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AKTUÁLIS HÍREINK!

Készülj az esős időszakra megfelelő technológiával!

A lélegző technikai dzsekit ajánljuk szeles, esős időre mindenfajta szabadtéri sporthoz! Futáshoz talán az egyik
legjobb választás.
•
•
•
•
•

Húzózsinórral állítható nem-levehető kapucni
Végig cipzáros, beépített belső cipzár- és állvédővel
Két cipzáros alsó zseb
Gumírozott mandzsetta és alsó szegély
Könnyű 10 000mm-es vízálló és lélegző béleletlen,

• ripstop Ared szövetből futáshoz, kerékpározáshoz, vagy mindennapi viseletre
Read more

Védd ízületeidet még a hideg beállta előtt!
30 éves tapasztalattal gyártunk ízületvédő készítményeket.

Cartila®

Regeneráló gél, 10 féle gyógynövénnyel, melegítő
hatással.
• Lucfenyő tűlevélolaj
• Ördöggyökér kivonat
• Cajeput olaj
• Levendula olaj
• Kámfor
• Rozmaringolaj
• Teafaolaj
• Zsályaolaj
• Borókabogyóolaj
• Árnika kivonat

Read more

A fájdalomcsillapítók csak a tüneteket fedik el, és nem az
okokat szüntetik meg. Az okok leküzdésére gyakran ajánlott a
tiszta kollagén hidrolizátum. A Cartila® Gelenk Nahrung
Formula ezen túlmutat, hiszen a kollagén- hidrolizátum és a
zselatin optimális keverékét állítottuk össze, amely sokszor
jobb tapasztalattal rendelkezik a hagyományos, nonotermékeknél.

Továbbra is tartjuk akciónkat!
Minden 2022-es Mizuno futócipő mellé 1 doboz magnézium ajándékba.

Mizuno

MagneMusc
Dr. Bérci István biológus, a Magyar Étrend-kiegészítő
Gyártók Szövetsége Elnökének terméke.

1906-ban, Osakában alapított családi vállalkozás.
Prémium kategóriás sportfelszerelések gyártásával
foglalkozik.

Mihez szükséges a magnézium?
•

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

A Készítmény IGEN ERŐS izommunka esetén biztosítja
a magnézium hiány kellemetlen mellékhatásainak
elkerülését.
•
Almasav tartalma miatt segít közömbösíteni a húgysavat
a szervezetben, ezáltal hozzájárulhat az ízületek
egészséges működéséhez, valamint a köszvény
megszüntetéséhez.
• Könnyen felszívódik, és mivel az almasav a szervezet
központi energiatermelő folyamatának, a Szent-GyörgyiKrebs ciklusnak központi szubsztrátja, szervezetünk
energia ellátását is jelentősen javítja.
•
A készítményben levő B2 és B6-vitaminok az izomrostok
összehúzódásához feltétlenül szükségesek.
•
A készítmény szedése jelentősen javítja a sportolók
izommunkáját, csökkenti az edzések és versenyek utáni
izomlázat és izomfáradtságot.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIZUNO RIDER 25 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD210302
MIZUNO WAVE RIDER 25 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD210303
MIZUNO WAVE RIDER TT FÉRFI TEREPFUTÓ
CIPŐ J1GC213284
MIZUNO WAVE RIDER TT NŐI TEREPFUTÓ
CIPŐ J1GD213229
MIZUNO WAVE SKY 5 FÉRFI FUTÓCIPŐ
J1GC210224
MIZUNO WAVE SKY 5 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD210208
MIZUNO WAVE SKYRISE 3 FÉRFI FUTÓCIPŐ
J1GC220915
MIZUNO WAVE SKYRISE 3 FÉRFI FUTÓCIPŐ
J1GC220981
MIZUNO WAVE SKYRISE 3 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD220901
MIZUNO WAVE SKYRISE 3 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD220902
MIZUNO WAVE ULTIMA 13 NŐI FUTÓCIPŐ
J1GD221805
MIZUNO WAVE DAICHI 7 NŐI TEREPFUTÓ
CIPŐ J1GK227121
MIZUNO WAVE DAICHI 7 FÉRFI TEREPFUTÓ
CIPŐ J1GJ227118
MIZUNO WAVE INSPIRE 18 2E FÉRFI
FUTÓCIPŐ J1GC224504
MIZUNO WAVE INSPIRE 18 FÉRFI STABIL
FUTÓCIPŐ J1GC224401
MIZUNO WAVE INSPIRE 18 FÉRFI STABIL
FUTÓCIPŐ J1GC224402
MIZUNO WAVE INSPIRE 18 NŐI STABIL
FUTÓCIPŐ J1GD224401
MIZUNO WAVE INSPIRE 18 NŐI STABIL
FUTÓCIPŐ J1GD224404

Korábban kezd sötétedni! Láss és látszódj!
Profi Led Lenser fejlámpák 5+2 év garanciával

A Led Lenser hordozható lámpák megbízható társak, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy
készen álljanak a legsötétebb munkahelyi, otthoni vagy kültéri területek tökéletes megvilágításához. Így
megszabadulhatnak a sötétségtől. Minőségi ígéretünk a német mérnöki és formatervezési alapokra épül, a
legmagasabb minőségű termékeket kínálva a világnak.

Read more

VÁSÁROLJ REGISZTRÁCIÓVAL! Gyűjtsd a pontokat, és váltsd be!
(Regisztráltként minden 100 forint után 2 forint (-2%bónusz- értékű pontot kap)
Éves 100.000 Ft feletti vásárlást követően listaáras termékeinknél 3% kedvezményt adunk. Amennyiben
regisztrációval (-2%) vásárol, a kedvezmény magasabbra ugrik (5%), ha következő megrendelésénél
levásárolható pontjai értékét is hozzárendeli.
Éves 150.000 Ft feletti vásárlást követően lista áras termékeinknél 8% kedvezményt adunk. Amennyiben
regisztrációval (-2%) vásárol, a kedvezmény magasabbra ugrik (10%), ha következő megrendelésénél
levásárolható pontjai értékét is hozzárendeli.

Futashoz.hu Shop
1118 Budapest, (Gazdagrét) Rétköz utca 20.
Nyitva: Kedd- szerda- csütörtök- péntek : 11:00-19:00
Telefonos ügyfélszolgálat:

szombat : 10:00 -15:00

+36 30 712 2842

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

Szombat 10:00 - 15:00

