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Kedves olvasó!  

 
Tisztelettel küldjük soron következő hírlevelünket!  

 

 

Az Ultrabalaton egyéni versenyén való indulás miatt, október 02-án pénteken,  

és 03-án szombaton a Rétköz utcai Shop zárva tart!  

 

Rendszerünk távollétünk alatt is automatikusan fogadja megrendeléseit, melyet visszaérkezésünk után 

természetesen azonnal postázunk!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Folyamatosan érkeznek a Mizuno 2020 ősz - tél futócipői!  

Pl.  

Mizuno WAVE INSPIRE 16 női stabil futócipő J1GD204434  

Ultrafutóknak is kifejezetten ajánljuk! Mérsékelten stabil futócipő aszfaltra.  

ára: 49,990.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futashoz.hu/mizuno-wave-inspire-16-noi-stabil-futocipo-j1gd204434-15643?keyword=Mizuno%20Wave%20Inspire%2016
https://www.futashoz.hu/mizuno-wave-inspire-16-noi-stabil-futocipo-j1gd204434-15643?keyword=Mizuno%20Wave%20Inspire%2016


 

 

 Mizuno Wave Sky 4 férfi neutrális futócipő J1GC200209  

 

Neutrális futócipő normál lábboltozatra, aszfaltra.  

Nagy futásteljesítményű futók számára, akik lebegő érzést és hihetetlenül nagy párnázottságot kedvelik futás 

közben. Ultratávokhoz kifejezetten ajánljuk.  

Ára: 59,990.-  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futashoz.hu/wave-sky-4-ferfi-neutralis-futocipo-j1gc200209-15613
https://www.futashoz.hu/wave-sky-4-ferfi-neutralis-futocipo-j1gc200209-15613


 

 

Wave Rider 24 férfi neutrális futócipő J1GC200316  

 

Versenyzésre, vagy gyorsabb edzésekre ajánljuk, akár ultratávokra is. Neutrális férfi futócipő normál 

lábboltozatra, aszfaltra.  

Ára: 55,990.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futashoz.hu/wave-rider-24-ferfi-neutralis-futocipo-j1gc200316-15621
https://www.futashoz.hu/wave-rider-24-ferfi-neutralis-futocipo-j1gc200316-15621


 

Magyar kutatás és fejlesztés!  Vásárolj hazait!  

Mindenféle sporthoz ajánljuk az SFI Nutrition sportélelmiszer termékeit!  

 

SFI IZONE izotóniás folyékony koncentrátum, epres - citromos ízű  

6 liter isotonikus ital készíthető belőle!  1,270.-  

 

 

https://www.futashoz.hu/markak/sfi-nutrition-449
https://www.futashoz.hu/sfi-izone-izotonias-folyekony-koncentratum-epres-citromos-izu-15538
https://www.futashoz.hu/sfi-izone-izotonias-folyekony-koncentratum-epres-citromos-izu-15538


 

SFI Fairbion koffeines energia gél vegyes citrus ízű  

Glutén- és laktózmentes energiagél mindazoknak, akik számára azonnali energiára van szükség. Legyen az 

futás, triatlon, kerékpár, vagy egyéb sportágak.  

Kiváló vésztartaléknak a hosszabb túrákon résztvevőknek is!   

30mg /tasak  ára: 439.-  

 

   

 

 

https://www.futashoz.hu/sfi-fairbion-koffeines-energia-gel-vegyes-citrus-izu-15521
https://www.futashoz.hu/sfi-fairbion-koffeines-energia-gel-vegyes-citrus-izu-15521


 

Az izom- és szívizom tápanyaga! 

MagneMusc G-ultra   Laktóz- és gluténmentes!  

Magyar kutatás és fejlesztés!  Vásárolj hazait!  

 

 

Sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek, és stresszes életmódot folytatóknak 

ajánljuk ezt a több évtizede jól bevált hazai készítményt! 

 Hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez 

 Hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához 

 Hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez 

 Hozzájárul a normál izomműködéshez 

 Részt vesz a normál csontozat fenntartásában 

 Szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben 

 Szerepet játszik a sejtosztódásban 

 

Összetétel: 

Megnevezés  Mennyiség  NRV%  

D,L-Almasav  750,0 mg  n.m.  

Magnézium (Mg)  282,0 mg  75,2  

B2-Vitamin (Riboflavin)  1,6 mg  114,3  

B6-Vitamin (Piridoxin)  2,0 mg  142,9  

 

Ár:   1.990 Ft  

     

https://www.futashoz.hu/magnemusc-g-ultra-biyo-03
https://www.futashoz.hu/magnemusc-g-ultra-biyo-03
https://www.futashoz.hu/magnemusc-g-ultra-biyo-03


   

     

Ízületekre tervezve!  

 Cartila® Gelenk Nahrung  

Diabetikus, Laktózmentes, Gluténmentes professzionális, humán készítmény 19 éves magyarországi, és 

30 éves német fogyasztó tapasztalatokkal. A kilencvenes évek egyik meghatározó terméke, melyet azóta is 

folyamatosan fejlesztenek a legújabb eredmények és felhasználói tapasztalatok alapján. Kizárólag 

szarvasmarha kollagénből!  

600gr  12,990.-  (60 napos adag)  

 

 

Összetevők: Hidrolizátum kollagénfehérjéből (42%), zselatinból (42%), savanyító 

citromsavból, cseresznyelé porból (3,3%), maltodextrinből, aromából, céklalé porból, 

dextrózból, édesítőszerekből aszpartámból és aceszulfám-K-ból, növényi olajból. 

Fenilalanint tartalmaz. 

 

 

 

https://www.futashoz.hu/cartilar-gelenk-nahrung-etrend-kiegszito-por-car-001?keyword=cartila
https://www.futashoz.hu/cartilar-gelenk-nahrung-etrend-kiegszito-por-car-001?keyword=cartila
https://www.futashoz.hu/cartilar-gelenk-nahrung-etrend-kiegszito-por-car-001?keyword=cartila


Futashoz.hu Shop  

1118 Budapest, (Gazdagrét)  Rétköz utca 20.    

Nyitva:   

Kedd- szerda- csütörtök- péntek : 11:00-19:00  

szombat : 10:00 -15:00  

Kérjük, vegyék igénybe érintésmentes csomagszállítási szolgáltatásunkat is!  

Annak érdekében, hogy a fertőzés terjedésének mértékét csökkentsük, lehetőség szerint minden csomagunkat 

fertőtlenítjük!  

Telefonos ügyfélszolgálat:   +36 30 712 2842    

hétfő- kedd- szerda- csütörtök- péntek: 10:00-19:00    Szombat 10:00 - 15:00  

Ha nem szeretne tőlünk több hírlevelet kapni, katt ide!  

   
   

  

 

   

 

 

https://www.futashoz.hu/index.php?route=module/newsletter_subscribe/unsubscribe&hash=aa3b113c7b2997f92c9c413026d0db39&mailid=26

