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 Kedves olvasó! 
Tisztelettel küldjük soron következő hírlevelünket! 

 

-- 

Amikor a szabadságodat töltenéd, 

de ízületi problémáid megkeserítik a 

napjaidat! 

Jusson eszedbe a  

Cartila® Gelenk Nahrung  

humán ízületi tápszer. 

Nem csak hatékony, de 6 féle gyümölcsízben 

ízleni is fog! 42% kollagén és 42% zselatin 

tartalma teszi a dolgát. 4-6 hét alatt elkezdi 

kifejteni a szervezetre gyakorolt hatását. 

Sertésmentes, cukormentes, gluténmentes és 

laktózmentes.  

 

Tovább 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcióban a női futóruhák! 

Mizuno futótrikók és futószoknyák 

leárazva! 

 

Segítséget adunk abban, hogy a nagy 

melegben is komfortos és sexi futóruhákat 

vásárolhass, kedvező áron. A Mizuno 

futóruhák a legmagasabb minőséget 

képviselő termékek között is talán a 

legelismertebb. Japán csúcstechnológia és 

megbízhatóság. 

    

Tovább 
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Alakformáló akció a 

strandszezonban! 

-20% 
S55 classic  - S55 slim shake 

Vitaminokban, ásványi anyagokban 

gazdag, kalóriaszegény sportélelmiszer! 

 

Segít a diétában, a kalóriaszegény táplálkozás 

biztosításában, valamint a sportolás után 

visszatölteni az felhasznált és elvesztett 

fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat. 

Tovább 

 

Szükséged van az energiára? 

Power Kick 

A hatékonyság záloga. 

 

hogy a nagy- és hosszan tartó fizikai 

terhelés előtt, közben ellássa a szervezetet a 

megfelelő energiával. 

Tovább 

 
 

Megérkeztek a legújabb Mizuno 

futócipők! 

Válogass kedvedre 2022-es nyári 

modelljeinkből! 

 

 

 

Tovább 
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VÁSÁROLJON REGISZTRÁCIÓVAL! Gyűjtse a 
pontokat, és váltsa be!  

 
(Regisztráltként minden 100 forint után 2 forint (-

2%bónusz- értékű pontot kap)  
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.  
-  

150.000 Ft feletti vásárlást követően listaáras 
termékeinknél 8% kedvezményt adunk. 

Amennyiben regisztrációval (-2%) vásárol, a 
kedvezmény magasabbra ugrik (10%), ha 

következő megrendelésénél levásárolható pontjai 
értékét is hozzárendeli. 

 
[UNSUBSCRIBE] 

 
 

Northfinder alu túrabotok 

Ajánljuk túrához trekkinghez, trailhez! 

Rendkívül könnyű és kicsire (64cm) 

összecsukható! 

 

 Háromrészes teleszkópos rudak 

 TATRA PEAK flick-lock gyorsleválasztóval 

egész éves használatra. 

 Strapabíró alumínium lábak egyszerű 

zárással 135 cm magasságig. 

Tovább 

 

 

 Futashoz.hu Shop 

1118 Budapest, (Gazdagrét)  Rétköz utca 20.   

Nyitva: Kedd- szerda- csütörtök- péntek : 11:00-
19:00    szombat : 10:00 -15:00 

Telefonos ügyfélszolgálat:   +36 30 712 2842   

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

 Figyelem!  

Augusztusban szombatonként zárva vagyunk! 
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