
Öko Zsibongó,
minőség, egészség, 
környezettudatosság, kert…

Ahol minden az egészség- és 
környezettudatoságról szól! 



Kerttől az asztalig! Ökológiailag tiszta alapanyagok, növények, 
glutén-, laktóz- és cukormentes élelmiszerek, szolgáltatások 
és programok vására. Ahol lehet finom, ami egészséges!

Több mint egészség! 
Több mint kert! Több mint élelem!

A Csak a Nőknek Magazin és a Nők Világa Nonprofit Kft. 
védjegyoltalommal védett programján a család minden tagja 
kaphat segítséget, hogy hogyan legyen környezet- és egész-
ségtudatos. A gyerekek játékosan ismerhetik meg ennek csín-
ját-bínját. A felnőttek Profi szakemberekkel konzultálva tágíthat-
ják tudásukat! Havonta rendszeresen megrendezésre kerülő 
programunkkal lehetővé szeretnénk tenni ezt az élményt, min-
dig az évszaknak megfelelő aktualitásokkal, Pesten és Budán! 
Partnereink hozzájárulásával minden alkalommal a regisztrált 
résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 
Gyere és játssz velünk! Találkozzunk az Öko Zsibongóban! 
Zsibongjunk együtt Öko módra.



MIÉRT LÁTOGASD MEG 
A PROGRAMOT?
Mert a környezetvédelem és a kör-
nyezettudatosság fontos!

Minden apró mozzanat, tett 
és cselekedet, amely arra 
irányul, hogy a környezetünk 
szebb és jobb legyen nagy 
jelentőséggel bír, bár-
mennyire is kicsi tettnek 
gondolod! Kertészked-
nél is, de nem tudod, 
hogyan kezdj bele? 
Legyen szó konyhakert-
ről, virágoskertről vagy 
csak az erkélyeden/
balkonodon fellelhető 
kis „birtokról”, Partnere-
ink profi segítséget fognak 
Neked nyújtani! Tégy nagyobb 
„lépéseket” az anyatermészettel való 
kapcsolatod irányába!

A mai világban már jóval nagyobb figyelmet kell fordítani az 
egészségtudatos táplálkozásra és étkezésre is! Nem mindegy, 
hogy hol szerzed be, hogyan és miként tálalod a családodnak! 
Az Öko Zsibongónkban erre is megoldást találsz! Partnereink 
által kizárólag olyan termékeket ismerhetsz meg és szerezhetsz 
be, melyek az egészségedre pozitív hatást gyakorolnak!



Ételallergiás vagy? Fogyókúrázol? Vagy csak figyelsz 
arra, hogy milyen táplálékot adsz a szerveze-

tednek? Legyen szó glutén-, laktóz- vagy 
cukormentes, esetleg mindenmentes ét-

kezésről az Öko Zsibongóban számos 
finomságot fellelhetsz! 

AZ KÉRDEZED, 
HOGY HOGYAN?

Gyere el programunkra, ízleld meg a finomabbnál-fi-
nomabb termékeket, szerezd be az összes 

információt, amire szükséged van! Is-
merd meg a környezetkímélő élet-
módod, hogy jobb és élhetőbb 
bolygót hagyjunk a következő 
generációra.

Előadóink által sok-sok in-
formációhoz juthatsz, me-
lyeket tudni érdemes az 
egészséges életmódról, 
környezettudatosságról, 
táplálkozásról! Kérdezz 
és fejlődj a legjobbak 
segítségével!



Mindemellett szívügyünk a hazai gazdaság! 
Tapasztalatból tudjuk, hogy az elmúlt időszak nagy kihívás volt 
mindenki számára. A fennmaradás napról-napra kérdőjellé 
vált! De ennek szerencsére már vége!

MIT TEHETSZ TERMELŐKÉNT?
Csatlakozz hozzánk és mi segítünk, hogy újból a csúcson le-
gyél és eljuss a közösségedhez!

MIT TEHETSZ LÁTOGATÓKÉNT?
Részesítsd előnyben az itthoni termékeket! Mi biztosítjuk, hogy 
kizárólag egészséges termékekkel töltheted meg a kamrád!



Csatlakozz hozzánk Te is! Garantáljuk, hogy 
komplex családi élményben lesz része kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt!

Weboldalunk: www.okozsibongo.hu
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