preventing bacteria from becoming resistant. Our sulfate-free formula 
actually moisturizes the skin while rinsing away film and residue, leaving your hands 
wonderfully soft and supple.  

A levendula, rozmaring és körömvirág illóolaj felhasználásával készült folyékony 
kézmosó, amely könyörtelen a bacilusokkal és szennyeződésekkel, mégsem okoz kárt 
a bőrben vagy a környezetben. Élvezze az Absolve lágy, hidratáló hatását, és egészen 
egyszerűen csak mossa kezeit! 
F100037-16-01 (220 ml)

Firming Facial Cleanser  |  Feszesítő Arctisztító
A rich blend of moisturizers gently lifts dirt, oils, and makeup residues from the face 
giving it a fresh, clean glow. Free from harsh cleansers like sulfates and other ingredients 
that irritate, damage your skin’s protective mantle, and leave soap residues  that may 
clog pores.

Hidratáló anyagok gazdag keveréke finoman távolítja el a szennyeződéseket, olajokat és 
a smink maradványait; üde és tiszta sugárzást kölcsönözve ezzel az arcbőrnek. Mentes 
az olyan kíméletlen összetevőktől, mint a nátrium-lauril-szulfát, és mindazoktól melyek 
irritálhatják bőrét vagy melyek maradványai eltömíthetik pórusait.
F012001-16-01 (220 ml)

FulFill™ Bust & Sagging Skin Enhancer  |  Megereszkedett Bőr Feltöltésére

As we age, our skin may appear to thin, wrinkle, and sag. This is most noticeable around 
the eyes, lips, hands, neck, and breasts. Sisel’s FulFill was formulated to support the 
appearance of tighter, firmer, skin.”

Korunk előrehaladtával bőrünk vékonyodik, ráncosodik és megereszkedik. Mindez 
a szem, ajkak, kézfej, nyak és mell finom bőrén válik először szembetűnővé. A FulFill 
formulája pont ezekre a területekre és problémákra nyújt igazi megoldást. Az eredmény 
feszes, telített bőr! 
F130038-16-01 (60 ml)

Sisel Spa Fresh Hand and Body Lotion  |  Kéz és Testápoló

Newly re-formulated with a calming spa-fresh scent! Moisturize and protect with this 
rich formula that will leave your skin silky soft.

Hidratálja, védi és megfiatalítja a fáradt, száraz vagy problémás bőrt. Gazdag 
hatóanyagtartalma következtében bőrét selymesen puhává és ellenállhatatlanná teszi.
F130637-16-01 (120 ml)

S K I N  C A R E
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SupraShine® Toothpaste  |  Fogkrém

Good dental hygiene is essential for the long-term health and appearance of your teeth 
and gums. The key ingredient in SupraShine is stabilized Cl02 which eliminates mouth odor 
and attacks troublesome microbes that promote cavities, gum disease, and odor. Contains 
calcium hydroxyapatite and xylitol, supporting strength and dental health that lasts.

A jó szájhigiénia fontos fogai és ínye hosszan tartó egészsége és esztétikus megjelenése 
szempontjából. A SISEL fogkrémjének fő alkotóeleme a stabilizált klórdioxid, mely nem 
csupán a szájszagot szünteti meg, de elbánik a szuvasodást okozó  mikrobákkal is. Ez az a 
termék, amire szüksége van a friss, egészséges fogakért és ínyért folytatott küzdelem során.
F016003-16-01 (113 g)

Terminator™ Mouth Rinse  |  Szájöblítő

Terminator contains stabilized Cl02, eliminating mouth odor, is free from potentially 
harmful ingredients, and uses xylitol, leaving a protective mantle on teeth to keep 
bacteria from depositing.

A Terminator szájöblítő egy olyan - stabilizált klór-dioxidot, xilitet és kálium-foszfátot 
tartalmazó - korszerű szájhigiéniás készítmény, mely durva a mikrobákhoz, mégis 
gyengéd a száj szöveteivel. A rossz lehelet leplezése helyett a Terminator a szájszagot a 
forrásánál semmisíti meg! 
F129518-16-01, F129026-16-01  (475 ml, 60 ml)  
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Dental Care
Dinamikus Fogápolás

no Toxins! no fluoride! no sulfaTes!

TiszTíTás, Védelem méreganyagoK, fluor  
és szulfáToK nélKül!
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Bath & Body
Fürdés & Tisztálkodás

aVoiding poTenTially harmful ingredienTs  
and Toxins, including: sulfaTes, paraBens,  
peg, and laureThs.

méreganyag menTes megoldás. így elKerülheTi a 
poTenciálisan Káros összeTeVőKeT, a BőrT irriTáló 
ToxinoKaT.

Sisel Essential Travel Kit  |  Sisel Utazó készlet

The Sisel Travel Kit is the perfect accessory to take with you when you are on 
the road. It features our most popular bath and body items so you can stay 
Sisel Safe® no matter where you are.

A Sisel Utazó Készlet egy hiánypótló kiegészítő, mellyel utazásai során 
kedvenc Sisel tisztálkodó szerei kényelmesen Önnel tarthatnak. Biztonságos 
Sisel termékek, bármerre vezet is útja!
F128025-16-01

Bubble Bath  |  Habfürdő
Free of harmful ingredients that may irritate the skin, Sisel Bubble Bath is a gentle way to 
soak away the stress of the day. When combined with lavender and geranium essential 
oils, it creates a relaxing experience for the mind, body, and spirit. 

Gyengéd, bőrirritáció mentes megoldás az egész napi stressz lemosására.  
A levendula és geránium (rózsamuskátli) illóolajokkal lazítsa el testét, lelkét, kapcsolja ki 
gondolatait!
F015007-16-01
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Sisel Sapphire™ Shampoo  |  Sampon

Sisel Sapphire Shampoo was created utilizing special super-fruit blends that help support 
and smoothe long, colored or damaged hair. Free from sulfates, parabens, and other 
potentially harmful ingredients, Sisel Sapphire is the Sisel Safe® way to bring volume and 
a healthy look back to your hair.

A Sisel Sapphire Sampon egy egyedülálló szuper-gyümölcs keverék előnyeit alkalmazza, 
mely segíti és támogatja a sérült és igénybevett haj hajhagymáinak helyreállítását, hogy haját 
érezhetően selymesebbé, lágyabb tapintásúvá és könnyebben fésülhetővé tegye. Szulfát, 
parabén és más káros összetevőktől mentes, így biztonságos megoldás festett hajra is, hogy 
visszanyerje természetes dússágát és egészséges megjelenését.
F130772-16-01 (500 ml)

Sisel Sapphire™ Conditioner  |  Hajbalzsam

Sisel Sapphire Conditioner features the latest in conditioning technology by utilizing 
super-fruit blends, antioxidants, and 100% pure Argan oil ideal for long, colored or 
damaged hair.

A Sisel Sapphire Hajbalzsam a hajápolás területének legújabb technológiai fejlesztésére 
alapozva alkalmaz szuper gyümölcs keveréket, antioxidánsokat és a 100%-os tisztaságú 
Argán olajat a hosszú, festett vagy károsodott haj védelmében.
F132027-16-01 (500 ml)

Hair Care
Hajápolás



H A I R  C A R E
17

Exquisite™ Revitalizing Shampoo  |  Revitalizáló Sampon

Great for naturally colored or permed hair, Exquisite is sulfate  and toxin-free so you are 
protected from skin irritations and many other serious problems. Exquisite is filled with 
active agents that gently cleanse while restoring strength and texture, leaving your hair 
fresh, soft, shiny, and manageable.

Természetes és erősen igénybevett hajra egyaránt. A SISEL Revitalizáló Sampon terméke 
szulfát- és méreganyag mentes, így védi Önt a bőrirritációtól és más komoly problémától. 
Lágyan tisztít, haját frissé, puhává, ragyogóvá és kezelhetővé teszik. Mindennapi 
használatra is alkalmas a család minden tagja számára.
F129522-16-01 (500 ml)

Replenish™ Moisturizing Conditioner  |  Újratöltő Hidratáló Kondícionáló

An ultra-moisturizing hair conditioner that replenishes damaged and over-treated hair. 
Rich ingredients strengthen and fortify your hair against damaging heat, coloring, and 
excessive styling. 

A SISEL hidratáló hajkondícionálója regenerálja a sérült és túlságosan igénybevett hajat. 
Gazdag hatóanyagai erősítik és ellenállóvá teszik haját a károsító hő, a hajfesték és az 
intenzív hajformázó szerekkel szemben.
F129452-16-01 (500 ml) 

Hair Gel Firm Hold  |  Erős tartású Hajzselé
Excellent holding properties that shape and form hair, allowing you to create a variety of looks 
and styles. Contains flexible but strong polymers, bonding individual hair strands together to 
provide the desired hold and ultimate look you want to keep.

A SISEL hajgélje kitűnő tartást biztosító tulajdonságokkal bír, mely egy sor változatos 
megjelenés és stílus kialakítását teszi lehetővé. Olyan polimereket tartalmaz, melyek a 
haján száradnak meg, az egyes hajtincseket összetartva, ami biztosítja a kívánt tartást, 
nagyobb kezelhetőséget.
F014015-16-01 (175 ml)

Vitalizer HLN  |  HLN Vitalizáló
With a broad spectrum of revolutionary, highly-advanced ingredients, Sisel Vitalizer HLN 
penetrates deep into the hair follicles to support the look of fuller, youthful hair.

A széles spektrumú forradalmi, rendkívül fejlett összetevők felhasználásával készült HLN 
Vitalizáló a maga nemében a legfejlettebb termék. A folyékony cseppek gyorsan és mélyen 
hatolnak be a bőrbe, a hajtüszőkbe, hogy jótékony hatást gyakoroljanak a megkopott, 
megfakult, ritkuló és elvékonyodó hajra, körmökre, szempillákra.
F132978-16-01
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Dietary Supplement
Táplálék-kiegészító

for inTensely poWerful supporT!

inTenzíV, erőTeljes TámogaTás!

Sisel Vital Vision™
Free radicals and UV light are believed to be major causes of damage to healthy eyesight. Vital Vision 
contains a powerhouse of high-tech ingredients extracted from botanicals and antioxidants to support 
healthy eyes for keen vision, radiantly colored pigmentation, sparkle, and vitality you may have never 
thought possible.

Az egészséges látás legfőbb károsítói a szabad gyökök és az UV fény. A Vital VisionTM olyan gyógynövényi 
kivonatok és antioxidánsok gazdag tárháza, melyek hozzájárulnak az éles látáshoz, a ragyogó színű 
pigmentációhoz, és a szemfáradtság leküzdéséhez.
F006001-16-01 (30CT Capsules | 30db Kapszula)

Calcium K2™

Everyone needs calcium, especially women. Unfortunately, most sources of calcium aren’t easily assimilated 
and often contain large amounts of lead. Avoiding lead in calcium is extremely important! Calcium K2’s 
unique formula is designed to provide as much pure calcium and other major minerals, including vitamin K2 
and D3, needed to support healthy bones.

Mindenkinek szüksége van kalciumra, de a nőknek különösen. Sajnos a kalciumbevitel nem egyszerű, 
hiszen nem mind szívódik fel kellőképpen, és gyakran ólmot is tartalmaz. A Calcium K2TM egy egyedülálló 
készítmény, mely biztosítja a csontozat számára a megfelelő mennyiségű tiszta kalciumot és K2 vitamint, 
valamint a kalcium háztartás szabályozásáért felelős D3 vitamint.
F004001-16-01 (120CT Tablets | 120db Tabletta)
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InFLUence®
This arsenal of ingredients provides massive support for your immune system to help you feel well 
despite the seasonal and environmental factors that can stress your body. Contains an intense 
power-blend of botanicals and extracts to promote the healthy function of your immune system any 
time of year. Support your body’s efforts to fight off challenging environmental stressors and stay 
healthy.*

Az összetevők arzenálja masszív támogatást nyújt immunrendszere számára, így szervezete a 
szezonális környezeti tényezők dacára jól érezheti magát. Gyógynövényi kivonatok hathatós 
keveréke segíti immunrendszerét az év bármely időszakában, hogy egészséges maradjon, bármilyen 
környezeti stressz támadja meg szervezetét.* 
F127597-16-01 (30CT Capsules | 30db Kapszula)

InnerChi™ For Her  |  Női Formula

InnerChi is a uniquely powerful supplement formulated for women, providing unprecedented, 
powerful support and help in hormonal balance reflecting in mood, mind, and body.

Az InnerChi Női formulát kifejezetten a menopauza és a hormonális egyensúly hiánya miatt 
kialakuló tünetek enyhítésére tervezték, melyek hatással vannak a hangulatra, a testsúlyra és a 
közérzetre egyaránt.
F133382-16-01 (60CT Capsules | 60db Kapszula)

InnerChi™ For Him  |  Férfi Formula

InnerChi offers breakthrough support in men’s health by using an array of powerful, safe 
ingredients. Beta-sitosterol supports flow, pressure, and nutrient issues in prostate health. 
Equol supports hair shaft health, promotes spectacular prostate health, a healthy heart, 
testosterone levels, healthy eyes, and virility nutrition. Lignan enhances muscle and virility 
nutrition.

Az InnerChi Férfi formula áttörő jelentőségű a férfias egészség fenntartásában. Összetevőinek 
köszönhetően enyhíti a prosztata megnagyobbodás tüneteit, a vizelési panaszokat, ugyanakkor 
gátolja a haj elvékonyodását, hullását, javítja az izomtónust és táplálja a férfias életerőt.
F133381-16-01 (90CT Capsules | 90db Kapszula)

Balance-D™

A natural, synergistic blend of some of nature’s most fundamental elements in digestive support to 
ensure your gastrointestinal tract operates at optimum efficiency. Balance-D combines prebiotic, 
probiotic, organic microfiber, and Vitamin D, offering the most advanced GI tract support available.

A Balance-D természetes, egymás hatásának erősítésére képes keveréke a természet legalapvetőbb 
elemeinek, melyek támogatják az emésztőszervek, a gyomor és a bélrendszer optimális működését. 
A Balance-D prebiotikumok, probiotikumok, organikus mikro-rostok és D Vitamin keveréke, mely a 
legfejlettebb és legkiegyensúlyozottabb kiegészítő a tápcsatornák és emésztés támogatására a piacon.
F132514-16-01 (210CT Capsules| 210db Kapszula)

Encompass 360™

Encompass 360 is a complete wellness supplement with a cutting-edge blend of essential 
vitamins, antioxidants, minerals, and trace minerals that encompass the broad spectrum of 
functional and general health needs.

Encompass 360 egy komplett wellness kiegészítő, mely felöleli és magába foglalja mindazokat a 
vitaminokat, antioxidánsokat, ásványi-, és nyomelemeket egy modern keverék formájában, melyekre 
szervezetének - funkcióinak megfelelő ellátásához és az általános egészség fenntartása érdekében 
szüksége van.
F133631-16-01 (90 capsules  |  90db Kapszula)



Thermarol™  Warming Cream  |  Melegítő krém

Fast-acting, long-lasting Thermarol Warming Cream deeply penetrates to sooth sore 
joints and muscles. Its dual-action warming agents work together to ease tension and 
loosen stiffness before, during, and after activity.

A gyorsan és hosszan ható Thermarol Melegítő krém mélyen beszívódik, így segíti 
ellazulni a fájó ízületeket és feszes-merev izmokat. Kettős hatású összetevői egymást 
erősítve hatnak érzékeire, hogy fizikai tevékenység előtt, után vagy közben izmai 
könnyebben bemelegedjenek.
F100047-16-01 (113 ml)

J O I N T  C A R E
20

Joint Care
Szenzációs Izom - izület ápolás, védelem

formulaTions ThaT WorK as hard as you do!

a formuláK, melyeK épp oly Keményen  
dolgoznaK, minT ön!



Vibrant™ Laundry Detergent  |  Folyékony Mosószer

Keeps clothes looking clean, bright, and new without potentially harmful phosphates, 
borates, sulfates, or chlorine.

Ragyogóan tiszta friss illatú ruhák káros foszfátok, szulfátok és klór nélkül!
F129520-16-01 (975 ml)

AseptiClean™ Dish Soap  |  Mosogatószer

A powerful, biodegradable dish soap that is tough on germs and grime, but gentle to 
the skin, with a lovely green apple scent.

Erőteljes, biológiailag lebomló mosogatószerünk durva a baktériumokhoz és a 
szennyeződéshez, azonban gyengéd a bőrhöz. Természetes zöldalma illattal. 
F127248-16-01 (250 ml)

OrganiCleanse™ Fruit & Vegetable Wash  w  Gyümölcs és Zöldség Lemosó

A mild detergent that will wipe out the unseen herbicides, pesticides, and germs on 
produce! Formulated with only Sisel Safe® ingredients that agitate, breakup, and remove 
99% of unseen chemicals and germs safely.

Az OrganiCleanse biztonságos összetevők alkalmazásával lemossa az asztalunkra kerülő 
gyümölcsök és zöldségek felületéről a szabad szemmel nem látható baktériumokat, a 
növényvédő és gyomirtó szerek maradványait!
F132398-16-01 (1 L)

          H O M E  C A R E
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Home Care
Otthonápolás

genTle on you and The enVironmenT.

KörnyezeTBaráT oTThonápolási TerméKeK,  
mely nem csaK önhöz gyengéd!
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Beauty from Nature
a sisel a TermészeT erejéVel igazi szépségeT TeremTeTT, így jöTTeK léTre a sisel ásVányi deKorKozmeTiKumoK. 

sisel creaTed real BeauTy from naTure and called iT...

Mineral Lip Pencil  |  Ásványi Ajakceruza
Draw attention to your lips with rich emollients and antioxidants  that moisturize and protect.

Vonzza ajkaira a tekinteteket pazar vonalakkal, mely hidratáló és antioxidáns védelmet is nyújt ajkainak!.
 (0.28 g)

Sisel Red
F017040-16-01

USD16.00

Natural Lips
F017041-16-01

USD16.00
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Mineral Pressed Foundation  |  Ásványi Préselt Alapozó  
Airbrushed beauty starts with our perfect foundation.

A légies szépség a tökéletesen fedő alapozónkkal kezdődik.
(9 g) 

Naturale
F017010-16-01

Alabaster
F017007-16-01

Tawny Beige
F017011-16-01

Soft Amber
F017009-16-01

Walnut
F017012-16-01

Loose Mineral Face Powder  |  Könnyed Ásványi Púder 
Flawless coverage that kisses your face with luminous perfection.

A befejező termék, amire vágyott - ragyogó és tartós, csomósodás nélkül. Egyenletes  
fedésének köszönhetően minden szarkalábat és apró ráncot eltüntethet!. 

(7 g)

Medium Dark
F131294-16-01

Medium Light
F131292-16-01

Medium
F131293-16-01

Dark
F131295-16-01

Mineral Liquid Foundation  |  Folyékony Ásványi Alapozó 
Airbrushed beauty starts with our perfect foundation.

A festett szépség a tökéletes alapozónkkal kezdődik.
(30 ml)

Tawny Beige
F017005-16-01

Alabaster
F017001-16-01

Naturale
F017004-16-01

Soft Amber
F017003-16-01

Beige
F131288-16-01

Nude
F131287-16-01

Fair
F131286-16-01

Golden Beige
F131290-16-01

Medium
F131289-16-01

Tawny
F131291-16-01

Loose Powder Foundation (SPF 15)  |  Könnyed Ásványi Alapozó SPF 15 napvédelemmel
Caresses your face with a fresh and youthful appearance. Perfect for day wear.

Tökéletes választás egész napra, hiszen védi bőrét a nap öregedést felgyorsító sugárzásától.  
(7 g)

B E A U T Y  F R O M  N A T U R E



Mineral Bronzer  |  Ásványi Bronzosító 
Reflect a summer’s day all year long!

Teremtsen nyári napot bőrének az év bármely napjára! Sütkérezzen bronzos fényben, érjen el természetes 
napbarnított bőrt Ásványi Bronzosítónkkal.
(4 g)

Cocoa
F131491-16-01

Light
F131493-16-01 Legacy Tan

F017017-16-01

Apricot Glow
F017015-16-01

Blushing Pink
F017016-10-01

Simply Mauve
F017014-16-01

Very Berry
F017013-16-01

Mango-Licious
F131296-10-01

Pink-A-Boo
F131297-10-01

Peach-E-Keen
F131298-10-01

Loose Mineral Blush  |  Ásványi Arcpír
Provides a gorgeous glow.

 
Egy színes érintés az orcára – egy rózsás színjáték, mely  
élénkíti bőre ragyogását pazar melegséget hintve rá. (7 g)

Golden Glow
F131494-16-01

Bronze Glow
F131495-16-01

Pressed Illuminator  |  Préselt Csillámpúder
    Pressed powder dust with a glimmer so soft and radiant, you will   
    look like an angel.

    Préselt csillámpúder, mely selymes és vibráló, így használatával   
    megjelenése olyan káprázatossá válik, mintha mindenki szeme   
    előtt ragyogó angyallá változna át!
    (4 g)

Legacy Colors 
Korábbi széria 
(6 g)

Legacy Colors | Korábbi széria 
(6 g)

24
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Zircon
F131788-16-01

Goldrush
F131793-16-01

Indulgence
F131798-16-01

Nature
F131789-10-01

Beige
F131794-10-01

Daydream
F131785-16-01

Iridescence
F131790-16-01

Wild Rose
F131795-16-01

Tango
F131786-16-01

Ambiance
F131791-16-01

Harliquin
F131796-16-01

Aphrodite
F131787-16-01

Coral Reef
F131792-16-01

Ebony
F131797-16-01

Mineral Eye Shadow  |  Ásványi Szemhéjfesték
Stunning colors offer a full palette of glamour. Opulent shades, velvety texture, and delectable fashion - it’s all here.

Káprázatos színek kínálják a ragyogás teljes palettáját. Vibráló árnyalatok, bársonyos finomságú por. 
(2.5 g)

Sage/Sea Mist
F017033-16-01

Dusky/Barely Pink
F017034-16-01

Blue Haze/Midnight Sky
F017030-16-01

Plum Pretty/Lilac
F017029-16-01

Eclipse/Star Dust
F017035-16-01

Bronze Shimmer/Daybreak
F017031-16-01

Aqua Blue/Silver Fox
F017046-16-01

Gold Dust/Br. Topaz
F017032-16-01

Pearl White/Pearl Blue
F017047-16-01

Mineral Eye Pencil  |  Ásványi Szemceruza 
Intensify your eye-catching beauty with luxurious lines.

Tegye intenzívebbé elragadó pillantását cicás vonalakkal. 
F017038-16-01, F017039-16-01 (0.28 g) Brown

F017038-16-01
Black

F017039-16-01

Brush Set  |  Ecset készlet
Be quick on the draw and discover the makeup  
artist within with our ultra-fine quality brushes.

Használja kiváló minőségű ecseteinket éppúgy,  
mint a profi sminkesek!
Brush Set F017044-00-01 
Kabuki Brush F017045-00-01

Legacy Colors | Korábbi széria 
(3,5 g)
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Lash Builder Mascara is vital in your beauty routine, and the 
beginning of beautiful and luxurious lashes.  

A Lash Builder Mascara elengedhetetlen része a 
mindennapi szépségápolásnak, valamint 
a gyönyörű és fényűző szempillák kezdetét jelenti. F131118-16-01

Prime and Seal Gel This gel is essential to allowing the 
3D fibers to properly adhere to your lashes, 
and also helps seal in the effects of this system.  

Prime and Seal Gel Ez a gél nélkülözhetetlen a 3D rostszálak 
rögzítésében, egyúttal elősegíti a rendszer hatékonyságát. 

Natural 3D Fibers This is the dynamic secret ingredient 
to stunning lashes. Sisel’s 3D fibers give your lashes that 
gorgeous added length and volume you crave. 
No more messy and expensive fake lashes and extensions! 
Only instantly beautiful eyes and lashes with SiseLash.

Natural 3D Fibers Ez a dinamikus összetevő a lenyűgöző 
szempillák titka. A Sisel 3D rostszálak megadják azokat 
a dús és hosszú szempillákat, melyekről mindíg is 
álmodozott. Ezentúl nincs szüksége a rendetlen és drága 
műszempillákra, használja a SiseLash 3D rendszert. 

134562-16-01

™

GORGEOUS LASHES BEGIN HERE. 
TO GET PERFECT LASHES EVERY 
TIME, INCORPORATE THE ENTIRE 
SISELASH 3D FIBER EXTENSION 
SYSTEM INTO YOUR BEAUTY 
ROUTINE. 
 
A GYÖNYÖRŰ SZEMPILLÁK 
ITT KEZDŐDNEK! A SISELASH 
3D ROSTSZÁLAS SZEMPILLA-
HOSSZABBÍTÓ RENDSZER 
LÁTVÁNYOSAN KIHOZZA 
SZEMPILLÁIBÓL A LEGTÖBBET!
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Look five to ten years younger in just four weeks!*
Fiataladjon akár 5 - 10 évet négy hét leforgása alatt!*

Actual results from Transfusium users after only 2 weeks of application.
Valódi eredmények a Transfusium mindössze két hetes használata után.

BEFORE  |  ELŐTTE AFTER  |  UTÁNA

* We recommend above 40 years of age or older.

BEFORE  |  ELŐTTE AFTER  |  UTÁNA

YOUTH IS MORE THAN JUST A MEMORY!
A FIATALSÁG  TÖBB MINT EMLÉK!

TRANSFUSIUM™ 

 SEND YOUR SKIN BACK IN TIME. THIS HIGHLY  
EFFECTIVE SOLUTION TO AGING SKIN IS   
ESPECIALLY DESIGNED TO ADDRESS EVERY 
FACET OF YOUR SKIN, MAKING YOU LOOK YEARS 
YOUNGER.
MENJEN VISSZA AZ IDŐBEN. EZ A RENDKÍVÜL 
HATÉKONY RENDSZER MEGOLDÁST NYÚJT AZ 
ÖREGEDŐ ARCBŐRNEK, ÉVEKKEL FIATALABBÁ 
TÉVE ÖNT. 
F134699-16-01
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Take advantage of the Sisel opportunity today. Get started by contacting the person who  
gave you this catalog, or go online at www.siselinternational.com for more information.

Éljen a Sisel kínálta termékek előnyeivel már ma. Kapcsolatfelvéltelhez keresse azt a személyt, aki ezt a katalógust 
eljuttatta Önhöz, vagy további információkért látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.siselinternational.com

Sisel Safe® Ingredients  |  Sisel Safe Összetevők
The Sisel Safe seal represents our commitment to develop and manufacture only the most powerful, safe, and effective 
products which are free of potentially harmful ingredients. Here is a helpful “watch list” of only a few of the potentially harmful 
ingredients that may be contained in common personal care and cosmetics products used every day.

A Sisel Safe (Biztonságos) bélyegző jelzi elhivatottságunkat, hogy a lehető leghatékonyabb, legbiztonságosabb termékeket 
fejlesztünk ki és állítjuk elő, melyek ugyanakkor nem tartalmaznak káros és mérgező összetevőket. Tekintse meg eligazodását 
segítő “Figyelő listánkat” mely megmutat néhányat azok káros összetevők közül, melyek a napi használatú tisztálkodó 
szereinkben, kozmetikumainkban gyakorta jelen vannak:

Sisel Safe Packaging  |  Biztonságos Csomagolás
Toxic chemicals like phthalates, BPA, and other known carcinogens are commonly found in plastics. These additives often 
leach out of the containers and enter the material within, ultimately finding their way into our bodies. When they do, they 
often remain in our bodies for decades and can cause serious havoc to our health. Some are known to be hormone disrupters 
which affect the developing fetus and young children by causing a variety of endocrine and reproductive system defects 
including malformations of newborns, undescended testicles, abnormal sperm, low sperm counts, feminization of males 
and masculinization of females, thyroid dysfunction, and various types of cancer such as cervical, breast and prostate cancer. 
Sisel avoids packaging that may contain potentially harmful chemicals and uses only those containers and packaging that 
are considered safe.

Mérgező vegyi anyagok, mint ftalátok, BPA és más karcinogénként ismert anyagok gyakran megtalálhatók a 
műanyagokban. Sajnos ezek gyakran kiválnak a tégelyekből és rárakódnak a bennük tárolt anyagokra, és így bejuthatnak 
szervezetünkbe. Ha erre sor kerül, sajnos testünkben maradnak akár évtizedekig is, és komoly egészségkárosodást 
eredményezhetnek. Némelyik hormoháztartás megzavarására alkalmas tulajdonsára ismert, mely a fejlődő magzatot, 
vagy kisgyermeket érintheti azáltal, hogy szaporítószervi hibákat okozhat, beleértve a magzat fejlődési rendellenességét, 
le nem szállt heréket, rendellenes spermát, alacsony spermiumszámot, a lányok elférfiasodását vagy fiúk elnőiesedését, 
rendellenes pajzsmirigy működést, különböző rákos megbetegedéseket, pl. mell és prosztata rák. Sisel csomagolásaiban 
kerüli a potenciálisan káros és veszélyes vegyi anyagokat, és kizárólag olyan tégelyeket használ, melyek megfelelnek 
szigorú biztonsági elvárásaiknak.

Sisel’s formulas and products 
are not tested on animals.

Sisel termékei állatokon nem 
kerültek tesztelésre!

Aceton

Alfa-hidroxi savak

Aluminium

Benzofenonok

Biszfenol A (BPA)

DEA (dietanolamin)

Dioxinok

Fluor

Formaldehid vagy Formalin

Glicerin

Lanolin 

MEA (monoetanolamin)

Ásványi olaj

PABA (para-amino-
benzoesav)

Parabének (metil-, izobutil-, 
etil-, butil-, propil-)  
PHB-észter

Propilén-glikol

Ftalátok

Kvaternium 15 & 51

Nátrium-lauril-szulfát

Szódium-lauril-éter-szulfát

Talkum

Toluol

TEA (Trietanolamin)

és sajnos még SOK más!

Acetone

Alpha-hydroxy acids

Aluminum

Benzophenones

Bisphenol A

DEA (Diethanolamine)

Dioxins

Fluoride

Formaldehyde or Formalin

Glycerin

Lanolin

MEA

Mineral Oil

PABA (Para Amino  
Benzoic Acid)

Parabens (Methyl, Isobutyl, 
Ethyl-, Butyl-, Propyl-)

Propylene Glycol

Phthalates

Quaternium 15 & 51

Sodium Lauryl Sulfate  

Sodium Laureth Sulfate

Talc

Toluene

TEA (Triethanolamine)

and MANY more!

* These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
   A táplálék kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet, és nem kezelnek, gyógyítanak betegségeket.


