
Mi a legjobb módja 
annak, hogy 
természetet együnk?

A Hurom az egészséges 
életmód úttörője, mely 
magaslati, lélekpróbáló 
célokat tűz ki maga elé egy 
előrehaladott 
technológiával az emberiség 
egészsége és boldogsága 
érdekében.

Egy cégnek csak akkor van 
jövője, ha filozófiát és 
értékeket helyez a 
technológia és profit elé.

Itt a Hurom, mely a jövőt jó 
irányba tereli azzal, hogy 
egyenesen a természethez 
fordul a gyors profitszerzés 
és kényelmes, önző 
magatartás ellenében.



Hurom, a helyes út, hogy 
természetet igyunk!

• Egy cég, mely azt kiáltja „lassan”, 
„természetesen” és 
„emberségesen”, míg mások azt, 
hogy „gyorsaság”, „technológia” és 
„profit”.

• Egy cég ami a természet megértését 
és nagyrabecsülését helyezi a 
technológia elé.

• A technológia, ami elhozza a 
természetet magát az emberiségnek.

• A technológia, mi a legközelebb áll a  
természethez, a technológia, minek 
neve HUROM.

• Egy lassú de egészségtudatos cég mi 
elhozza Neked filozófiáját.



A Hurom nem a múlt és a jelen babérjain csücsül. A Hurom lassú de
egészségtudatos lépéseket tesz előre, elhozva emberbarát technológiáját,
felajánlva a majdnem tökéletes egészséget egy pohárban.

A természetnek az eredeti állapotú megőrzésére irányuló törekvésA természettől az 
emberig



Napjainkban rengeteg ember szenved valamilyen fajta betegségtől,
könnyűektől és súlyosaktól egyaránt, mint a rák, a cukorbetegség és az
elhízás, melyek okozója a helytelen táplálkozás, egészségtelen,
mozgásszegény életmód, munkahelyi túlterheltség és a túlzott stressz. A
rendszertelen étkezés és állandó „itt-ott-evés” alacsony mennyiségű
zöldség és gyümölcs bevitelt és túltáplálkozást eredményez, e helyett pedig
egy magas kalóriaszámú étrend alakul ki nagyarányú cukor, zsír és só
bevitelével.

Minél többet eszünk, annál nagyobb kárt okozunk?

A helytelen táplálkozás, mint potenciális veszélyforrás egészségünkre

2012-ben az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation –
WHO) bejelentette, hogy a világon a 20 év felettiek közül 1.4 billió ember
túlsúlyos, és 500 millió pedig elhízott. A túlsúlyosság ill. az elhízás a fő rizikó
faktorai a szívbetegségeknek, ami első helyen helyezkedik el a halált okozó
tényezők között a világon. Majdnem 80%-ot éri el a túlsúlyos emberek
száma a fejlett országokban mint az Egyesült Államok, ami globális
egészségügyi problémává emelkedett. Ez szorosan összefügg a helytelen
táplálkozással és a mozgásszegény életmóddal. A betegségek arányszáma,
beleértve a felnőtt betegségeket ami az elhízástól és a helytelen étrendből
fakad, veszélyesen magas. A kiegyensúlyozatlan tápanyagbevitel káros az
egészségre, függetlenül attól, hogy mennyit eszünk.

A modern ember
táplálkozási szokásai



Az ásványi anyagokban és rostban gazdag zöldségek szerepe a rák és egyéb
megbetegedések, valamint a kiegyensúlyozatlan tápanyagbevitel elkerülésében nem
is lehetne kihangsúlyozottabb. Egy megfigyelés alapján, melyben 26 ezer felnőtt
ember vett részt Európában, Japánban és az Egyesült Államokban hosszú idő alatt
bebizonyosodott, hogy kellő mennyiségű zöldség és gyümölcsbevitel segít elkerülni
a szívinfarktust. Egy német tanulmány pedig egyértelműen kimutatta, hogy a
zöldségek és gyümölcsök csökkentik a tüdőrák kialakulásának veszélyét.

A WHO szerint egy zöldségekkel és gyümölcsökkel teli étrend 2.7 millió életet
menthet meg évente. A Szervezet ajánlása 400g zöldség- és gyümölcsbevitel
naponta.

A zöldség és gyümölcsfogyasztás fontossága
Zöldségek és gyümölcsök
az egészséges életért

A globális robbanás a zöldségek és gyümölcsök felett

Rengeteg kampány támogatja a zöldség- és gyümölcsbevitelt világszerte. Az „5-1-
Nap” (’5 A Day’) kampány, mi szerint fogyasszunk több mint 5 tányér 5
különböző színű gyümölcsöt és zöldséget naponta 1990-ben startolt az Egyesült
Államokban és terjedt el a világ több pontján, létrehozva az „5 Szín 1 Nap” (’Eat 5
Colors A Day’) kampányt az Egyesült Királyságban és a „2 Gyümölcs És 5 Zöldség”
(’Go for 2 Fruits & 5 Vegetables’) kampányt Ausztráliában. Japán 350g napi
zöldségmennyiséget, az Egyesült Királyság és Németország pedig napi ötszöri
zöldség-gyümölcs fogyasztást javasol.

Sosem egyszerű a pörgő-forgó nagyvárosi életben a javasolt mennyiség
elfogyasztása. Ám mindenfajta erőfeszítés nélkül megoldható, juice formájában. ami
ráadásul gyorsabban és jobban felszívódik, mintha egészben ennénk meg.



A zöldségek és gyümölcsök felszívódása négyszer gyorsabb és
hatékonyabb juice formájában, mint egészben való
elfogyasztásukkor. A Hurom juice teljes mértékben mentes a
mesterséges édesítőktől,
mesterséges színezőanyagoktól és tartósítószerektől.

A sajtolással a magok és a zöldség-gyümölcshéj is facsarható,
ami
megőriz 4 további esszenciális tápanyagot, ami segít a
különböző
betegségek, beleértve a rákos megbetegedések elkerülésében.
Ezen kívül életerőt és energiát ad.

Az erőfeszítések a természet teljes egészében való
megőrzésére
kifizetődtek, hiszen a Hurom mára egy elengedhetetlen
konyhai
készülékké nőtte ki magát, hogy energiával lássa el a család
minden egyes tagját.

A legjobb módja, hogy természetet igyunkHurom, egy 
elengedhetetlen 
konyhai készülék



A nehezen felszívódó élelmi rostok 
eltávolításával megnő az ásványi anyagok 

és 
vitaminok felszívódási sebessége, jobban 

mintha egészben fogyasztanánk el a 
zöldséget-gyümölcsöt.

Hurom segítségével elfogyasztott 
magban és héjban lévő 

tápanyagok, melyeket egyébként 
eldobnánk



Egy pohár juice testünk gyógyításáért

Antioxidáns, öregedésgátló juice

Az egészségtelen táplálkozás, 
ételadalékok, túlevés okozta oxigén 
szabadgyökök felgyorsítják az 
öregedést és degeneratív betegségeket 
vagy rákot idézhetnek elő.

A Hurom juice egy antioxidáns juice, 
mely 
vitaminokban, antociánban, 
katalizátorenzimekben és egyéb 
tápanyagokban gazdag, elnyomja a 
szabadgyököket.



Fitokemikália, a felemelkedő 7. 
tápanyag

A fitokemikália, mely a 
zöldségek-gyümölcsök 
élénk színeinek forrása, 
eltávolítja az oxigén 
szabadgyököket, lévén, 
hogy antociánban, 
polifenolban, 
flavonoidokban stb. gazdag, 
megerősíti az 
immunrendszert, megelőzi 
az érelmeszesedést és javítja 
a látást.

Fogyassza a fitokemikáliék
minél szélesebb skáláját a 
sokoldalú Hurom juice-ok
által.



Antioxidáns hatások: 
Hurom juice vs. nagysebességű juice



Hurom juice, teli friss enzimekkel

A gyümölcsökben lévő enzimek frissek és 
a Hurom juice tele van velük, nem úgy, 
mint a piacra termelt és feldolgozott 
termékek.
Enzim, a fogyasztás helyes útja
Az enzimek, melyek a szervezet megfelelő működésében játszanak fontos szerepet,
tönkremennek 40 - 60° C fölött. Ezért a palackozott vagy dobozos szőlőlevek, amik piacra
gyártódnak, hőkezelésen esnek át, vagyis nem tartalmaz enzimeket.

A Hurom megőrzi a természetet teljes egészében és a legjobb módot kínálja az enzimek
elfogyasztására.



Antioxidáns hatás: Hurom juice vs. 
piacra termelt és feldolgozott 

termék

Proteáz az ananászban 
(Bromelin)

Az enzim hatása: 
fájdalomcsillapítás, 

gyulladáscsökkentés

Antioxidáns enzim a szőlőben 
(Kataláz)

A főenzim, mi eltávolítja az oxigén 
szabadgyököket a testből.



Hurom a család egészségéért

Az egészséges út, hogy megegyük és megigyuk a Huromot

A Hurommal bárki készíthet magának ízletes juice-okat
saját ízlése szerint, melyet sehol máshol nem talál. A 
Hurom
juice tápanyagokban, természetes színekben bővelkedik, 
rendkívül ízletes és egy egészséges étrend az egész 
családnak.



Egészséges és természetes juice

A Hurom adoptálta a hidegen sajtolást, mely
finoman kisajtolja az összetevőket, megőrizve
eredeti ízüket, színüket és tápanyagtartalmukat egy 
finom egészséges juice-hoz.

Egy jó alternatíva

Adj hozzá édes burgonyát, krumplit, sütőtököt,
banánt vagy répát még több tápanyagért,
kalóriáért és jobb ízélményért.

Gazdagabb és változatosabb juice csak 
Neked!

Használd kedvenc összetevőid széles skáláját 
és mixeld kedvedre.



Tápanyag-dús bébi étel

Adj hozzá és mixeld hússal vagy gabonával egy
finom bébiétel elkészítéséhez, mely alkalmas
minden növekedési szakaszban.

Szójabab juice, tápanyagok esszenciája

Mixelje a szójababot kedvenc gyümölcseivel,
zöldségeivel a kívánt ízélmény és sűrűség
eléréséhez.

Nasik és finomságok, tele tápanyaggal

Készíts különböző finomságokat, mint a
lágy tofu, zabkása, levesek, koreai pizza,
lekvár, fagylalt, sörbet vagy zselé.



A Hurom finoman sajtolja ki az összetevőket alacsony
fordulatszámon anélkül, hogy bármiféle sokkhatást vagy súrlódást
okozna mint más gépeknél, melyek nagysebességű forgó pengéket
használnak. Ennek a korszerű, a világon példátlan újításnak köszönhetően a
Hurom megőrzi az alapanyagok természetes ízét és tápértéktartalmát, a
lehető
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módon.

Ultém csiga, egy új környezetbarát anyag

A csiga, ami az SST™ kulcsa, egy finoman megmunkált, de rendkívül erős
összetételű új anyag, a neve: ultém. Ennek segítségével képes a gép
megőrizni a tápanyagokat, megóvja a károsodástól, és 100%-ig hígítatlan,
friss juice-t készít, megőrizve eredeti zamatát és tápértékét, valamint
használatát tekintve rendkívül tartós.

SST™
(Slow Squeezing Technology –
Hidegen Sajtolási Technológia) 
szabadalmaztatott új 
technológia, első a 
világon.

Az innovatív technológia, mely a Huromba van beágyazva emeli a Huromot
a prémium, világ-színvonalú termékek közé.



Ultém csiga

A csiga ultémból készült, egy
környezetbarát anyagból, ami rendkívül
tartós és majdnem állandóan lehet 
használni. Segít kisajtolni a zöldségek
és gyümölcsök legjavát, anélkül, hogy a
tápanyagok sérülnének.



A Hurom közel kerül Hozzád egy egyszerű
de melegszívű technológiával, előidézve a
harmóniát ember és technológia között. Az
ember a legfőbb érték a Huromnál.

Egy melegszívű technológia az emberiségnek Fejtől szívig



A Huromról

Az elmúlt 40 évben a Hurom elszántan kutatott annak
érdekében, hogy létrehozza a többpólusú juicer-t és facsarót,
megőrizve a természetes ízt és tápértéktartalmat, boldoggá
és egészségessé téve az emberiséget. A világ első Hidegen
Sajtolási Technológiája (SST™) hozzájárult egy új piac
(hígítatlan juice-ok) és egy új kategória megteremtéséhez a
konyhai kisgépek terén.



Hurom Slow Juicer
vs.

hagyományos facsarók



Préseink



Hurom-DA-1000
Azoknak, akik többet akarnak egy szimpla présgépnél. Új 
funkciókkal, ez a csodálatos DA-1000 több, mint egy 
hidegen sajtoló, kimondottan fűfélék préselésénél, zöld 
juice-ok, tésztafélék, fagylaltok elkészítésénél lehet a 
legsikeresebb segítség a konyhában. A DA-1000 
készülékhez több kiegészitő fej tartozik, hogy minnél
bővebb felhasználst biztosítson a gyümölcsfacsarástól a 
zöldség és fűfélék, csírák sajtolásához. Fűszerek, sók 
örléséhez, tésztaféléktől a spagetti készítésig, 
fagylaltkészítésig bármi lehetséges. A térfogat-design kicsi 
és kompakt, ezért egy remek megoldás a konyhában 
tárolásra, de könnyen mozdítható is. Tökéletes a nyers 
vegán életmód követőinek, hiszen teljesen kisajtolja a 
leveles zöldségeket, fűféléket vagy a búzafüvet. Csíra, 
paradicsom, áfonya, ribizli, homoktövis, szojatej, 
mandulatej, kesutej stb mind elkészíthető. A dobozban 
található többi kellék segítségével tésztaféléket, spagettit, 
cérnametéltet, püréket, bébi ételt, szószokat, pástétomokat, 
fagylaltot készíthetünk. A blank szita segitségével lehet 
hagymát, fokhagymát, paprikát, gyógyfüveket, 
gyömbért és füszereket aprítani.



Hurom-HE
A tulajdonképpeni alapgép. Mindent tud, amit egy HUROM 
facsarónak tudnia kell, legyen szó gyümölcsről, zöldségről, 
fűfélékről vagy csírákról, egy pohár finom "természet-lé" 
elfogyasztásához az ultémból készült csiga - mely 8* 
erősebb, mint a műanyag - és szűrő asszisztálásával ez a kis 
okos gép a legjobb választás. 

Színválaszték: Ezüst, piros és tört fehér 
Tál űrtartalma: 300 ml 
Fordulatszám: 70/m 
Garancia: 5 év + ingyenes szerviz



Hurom-HH
Az alap HE gépnek egy nagyobb és elegánsabb formája. 
Ugyanazt tudja, mint a HE, ám ennek a modellnek nagyobb 
a fordulatszáma, mint a HG-nek. Nagyobb mérete és 
"gyors" forgása miatt akár éttermekben is könnyedén 
megállja a helyét. 

Színválaszték: Ezüst, vörös és fehér 
Tál űrtartalma: 500 ml 
Fordulatszám: 70/m 
Garancia: 10 év + ingyenes szerviz

Hurom-HH Elite
A HUROM Slow Juicer család legújabb tagja, a második generációs HH 
modell, vagy HH Elite. Rendkívüli újítása és nagy előnye elődeivel 
szemben a rostszabályzó-kar, mellyel ízlése szerint szabályozhatja kedvenc 
levének rosttartalmát. Teljesen elzárt állapotban szójatej, mandulatej stb. 
készítéséhez tökéletes. E készülékben megtalálható a 3 előd: alacsony 
fordulatszám (HG), mégis gyors (HE, HH) a dupla pengével ellátott, a 
műanyagnál 8* erősebb ultém csigával. Szűrt juice-ok, rostos levek, 
smoothie-k, szójatej, mandulatej, bébiétel, fagylalt vagy krémleves 
elkészítéséhez a tökéletes választás. 

Színválaszték: Ezüst, vörös és fehér 
Tál űrtartalma: 500 ml 
Fordulatszám: 43/m 
Garancia: 10 év + ingyenes szerviz



A Hurom álmai és ígéretei a jövőre nézve

Egy boldog és egészséges álom egy szolid technológiával karöltve, 
mely 40 éve érik hamarosan a tökéletességig formálódik. 

Egy természetszerű innovatív technológia, mely átörökíthető a 
következő generáció számára.

Egészséges technológia a jó közérzetű emberiségnek.

Egy egészséges kultúra, melyet együtt építünk!



A HUROM készen áll Rád!

2014


