
Mozgásszervi bántalmak 
kezelése

Védekezzünk a 
pollenallergia ellen

Mentes élelmiszerek

Erősítse immunrendszerét, 
töltse fel vitaminkészleteit!

Fantasztikus akciók   
április 7-11. között!

Részletek a 3. oldalon

2059 Ft

30% 
kedvezmény

599 Ft

30% 
kedvezmény

3505 Ft

30% 
kedvezmény

Tegyünk tudatosan Földünk megóvásáért!
Kezében a változtatás lehetősége: Földbarát akciós ajánlatunk a 15. oldalonKezében a változtatás lehetősége: Földbarát akciós ajánlatunk a 15. oldalon

Magyar Családi Balzsam  
melegítő hatással
50 ml, 41180 Ft/l   
Magas gyógynövényes 
hatóanyagai révén kiváló 
lehet ízületápolásra, izmok 
kezelésére, kötött vállakra. 

ALPRO Növényi italok
Mandulaital pörkölt cukormentes, Man-
dulaital Étcsokoládés, Rizsital, Zabital 
1000 ml, 599 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú, 100%-ban növényi alapú 
italok hozzáadott kalciummal, B2-, B12-, E-, D2-, 
vitaminokkal. Természetesen laktózmentes. 

VITAMED Prémium ganoderma  
étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 58,42 Ft/db 
A ganoderma gyógygomba 
immunerősítő, gyulladás- 
és vérnyomáscsökkentő, 
valamint antiallergiás és 
nyugtató hatású. Kivonatot 
tartalmazó készítmény! 

immunerősítők • gyógytermékek • gyógyteák • vitaminok • immunerősítők • gyógytermékek • gyógyteák • vitaminok • 
étrend - kiegészítők • reform élelmiszerek • mentes termékek • étrend - kiegészítők • reform élelmiszerek • mentes termékek • 
natúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószereknatúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószerek
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AZ ÉV TERMÉKE DÍJ
2021 NYERTESEI
C-VITAMIN KATEGÓRIÁBAN
Az Inspira Visionary Research 2000 fős közvélemény-kutatása alapján.  
További információ: https://productoftheyear.hu

Étrend-kiegészítő készítmények. Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Immunerősítés kompromisszumok nélkül!

IMMUNPRO LIPOSZÓMÁS EMULZIÓ
C-vitamin, Quercetin, Cink és D-vitamin tartalmú
étrend-kiegészítő citrom-lime ízesítéssel

LipoCell C1000
Liposzómás C-vitamin és bioflavonoid tartalmú
folyékony étrend-kiegészítő narancs ízesítéssel
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10% 
kedvezmény

1725 Ft

10% 
kedvezmény

1939 Ft

15% 
kedvezmény

250 ml 

3815 Ft

10% 
kedvezmény150 ml 

5215 Ft

10% 
kedvezmény

1215 Ft

10% 
kedvezmény

INTERHERB szerves cink 25mg  
& réz tabletta
60 db, 31,15 Ft/db 
A cinknek szerepe van a szervezetünkben ját-
szódó élettani folyamatok jelentős részében: 
támogatja az immunrendszer működését, a 
szénhidrát anyagcserét, segíti a bőr, haj és 
köröm normál állapotának meg-
őrzését, a csontok egészségének 
fenntartását. A hozzáadott réznek 
szerepe van a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében. 

INTERHERB szerves szelén  
100 mcg tabletta
60 db, 28,75 Ft/db 
A szelén támogatja az immunrendszer 
normál működését, hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a haj 
és a köröm normál állapotának 
fenntartásához, a pajzsmirigy 
megfelelő működéséhez. 
Férfiak számára a normál 
spermaképződés fenntartására 
is ajánlott. 

BIOEXTRA C-vitamin 500 mg  
+ D3-vitamin 1000 NE retard  
étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 32,32 Ft/db 
Napi 1 retard kapszulával 
biztosítható az immunrend-
szer normál működéséhez 
szükséges C- és D-vitamin. 
Glutén- és laktózmentes 
készítmény. 

NATURMIND Aszkorbinsav
250 g, 4860 Ft/kg 
Az L-aszkorbin-
sav a C-vitamin 
kémiai elnevezé-
se,  mindennapi 
étkezésünkkel kell 
pótolnunk, mert 
szervezetünk nem 
képes előállítani. 

Immunerősítés
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ALLERGIÁK
Az allergia az egyik legnehezebben megma-
gyarázható betegség, azt jelenti, hogy a beteg 
szervezete bizonyos anyagokra túlérzékeny. 
Ezek az úgynevezett allergének. Általában a 
fehérjék okoznak allergiát, de ez egyénenként 
változhat. Virágpor, házipor, ételek, gyógysze-
rek, szőrme, toll, műanyagok stb. is kiválthat-
ják.

A leggyakoribb allergiás válasz a csalánki-
ütés, vagy az idegi alapon előforduló piros 
foltok, melyek a test bármelyik területén meg-
jelenhetnek, ezenkívül előfordulhat szénanát-
ha, asztma. A legveszélyesebb válasz az ana-
filaxiás sokk.

Sok esetben segíthet az életmódváltás (táp-
lálkozás, mozgás, életvitel, munkahely változ-
tatás, stb.) de bizonyos esetekben a természet-
adta sokfajta lehetőség együttes használata 
jelenheti a megoldást. Ugyanakkor az állapot 
kezelésében szintén segítséget nyújthat az 
esetleges lelki okok feltárása, a lelki egyen-
súly helyreállítása, a gyógyulásba vetett hit.

A sok ember életét megkeserítő szénanátha

A szénanátha gyakori megbetegedés, mindkét 
nemnél bármely életkorban előfordulhat. Az 
allergiás nátha vagy csak bizonyos hónapokra, 
vagy akár egész évre kiterjedően is előfordul-
hat. Tipikus légzőszervi megbetegedés, mely-
hez allergiás tünetek társulnak.

A légzőszerveket, így az orrot és a torkot érin-
tő megbetegedés alakul ki, ha a levegőben, 
környezetünkben lévő allergént belélegez-
zük. Ezek az allergének általában ártalmatlan 
anyagok, de egyes embereknél a szervezet el-
lenanyag termelést vált ki, és ez az állapot az 
orr és a torok nyálkahártya gyulladásával jár 
együtt. Ezeken kívül még szemviszketés, köny-
nyezés, vörös szem, orrviszketés, orrfolyás, orr-
dugulás, tüsszögés is kialakulhat. Az allergia 
az immunrendszer téves, túlzott reakciója az 
egyébként ártalmatlan anyagokkal szemben.

A szezonális szénanátha tünetei leginkább ak-
kor jelentkeznek amikor a fák, füvek, és egyes 
növények virágozni kezdenek, és pollenjüket 
szétszórják. Tavasszal a korán virágzó fák, 
nyáron a fűfélék, gabonák, gyomok okozzák a 
legtöbb problémát.

Az egész évben jelentkező szénanátha oka 
nem köthető évszakokhoz, ezeket a tüneteket 
legtöbbször például a házipor, penész, állati 
szőr stb. okozhatja.

Szezonális szénanáthát okozó pollenek:

• „tavaszi” fák: mogyoró, éger, nyár

• „nyári” füvek: utifű, perje, csalán, parlagfű, 
fekete üröm

A szénanátha okozta tünetek kezelésében a 
gyógynövények külsőleg és belsőleg történő 
alkalmazása is sokat segíthet. ilyenek például 
a kamilla, a cickafarkvirág, a tölgyfa kéreg, a 
diólevél, mezei zsurló, orbáncfű vagy a csalán.

Ajánlott teakeverékek:

Roboráló teakeverék:

• ezerjófű 3 evőkanál

• borsmenta 10 evőkanál

• apróbojtorján 10 evőkanál

• kakukkfű 10 evőkanál

Elkészítése: A fenti összetevőket összekever-
jük, majd ebből a keverékből kiveszünk 2 evő-
kanálnyi mennyiséget, 6-8órán keresztül 2,5-3 
dl langyos vízben áztatjuk, aztán felforraljuk, 
leszűrjük, és naponta 2-szer, étkezés után el-
fogyasztjuk.

Idegi labilitás miatt kialakult szénanátha 
esetén javasolt teakeverék:

• cickafarkfű 10 evőkanál

• kamilla  9 evőkanál

• citromfű 5 evőkanál

Elkészítése: A fenti összetevőket összekever-
jük, majd ebből a keverékből kiveszünk 1 evő-

kanálnyi mennyiséget, 2 dl vízzel leforrázzuk, 
20 percig állni hagyjuk, leszűrjük, és naponta 
2-szer, étkezés után elfogyasztjuk.

Szénanátha kezelése alternatív gyógymó-
dokkal:

• homeopátia • akupunktúra • autogén tréning 
• sóbarlang • diéták 

A diéták sok esetben segítséget nyújthatnak az 
allergiás tünetek enyhítésében. Sült, főtt éte-
lek helyett fogyasszunk minél több nyers ételt, 
csípős fűszerek helyett alkalmazzunk zöld-
fűszer-növényeket (pl. kakukkfű, majoranna, 
borsmenta, kapor stb.). Érdemes csökkenteni 
a cukrok fogyasztását, kerülni a szénsavas 
folyadékok bevitelét, ezek helyett forrásvizet, 
lúgos vizet, gyógyteákat fogyasszunk. 

A vegetáriánus életmód is segíthet a szénanát-
ha megelőzésében és gyógyításában. Az állati 
fehérjék pótolhatóak szója, hüvelyesek, köles, 
dió, mogyoró fogyasztásával is.

Ajánlatos hetente egy napon böjtöt tartani, 
amikor csak növényi teákat és zöldségleveket 
fogyasztunk.

A apiterápia is segítséget nyújthat, amelynek 
során méhészeti termékekkel (méz virágpor, 
propolisz) immunrendszerünket erősíthetjük. 

Néhány kiegészítő, ami nagyon fontos az aller-
giás ember számára: B-komplex vitamin, A-vi-
tamin, D-vitamin és cink. Az allergiával küzdők 
számára javasolt a D-vitamin szedése a napos 
hónapokban is a tünetek enyhítése érdekében.

Ezen kívül a májunk méregtelenítésével (má-
riatövismag készítmények) is enyhíthetünk pa-
naszainkon.

Szabó Erika,  
a Herbaház szakértője, 

természetszógyász 
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1985 Ft

15% 
kedvezmény

5379 Ft

10% 
kedvezmény

2505 Ft

10% 
kedvezmény

1799 Ft

10% 
kedvezmény

635 Ft

10% 
kedvezmény

5165 Ft

20% 
kedvezmény

VITAKING kalcium+magnézium+cink
100 db, 19,85 Ft/db 
A Vitaking Kalcium-mag-
nézium-cink komplex 
készítménye megfelelő 
arányban tartalmazza a 
szervezet számára ezen 
ásványi anyagokat. 

DOUBLE PROTECT
2x30 db, 87,92 Ft/db 
Quercetint és ásványi anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula D3-vitaminnal. 

DR.CHEN Tüdő No.1 instant tea
12 db, 208,75 Ft/db 
A tüdő, a légutak és az immunrendszer támogatásá-
hoz. Azonnal oldódó gyógynövény-koncentrátum. 

DR.CHEN PreColdFlu C19 teakeverék
20 db, 89,95 Ft/db 
Csüdfűgyökér, bíbor kasvirág, édesgyökér, 
gyömbérgyökér, borsmenta, kurkuma tartalmú 
teakeverék, a felső légutak és az immunrendszer 
támogatásához. 

POLLENPAJZS Teakeverék  
(szénanátha terápia kiegészítéséhez)
50 g, 12700 Ft/kg 
A védekezés elsõdleges irányvonala a 
szervezet és az immunrendszer felerõsítése. 
Az orbáncfû, édesgyökér, csalánlevél a szervezetet 
erõsíti vitamin, mikroelem és klorofill tartalmával. 
A borsmentalevél, csalánlevél 
gyulladáscsökkentõ, az allergiás 
orrfolyás kezelésében is szerepe 
van, ugyanígy a rozmaringlevél-
nek és gyömbérgyökérnek. 

Allergy Forte csalán levél, japán akác,  
C-vitamin, ananász szár összetételű 
étrend-kiegészítő készítmény
60 db, 86,08 Ft/db 
A készítmény természetes növényi antihisztaminokat 
tartalmaz. Segítheti az allergiás tünetek enyhítését! 
Speciális összetétele erősíti az 
immunrendszert, csökkenti a 
gyulladásos tüneteket és egyben 
magas antioxidánsokat juttat 
be a szervezetbe. 

Quercetin  
- Természetes alternatíva 
az allergia kezelésében?
Az allergia az immunrendszer túl-
zott reakciója olyan anyagokra, 
melyek optimális körülmények kö-
zött semmilyen választ nem válta-
nak ki a szervezet részéről. Az ilyen 
anyagokat allergéneknek nevez-
zük, ilyen például a pollen, az állati 
szőrök, az atkák, a penészspórák, a 
különböző állati mérgek, a mikro-
organizmusok, egyes élelmiszerek, 
gyógyszerek, vegyszerek, nehézfé-
mek. 

A tapasztalatok alapján sokak-
ban tisztázatlan kérdés az allergia 
megjelenésének, kialakulásának 
mikéntje. Kezdetben az allergén 
anyag kapcsolódik az IgE moleku-
lához, az így felszabadult anyagok 
(citokinek, interleukinek, hisztamin, 

prosztaglandinok) gyulladást vál-
tanak ki a szövetekben.  Súlyosabb 
esetekben a reakció nem marad 
lokalizált, és az egész szervezetre 
kiterjed, ún. anafilaxiát okozva. Eb-
ben az esetben az immunsejtekből 
rövid időn belül nagy mennyiségű 
kémiai mediátor szabadul fel, ami 
sokkos reakcióhoz vezet. Ez az ál-
lapot, kezelés nélkül (esetenként 
kezeléssel is) halálhoz is vezethet. 

Tekintettel arra, hogy az allergiás 
rendellenességek száma az elmúlt 
évek folyamán világszerte növeke-
dett, komoly érdeklődés övezi a ter-
mészetes, lehetőség szerint mellék-
hatásoktól mentes hatóanyagokat.  
A quercetin egy bioflavonoid, amely 
elsősorban a növények levelében 
koncentrálódik, a gyökér felé halad-
va mennyisége egyre csökken. A ha-
tóanyag aktualitását adja, hogy az 
elmúlt években a kutatók figyelmét 
felkeltette a quercetin, és egyéb fla-

vonoidok terápiás alkalmazásának 
lehetősége túlzott allergiás immun-
válasz esetén 1 .  Egy 2011-es vizsgá-
lat szerint több flavonoid, köztük a 
quercetin képesek befolyásolni az 
allergiás immunválasz többféle bi-
ológiai útvonalát, valamint az im-
munsejtek működését 2 . 

A cikk szerzője  
Szabó László és Daragó Richárd,  
Flavin7 Research

1  https://www.peertechzpublications.com/ 
Allergy/Allergy-1-108.php 
2  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21623967/

Allergia és immunerősítés

https://www.peertechzpublications.com/Allergy/Allergy-1-108.php 
https://www.peertechzpublications.com/Allergy/Allergy-1-108.php 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21623967/
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7955 Ft

10% 
kedvezmény

3879 Ft

15% 
kedvezmény

1465 Ft

15% 
kedvezmény

6699 Ft

20% 
kedvezmény

2285 Ft

10% 
kedvezmény

4905 Ft

10% 
kedvezmény

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 

betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét

A mozgásszervi panaszok már a fiata-
loknál és középkorúaknál is jelentkez-
hetnek (sportolás vagy más hétköznapi 
tevékenységek okán), de a leggyakoribb 
és a legtöbb embert érintő mozgásszervi 
problémák az időskorban alakulnak ki. 
Ezek sokszor erős fájdalommal, később 
kialakuló mozgáskorlátozottsággal, alak-
változással vagy más tünetegyüttesekkel 
járnak. Mozgásrendszerünk passzív része 
a csontvázrendszer, aktív része a vázizom, 
illetve az ízületek. Bármelyikben kialakul-
hatnak kóros elváltozások, melyek során 
a funkcionális egység fiziológiája meg-
bomlik. Ezek közül talán a leggyakoribb 
az ízületi kopás, amely a csípő, térd, váll 
és a gerinc fájdalmaira lokalizálódik. Kez-
detben „bejáratáskor” érezhető, később 
terhelés hatására egyre fokozódik, majd 
végül nyugalmi állapotban is megjelenik 
a fájdalom. Az ilyen jellegű esetekben, ha 
bármilyen fájdalmat észlelünk, fontos fel-
keresni egy szakorvost a gyors és pontos 
diagnózis mielőbbi felállítása érdekében. 

A mozgásszervi bántalmak  
leggyakoribb fajtái az alábbiak:

• reumatikus bántalmak  
(idült kopásos, gyulladásos panaszok)

• izomrándulás

• ínhüvelygyulladások

• ízületi gyulladás (arthritis)

• lumbágó

A reumás panaszok kialakulásának 
okai:

• gennyes gócok (mandula, fogak),  
baktériumok

• toxinok a vérben

• helytelen testtartás  
(elsősorban ülőmunka)

• TV

• helytelen táplálkozási szokások

• egészségtelen életmód

• kevés mozgás

• örökletes hajlam

• autoimmun betegségek (Bechterev-kór)

A fenti reumatikus problémák az alábbi 
tünetekkel járhatnak együtt:

• fájdalom

• mozgáskorlátozottság

• ízületi deformitás

• akut gyulladás

• hőemelkedés

• akut-krónikus időszakok váltakozása 
(néha jobb, néha rosszabb)

Mit javasolhat ezekben az esetekben 
a természetgyógyász az alternatív 
gyógymódok segítségével?

• életmódváltoztatás (rendszeres testmoz-
gás, sok séta a szabad levegőn)

• az étrend megváltoztatása (zöldség, gyü-
mölcs, esszenciális zsírsavak, növényi 
fehérjék beiktatása étrendünkbe, fehér 
húsok fogyasztása), esetleg húsmentes 

IDŐSKORI MOZGÁSSZERVI BÁNTALMAK KEZELÉSE 

Ashaninka MACSKAKAROM TABLETTA 
EXT. AOT 5MG/TABL.
30 db, 265,17 Ft/db 
Az immunrendszer erősítésére, gyulladáscsökkentés-
re, meghűlés, bakteriális fertőzések, valamint moz-
gásszervi panaszok és visszatérő 
fertőzések esetén. 
1tabl./nap.

Bioextra Arthro Komplex  
étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 64,65 Ft/db  
Glükózamin-, Kond-
roitin-szulfát, MSM 
és Kollagén tartalmú 
étrend-kiegészítő 
kapszula az ízületek 
épségéért. 

Orvosi zsálya masszázskrém
180 ml, 8138,889 Ft/l  
Orvosi zsálya olaját és alkoholos kivonatát 
tartalmazó bedörzsölő, masszírozást könnyítő 
krém. 

Magyar Családi Balzsam melegítő hatással
250 ml, 26796 Ft/l 
Elsősorban bekeményedett, bekötött izmok lazítására, 
becsípődésekre ajánljuk. Hátra, lábra, derékra! 

NATURLAND Elektrolit Egyensúly  
kapszula
40 db, 57,125 Ft/db 
A kálium és a magnézi-
um hozzájárul a normál 
izomműködéshez, és az 
idegrendszer megfelelő 
működéséhez. 

Stavi-Flexin kapszula 30db + 30db
60 db, 81,75 Ft/db 
A porcok normál működésének fenntartásáért. Két 
különböző összetételű reggel, illetve este fogyasztha-
tó készítményt 
tartalmaz. 
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759 Ft

10% 
kedvezmény

1049 Ft

10% 
kedvezmény

2075 Ft

15% 
kedvezmény

2495 Ft

10% 
kedvezmény

2695 Ft

10% 
kedvezmény

2695 Ft

10% 
kedvezmény

Biomed Ördögcsáklya Krém
70 g, 10842,86 Ft/kg  
Elhúzódó mozgásszervi 
problémák, kopások 
időszakában, frissítő 
helyi masszírozásra. 8% 
ördögcsáklya (ördögka-
rom) kivonattal. 

Biomed Rozmaring Krém ULTRA
70 g, 14985,71 Ft/kg 
Sajgó testrészek 
masszírozására. 
Speciális hatóanyag 
komplex hozzáadott 
természetes boróka és 
eukaliptusz illóolajok-
kal. Megnövelt mentol 
és kámfor mennyiség. 

Starbalm Sport vörös balzsam extra erős, 
Starbalm Sport fehér balzsam  erős
25 g, 83000 Ft/kg 
A növényi kivonatokat tartalmazó Starbalm ké-
szítmények alkalmasak 
izomfájdalom, izomsza-
kadás vagy fájó izmok 
és ízületek kezelésére. A 
vörös balzsam rendkívül 
erős, míg a fehér verzió 
az érzékeny bőrűek 
számára készült. 

étrend kialakítása (köszvény esetén)

• méregtelenítés

• vértisztító hatású gyógynövények (cic-
kafark, gyermekláncfű, csalán, bodza, 
ezerjófű, nyírfalevél)

• gyulladáscsökkentő gyógynövények 
(legyezőfű, fűzfakéreg, rozmaring, cit-
romfű)

• vizelethajtó gyógynövények (arany-
vesszőfű, csalánlevél, boróka, zsurló, 
tövises iglice, lestyán, petrezselyem)

• immunrendszerre ható növények (cékla, 
torma, csipkebogyó, homoktövis, mus-
tár, echinacea)

• ásványok és vitaminok (kalcium, A-, D-, 
C-vitamin)

• étrend-kiegészítők (kollagén, porc, izom 
és ízületvédő készítmények, halolaj 
(csukamáj olaj), ördögkarom, kurkuma, 
zöld kagyló, és más komplex hatóanyag-
tartalmú készítmények)

Külsőleg, lokálisan alkalmazható ké-
szítmények vagy terápiák:

• propoliszos gyógykrém

• tigristapasz

• méh méreg készítmények (akut gyulla-
dás esetén tilos alkalmazni!!!)

• reuma tapaszok

• árnika és fekete nadálytő krém (sportsé-
rülések, zúzódás, rándulás, ficam esetén 
alkalmazhatóak)

• iszappakolások

• masszázs (borókabogyó, orvosi zsálya, 
majoránna, rozmaring olajok alkalma-
zásával)

• innoreuma krém (masszázs és fürdőolaj)

• illóolajos fürdők (rozmaring, levendula, 
borsmenta, orbáncfű)

Az ízületi bántalmak és fájdalmak eny-
hítésére, gyulladások csökkentésére az 
alábbi teakeverékeket ajánlom:

•  Fűzfakéreg 100 gr, rozmaring 50 gr, me-
zei zsurló 100 gr, citromfű 50 gr, arany-
vessző 100 gr 
Elkészítése: a gyógynövényeket össze-
keverjük, 3-4 evőkanálnyi mennyiséget 
15 percig főzünk 6-8 dl vízben, majd 
leszűrjük, és naponta 3-4 alkalommal 

egy-egy pohárral elfogyasztjuk.

•  Csalán 100 gr, orvosi zsálya 100 gr, ezer-
jófű 50 gr, nyírfalevél 100 gr, veronikafű 
100 gr, hársvirág 50 gr 
Elkészítése: hasonló 
az előzőhöz, azon-
ban a főzés helyett 
csak forrásban 
lévő vízzel lefor-
rázzuk a keveréket.

NATURLAND Sport krém
100 ml, 24950 Ft/l 
Fokozott izomterhelés-
nél javasolt (sportolás, 
edzés, túrázás stb.). 
Hatóanyagai az izomki-
fáradást késleltetik. 

Cannaderm Mentholka hűsítő gél
200 ml, 13475 Ft/l 
Gyors és hatékony 
segítséget nyújthat az 
ízületi merevségek vagy 
izomfájdalmak enyhí-
tésében, illetve sportolás 
vagy nagyobb fizikai 
megterhelés után. 

Cannaderm Thermolka melegítő gél
200 ml, 13475 Ft/l 
Természetes hatóanyagú 
melegítő masszázsgél 
különösen ajánlott fájós 
hát, izomláz vagy ízületi 
merevség esetén. 

Szabó Erika,  
a Herbaház szakértője, 

fitoterapeuta 

Mozgás 
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3429 Ft

10% 
kedvezmény

3795 Ft

10% 
kedvezmény

1799 Ft

20% 
kedvezmény

2905 Ft

10% 
kedvezmény

3839 Ft

10% 
kedvezmény

825 Ft

20% 
kedvezmény

BioCo KALCI-citrát + D3-vitamin  
MEGAPACK filmtabletta
90 db, 38,1 Ft/db 
A készítmény kizá-
rólag szerves kötésű 
formában tartalmazza 
a kalciumot, amely a 
normál csontozat és 
fogazat fenntartásához 
és a normális izommű-
ködéshez szükséges. 

BioCo K2-vitamin MEGAPACK tabletta
90 db, 42,17 Ft/db 
Alkalmazása javasolt 
mindazok számá-
ra, akik a normális 
csontozat fenntartását 
természetes K2-vitamin 
fogyasztással szeretnék 
támogatni. 

BIOMENÜ bio macagyökér kapszula
60 db, 29,98 Ft/db 
Kiegyensúlyozó és 
serkentő hatású 
készítmény, praktikus 
kapszulában! Természe-
tes úton energetizálhat, 
fokozhatja a fizikai 
teljesítményt. 

CASA Magnézium Citrát Italpor
180 g, 16138,89 Ft/kg 
A magnézium hozzájárul a normál izomműkö-
déshez, a fáradtság és a kifáradás csökkentésé-
hez, az idegrend-
szer megfelelő 
működéséhez. 

Bennovum Kft. és a Rivan-
Nova Kft. 30 éves kapcsolata
1991-ben kezdtem el a gyógytermék kereskede-
lemben dolgozni, pont 30 éve!

A 90-es évek előtt alig volt gyógytermék, legin-
kább csak a gyógyszertárak polcain lehetett pár 
gyógyteával és gyógykenőccsel találkozni.

Az áttörést a Maria Treben könyv magyar nyelvű 
megjelenése hozta.  Ez a könyv ismertette meg, 
hogy a gyógyszereken kívül más alternatíva is 
létezik. A lakosság, itt olvashatott arról, milyen 
nyavalyára mit érdemes fogyasztani, mire mit 
kell kenni, mivel kell borogatni, mit ajánl a nép-
gyógyászat. A könyv nagyon jól fogyott, így ma-
gával hozta az igényt a gyógyteákra, főzetekre, 
alkoholos kivonatokra, kencékre. 

Ezen igények kielégítésére kezdtek gyógynö-
vényboltok nyílni.

A gyógynövényboltok, drogériák ellátására jött 
létre Magyarországon az elsők között a Herba-
ház Nagykereskedés.

A Herbaház irodájában - ami a Balassi Bálint ut-
cában volt egy szép régi épület egyik lakásában 

– a két tulajdonos Kati és Vera intézte az üzlet ad-
minisztrációs és egyéb dolgait. Az nagykereske-
dés boltja pedig a VI. kerületi Rózsa utcában egy 
régi bérház pincéjében volt. 

A Rózsa utcában nehezen lehetett parkolni, a pin-
cében, ahova egy meredek lépcső vezetett balra 
volt az üzlet, jobbra pedig a raktár. Középen egy 
kis helyiségben Edit ült, előtte egy számlatömb, 
melybe kézzel írta a rengeteg tételt, egy dolgozó 
pedig egy nagy nylon zsákba pakolta a portékát.

Abban az időben nem volt termékdömping, in-
kább hiánygazdálkodás volt! A boltosok sorban 
álltak a nagykereskedésben, kiszállítás akkor 
még nem volt. Így sokszor hosszú sorok álltak a 
bolt bejáratánál. 

Nem volt sok féle termék, ami volt, abból is sok-
szor hiánycikk alakult ki. Az is előfordult, hogy a 
boltos ömlesztve tudta csak megvásárolni a te-
ákat, majd saját maga mérte ki és csomagolta a 
vevőinek.

Többen emlékezhetnek még: a Svédcsepp, a Bé-
res csepp és a Bánfi hajszesz volt a sláger, óriási 
sorok álltak az üzletek előtt, várták a szállít-
mányt. Sokszor még a Tv híradóban is tájékoztat-
tak a nagy eseményről, hogy épp hol kapható a 

csodatermék.

Abban az időben a Rivan Kft. Ausztriából a  Bio 
Garten Svédcseppet és Bio Garten Csalánmag Eli-
xírt hozta be az országba, amit gyógyszertárak-
ban és gyógynövényboltokban kívánt a lakosság 
részére forgalmazni. Így kerültünk kapcsolatba a 
Herbaházzal, Katival, Verával és Edittel.

Akkor még a kereskedelem sokkal ember köze-
libb volt, a partnerek igyekeztek egymással jó 
kapcsolatot kialakítani, segíteni egymás munká-
ját. 

Nagyon régen volt már ez, 30 év!!! Talán nem 
sokan vagyunk akik visszaemlékszünk a kezde-
tekre. Szemünk előtt lett a kis pincében lévő bolt-
ból a mai óriási választékot kínáló, Százados úti 
nagykereskedés. Hosszú volt az út, erről a tulaj-
donosok tudnak mesélni, mi csak kis résztvevői 
voltunk a történésnek.  

Cégünk 1997-ben hozta be Magyarországra a 
Dr.Steinberger gyümölcs-és zöldséglé termék-
családot, melynek azóta tartó 
töretlen sikerében a Ben-
novum Kft-nek is óriási 
érdemei vannak. Kö-
szönjük termékeink ér-
tékesítésében nyújtott 
kiváló együttműködé-
süket!

EGYÜTT AZ ÚTON

Boróczky Éva,  
a Rivan-Nova Kft. 

termékmenedzsere

BENEFITT kollagén peptid italporok 
natúr, citrom és málna ízben
300 g, 12796,67 Ft/kg 
A feszes bőrért és egészséges ízületekért! 
Szarvasmarha eredetű, magas hatásfokkal 
hasznosuló kollagén, frissítő italporok formájá-
ban vagy natúr 
változatban, 
kiemelkedően 
magas napi 
hatóanyag 
tartalommal. 

Sun moon L-Karnitin ivóampulla
10x10 ml, 6875 Ft/l   
L -karnitin -napi 1000 mg.- elősegíti a 
megfelelő izomműködést, gyorsítja a 
zsíranyagcserét. Sportoláshoz, fogyókúra mellé 
ajánlott. 

Mozgás



Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. 9

ill

Továbbfejlesztett hatóanyag összetevőinek 
 köszönhetően az INTENZÍV Súlykontroll 

két komponensű  készítmény még intenzí-
vebb támogatást biztosít a szervezet 

anyagcsere-folyamataihoz, ezzel 
nagy  mértékben hozzájárulva   
a sikeres fogyókúrához.

-nel
Szabadalmaztatott 

 hatóanya-
ga szerepet játszik a normál 

testsúly megőrzésében, akár 
80%-kal jobb felszívódást bizto-

sít a tápanyagok (pld. vitami nok és 
ásványi anyagok) számára.

INTENZÍV SÚLYKONTROLL

5815 Ft

10% 
kedvezmény

2579 Ft

20% 
kedvezmény

11589 Ft

30% 
kedvezmény

3665 Ft

15% 
kedvezmény

4539 Ft

10% 
kedvezmény

CASA Inozitol
60 g, 42983,33 Ft/kg 
Megakadályozza a 
zsírok és koleszterin 
lerakódását a májban, 
szerepe van a zsírok 
szállításában, ezáltal 
segíti a zsírégetést, 
segítséget nyújt az 
inzulinrezisztencia 
kezelésében. 

Fedbond EXPRESS  
Zöldség vagy Choco turmixpor 
900 g, 12876,67 Ft/kg 
Étkezést helyettesítő, minőségi borsófehérje alapú, 
valódi liofilizált zöldségekkel dúsított, súlycsökken-
tést segítő zöldségleves 
turmixpor vagy minőségi 
tejsavó fehérje izolátum 
alapú, súlycsökkentést 
segítő csoki turmixpor 
valódi kakaóval és kó-
kuszreszelékkel dúsítva.

Máj+Slim Máriatövissel
60 db,  61,08 Ft/db 
A máriatövis 
kivonata hozzá-
járul a máj és az 
epe egészségé-
nek megőrzé-
séhez.  
A keserű narancs 
támogatja a zsír- 
és a szénhidrát 
anyagcserét. 

ABY DIET Perfect Day - Csokoládé,  
Vanília, Cappuccino
360 g, 12608,33 Ft/kg 
ABY’S DIET PERFECT DAY olyan diétás termék, mely 
korszerű összetételű, csíráztatott barna rizst és arany-
kölest tartalmaz, hozzáadott cukor nélkül. 

48,46 Ft/db

Fogyókúrához
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5975 Ft

15% 
kedvezmény

3565 Ft

10% 
kedvezmény

3565 Ft

10% 
kedvezmény

7795 Ft

10% 
kedvezmény

3709 Ft

20% 
kedvezmény

3429 Ft

10% 
kedvezmény

ERENFIX COMPLEX
2x45 db, 65,1 Ft/db 
Kétféle hatás, amik lefedik egész napját. 
Day és Night. A Day tabletta elősegíti a napi 
aktivitást, a Night pedig a pihentető alvást. ErenFix 
reggel, este. 

Netamin Szerves Magnézium Trió tabletta
60 db, 59,42 Ft/db 
200 mg szerves magnézi-
um háromféle forrásból:
magnézium-citrát,
-biszglicinát és orotát.  
A magnézium hozzájárul
a fáradtság és kifáradás
csökkentéséhez.

Netamin Szerves Folát tabletta 400 mcg
90 db, 39,61 Ft/db 
A folát hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez, a fá-
radtság és a kifáradás 
csökkentéséhez, a 
terhesség alatt részt 
vesz az anyai szövetek 
növekedésében. 

Raab Vitalfood Spermidin kapszula 100 db
60 g, 129916,67 Ft/kg 
A spermidin a test sejt-
jeiben is megtalálható, 
mennyisége a kor előre-
haladtával csökken. 
Számos biológiai folya-
matot befolyásol, ezért 
célszerű a pótlása. 

Golden Dragon – A sárkány ereje!
6 db, 618,17 Ft/db 
A POTENCIÁLIS ERÕ! 
Tegye emlékezetessé az estét! Próbálja ki a férfiaknak 
ajánlott alkalmi szedésű terméket most rendkívül 
kedvező áron! 

Interherb Kollagén&Multivitamin tabletta
30 db, 114,3 Ft/db
Szépség és egészség egyedi kombinációja, mely ki-
egyensúlyozott összetételben, ugyanakkor jódmentes 
formulában tartalmazza a szervezet vitamin- és 
ásványi anyag raktárainak 
feltöltéséhez szükséges 
anyagokat, a bőr szerkezeti 
felépítésében szerepet játszó 
kollagénnel és vízmegkötő 
tulajdonságú hyaluronsavval 
kiegészítve.

Étrend-kiegészítők
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4576 Ft7499 Ft 565 Ft

1252 Ft 3467 Ft

4766 Ft 848 Ft 985 Ft

1393 Ft 263 Ft 435 Ft

143 Ft

SIMPLIQ Őszülés elleni sampon  
férfiaknak
150 ml, 30507 Ft/l
A SIMPLIQ őszülés elleni 
sampont kimondottan férfiak 
számára fejlesztették ki, 
mindennapi használatra. Pig-
mentekben gazdag növényi ki-
vonatokat tartalmaz, amelyek 
rendszeres használat esetén 
fokozatosan helyreállítják a 
természetes, sötét hajszínt, és 
megóvják a hajat a napsugár-
zás káros hatásaitól. 

BIOSYNEX Autotest COVID-19
1 db, 7499 Ft/db
A gyorsteszt segítségével azonosítani lehet a „csen-
des” fertőzéseket, valamint azokat az embereket, akik 
betegek voltak, de felépültek, mivel a teszt a szervezet 
vírusra adott válaszreakcióját mutatja ki.

VEGANCHEF texturált  
borsófehérje-granulátum
100 g, 5650 Ft/kg
Darált hús helyettesíté-
sére szolgál. Kiválóan 
alkalmas rakott, töltött 
ételekhez, fasírthoz, 
bolognai raguhoz. Elké-
szítés előtt beáztatjuk, 
majd a vizet leöntjük és 
kinyomkodjuk. 

LYSOL fertőtlenítő hatású mosószer-
adalék friss pamut illattal
720 ml, 1739 Ft/l
Hatásosan megöli a bakté-
riumok és vírusok 99,9%-
át. Klór nélküli formula, 
bőrgyógyászatilag tesztelt. 
Hideg és rövid mosás ese-
tén is hatásos. Eltünteti 
a kellemetlen szagokat, 
kellemes illatot hagy.
 

NATUR TANYA szerves C ULTRA 1500 mg 
retard C-vitamin csipkebogyó kivonattal
60 db, 58 Ft/db
1500 mg-os, nyújtott ható-
anyag leadású C-vitamin, 
csipkebogyóval. A megfe-
lelő immunitáshoz és az 
idegrendszer egészségére. 
Vegán készítmény. Az 
étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a kiegyensú-
lyozott vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot! 

BODORRÓZSA (Cistus Incanus L.) növényi 
kapszulatokban, bio, vegán
100 db, 48 Ft/db
Kapszulánként 400 mg 
bodorrózsa (Cistus Incanus 
L.) növényi port tartal-
mazó étrend-kiegészítő, 
növényi kapszulatokban. 
100%-ban természetes, 
organikus termék, vegán 
összetevőkkel; hozzáadott 
adalékanyag, mesterséges 
színezék, tartósítószer és 
aroma nélkül. 

GOODWILL LIFE gluténmentes  
sárga borsólisztes orsótészta
250 g, 3392 Ft/kg
Gluténmentes sárgabor-
sólisztes tészta, élelmi 
rostban gazdag, így 
kiemelten támogatja az 
egészséges étkezést. A 
termék állaga a durum 
tésztához hasonlít, 
kiváló fehérjeforrás. 

GLUTÉNMENTES BALVITEN CIBATTA
4x50 g, 4925 Ft/kg
Glutén- és laktózmentes ciabatta 4 x 50g 

NÉBAR naturpro gluténmentes  
szezámmagkrém/tahini
180 g, 7739 Ft/kg
A szezámmagkrém (tahini) 100%-ban sze-
zámmagból készül, mindenféle adalékanyag, 
tartósítószer, cukor vagy színezék nélkül.  
A gluténmentes és tejmentes étrend követői 
számára is teljes biztonsággal fogyasztha-
tó. Felhasználhatósága sokrétű, turmixok, 
salátaöntetek, mártogatós 
szószok, salátaöntetek kiváló 
alapanyaga, de húsokhoz vagy 
tésztákhoz készülő különböző 
szószokban is kiváló. 

FOODY FREE gluténmentes hummus 
chips cukkinivel
50 g, 5260 Ft/kg
Gluténmentes, 
vegán, cukki-
nivel ízesített 
hummus chips. 

Dr. Oetker loVE it! Pudingok  
csokoládé, vanília ízben
150 g, 2900 Ft/kg
Csokoládés vagy bourbon vaníliás vegán puding, 
melyet mandulapasztával készítenek. 

CERBONA céklás-almás zabkása, 
hozzáadott cukor nélkül
50 g, 2860 Ft/kg
200 mg szerves mag-
nézium háromféle 
forrásból: magnézi-
um-citrát,
-biszglicinát és orotát.  
A magnézium hozzá-
járul a fáradtság és 
kifáradás csökkenté-
séhez.

Újdonságok
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1095 Ft

10% 
kedvezmény

395 Ft

10% 
kedvezmény

775 Ft

10% 
kedvezmény

779 Ft

10% 
kedvezmény

285 Ft

10% 
kedvezmény

1179 Ft

10% 
kedvezmény

779 Ft

10% 
kedvezmény

1269 Ft

10% 
kedvezmény

949 Ft

10% 
kedvezmény

1039 Ft

10% 
kedvezmény

2925 Ft

10% 
kedvezmény

It’s us Miklos’ Univerzális  
liszt keverék  
(ALFA-MIX)
1000 g, 1095 Ft/kg 
It’s us Miklos’ Univerzá-
lis lisztkeverék. Glutén-, 
laktóz-, szója- és 
búzamentes. 

It’s us Denis’ kekszek
50 g, 7900 Ft/kg 
It’s us Denis’ gluténmentes köles-hajdina keksz 
kókusszal, zabkeksz csokoládéval, zabkeksz 
vörösáfonyával 

It’s us Maria’s zsemlemorzsa
300 g, 2583.33 Ft/kg 
It’s us Maria’s 
zsemlemorzsa - 
tökéletes megoldás 
gluténmentes 
panírozáshoz! 

The Bridge Bio Mandulás rizsital
1000 ml, 779 Ft/l 
Hozzáadott cukor-, lak-
tóz-, glutén-, GMO és szó-
jamentes, 100%-ban bio, 
vegán mandulás rizsital. 
Kiváló tejhelyettesítő! 

FRISS PUFI puffasztott rizs és barnarizs, natúr
85 g, 3352,94 Ft/kg 
Egészségesen finom, a reformélelmiszerek 
kategóriájába tartozó, tápanyagokban gazdag  
puffasztott termék.  
Fogyasztható 
önmagában, 
müzlihez. 

Gluténmentes GabiJó Granola  
Kókusz-mandula (LowCarb)
275 g, 4287,27 Ft/kg 
A GabiJó kókusz-
mandula granola 
egy igazán izgalmas 
ízvilágot varázsol a 
reggelizőasztalra! 
Mindezt glutén-, 
tej-, laktóz-, szója- és 
hozzáadott cukor 
nélkül. 

FruttaMax Bubble12 gyümölcsszörp
cukormentes ízekben is 
500 ml, 1558 Ft/l 
FruttaMax Bubble 12:
A gyümölcsszörp!
50% gyümölcstartalom,
500ml=12 liter kész üdítőital!
Eper, málna, narancs, 
barack,
gránátalma, meggy, áfonya,
feketeribizli, citrom-lime, 
bodza-lime-menta ízekben! 

ALCE NERO bio almaecet
500 ml, 2538 Ft/l 
Az almaecet ecetének 
alacsonyabb a savanyúsága, 
mint a borecetnek, ezért külö-
nösen alkalmas salátákra és 
egyéb ételekre. 

Nyírfacukor kristály
200 g, 4745 Ft/kg 
A cukorral meg-
egyező édesítő 
hatású, korszerű 
természetes 
cukorpótló. 
Édesítési alterna-
tíva sütemények, 
hideg és meleg 
ételek, italok 
elkészítéséhez. 

Nyírfacukor lekvárok
több ízben 
230 g, 4517,39 Ft/kg 
80%-os gyümölcs-
tartalmú lekvárjaink 
különlegessége, hogy 
tartósítószer nélkül, 
kizárólag szamó-
cából, meggyből 
és sárgabarackból 
készülnek. 

Jelmagyarázat
Gere Villányi kékszőlőmag és  
héj mikroőrlemény
150 g, 19500 Ft/kg 
100%-ban természetes 
antioxidáns, amely 
hatékonyan csökkenti 
a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázatát. 

GLUTÉNMENTES HOZZÁADOTT  
CUKOR NÉLKÜL

VEGETÁRIÁNUS

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT- 

TARTALMÚ

BIOVEGÁN



Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. 13

Szénhidrátcsökkentett
Gluténmentes 

Lisztkeverékek

7995 Ft

10% 
kedvezmény

229 Ft

20% 
kedvezmény

705 Ft

10% 
kedvezmény

Dr. Steinberger 5 Napos Fitness Program
5x750 ml, 5230 Ft/l 
Leginkább tavasszal érezzük szükségét, hogy a 
természettel együtt mi is megújuljunk, megsza-
baduljunk felesleges kilóinktól, s a bennünk fel-
halmozódott méreganyagoktól. Ebben segíthet 
egy tisztító léböjtkúra, mely után energikusabb-
nak, derűsebb-
nek, fittebbnek 
érezzük 
magunkat. 

Biopont sóspálcikák
45 g, 5088.89 Ft/kg 
Gluténmentes és finom, ezek jellemzőek az új 
Biopont ropikra. 

PLANT PRO rizsital és zabital, hozzáadott 
cukor nélkül
1000 ml,  
705 Ft/l 
Kerekszemű rizs 
felhasználásával 
készült rizsital 
vagy zabital 
hozzáadott cukor 
nélkül. Alacsony 
energiatartalmú. 

A vajat az édesítőszerrel, robotgép segít-
ségével habosra keverjük.

Egyesével hozzáadjuk a tojásokat és jól 
elkeverjük.

Hozzáadjuk a lisztet, a sütőport, a sót és 
csomómentesen elkeverjük. Majd a masz-
szába beleforgatjuk a pekándiót és az 
aszalt gyümölcsöket is.

A kész masszát letakarjuk és ½ órát a hű-
tőben pihentetjük.

½ óra elteltével kis golyókat formálunk a 
masszából. Szilikonos sütőpapírral bélelt 
tepsibe fektetjük a golyókat, elég távol 
egymástól, úgy, mintha egynek a helyét 
mindig kihagynánk. Egy fakanál végével 

mindegyik golyó közepébe egy mélyedést 
nyomunk.

180°C-on 10-15 perc alatt készre sütjük a 
kekszeket.

A langyos kekszeink közepébe 1-1 tk.  
GabiJó lekvárt kanalazunk, és már el is 
készültünk a lekváros szemeinkkel!

 200 g szobahőmérsékletű vaj

 140 g eritrit

 2 db tojás (M-es)

 270 g liszt

 1 mk. sütőpor

 1 csipet só

 75 g pekándió

 75 g cukrozatlan aszalt 
gyümölcs

 + 3-4 ek. GabiJó Bodzás 
eperlekvár berkenyével

Hozzávalók  
(kb. 15 db lekváros szemhez):

Elkészítés

LEKVÁROS SZEMEK – KICSIT FELTURBÓZVA
Valószínűleg ettél már lekváros szemet. De ettél már pekándiós-aszalt gyümölcs alapú, bodzás 
eperlekváros berkenyével turbózott lekváros szemet? ISTENI, és nagyon egyszerű elkészíteni!

Nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá!

Mentes élelmiszerek
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10% KEDVEZMÉNY
MINDEN WELEDA 
SKIN FOOD TERMÉKRE

minősített
natúr-

kozmetikum

1979 Ft

10% 
kedvezmény

959 Ft

10% 
kedvezmény

3465 Ft

10% 
kedvezmény

1659 Ft

10% 
kedvezmény

7349 Ft

30% 
kedvezmény

3359 Ft

20% 
kedvezmény

8709 Ft

10% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

1385 Ft

10% 
kedvezmény

2615 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

MediNatural 100%-os Geránium illóolaj
10 ml, 197900 Ft/l 
Könnyed, lágyan rózsás édes illatával enyhítheti a 
szorongást, félelmet és a feszültséget. 

MediNatural 100%-os Citrom illóolaj
10 ml, 95900 Ft/l 
Az aromaterápia antiszeptikus, antivirális, összehúzó 
és méregtelenítő tulajdonságai miatt használja. 

UW Prémium Medvebalzsam és 4in1 
Bőrmegújító kézkrém
225 ml, 15400 Ft/l 
Gyors felszívódású regeneráló balzsam, amely aján-
lott az igénybevett testrészek, izmok nyugtatására, la-
zítására, ápolási céllal. UW Premium 4in1 Bőrmegújító 
Kézkrém - egyedülálló regeneráló formulával és 86% 
aktív hatóanyag tartalommal a tökéletesen bársonyos 
és ápolt 
kezekért!

AROMAX Antibacteria légfrissítő spray, 
többféle
20 ml, 82950 Ft/l 
Baktériummentes levegő akár egyetlen fújással! 
Nélkülözhetetlen segítség a megfázásos időszakban. 
Fertőtlenítse otthona levegőjét és a gyakran használt 
felületeket az illóolaj természetes erejével! 

Everlife OXYGENIAL 
Anti-aging  
bőrmegújító szérum
50 ml, 146980 Ft/l 
Bőrhidratáló, ránchosszúság és 
ráncmélység csökkentő, vekto-
rizált hialuronsavval és tengeri 
kollagén peptiddel, stabilizált 
oxigénnel dúsított szérum-gél. 

EQUILIBRA Extra Dermo-gél aloe verával 
(98%)
150 ml, 22393,33 Ft/l 
98%-os tiszta aloe vera gélt 
tartalmazó termék segítséget 
nyújt: napégés, forró felüle-
tekkel való érintkezést követő 
pirosodás, fogínygyulladás, 
fáradt és rendkívül igény-
bevett lábak, izzadság által 
okozott pirosodás, epilálás és 
borotválás. 

LAVERA My Age feszesítő  
nappali arckrém
50 ml, 174180 Ft/l 
Feszesíti az arcbőrt, növeli rugalmasságát, és élénk, 
üde arcszínt varázsol. További változatok: 
- intenzív olajszérum 
- szem- ajakkontúr krém 
- éjszakai krém
További változatokra 
is 10% kedvezmény 
az akciósújság idő-
szaka alatt. 

Lacalut aktiv fogkrém
75 ml, 18466,67 Ft/l 
Fogkrém, mely érezhetően feszesebbé és erősebbé 
teszi az ínyt. Véd a fogínyvérzés, a fogágybetegség és a 
fogszuvasodás ellen. Kozmetikum. 

Priessnitz Medical Véna és Visszér krém
125 ml, 20920 Ft/l 
Természetes vadgesztenyemag-kivonat és bortermő 
szőlőlevél-kivonat tar-
talma jótékony hatást 
gyakorol a vénák és a 
nyirokrendszer minő-
ségére és működésére. 
Mentol tartalmának 
köszönhetően intenzív 
hűsítő hatású. 

Illóolajok, kozmetikum, higiénia
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2519 Ft*

16% 
kedvezmény

1269 Ft-tól*

10% 
kedvezmény

1169 Ft**

10% 
kedvezmény

1269 Ft-tól**

30% 
kedvezmény

699 Ft-tól**

30% 
kedvezmény

985 Ft**

30% 
kedvezmény

799 Ft-tól**

30% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény**

WINNIS Öko mosószer koncentrátumok
1250 ml, 2015,2 Ft/l 
Hipoallergén,
Vegán és SkinEco minősítésű
folyékony öko
mosószer koncentrátum
színes és fehér ruhákhoz.
Aleppo-Verbéna és
Levendula illatban 

Csepke baby termékcsalád
1000 ml, 1269 Ft/l 

Csepke baby mosógélek és öblítők 0 vagy 3 éves 
kortól, cumisüveg mosó 0 éves kortól! Ásványi-

olaj-, parabén-, aluminium és tartósítószermentes, 
bio, magyar termékcsalád.

*Akció érvényes április 6. - május 2. között.  
**csak április 22-25. közötti időszakban

Frosch tisztítószerek, többféle
500 ml, 2338 Ft/l-től 

Love Beauty & Planet termékek
400 ml, 3172,5 Ft/l -től 
Love Beauty & Planet természetes ere-
detű, organikus összetételű, 
VEGÁN szépségápolási 
termékek 100% újrahaszno-
sított flakonokban. Sampon 
/ balzsam Kókuszvíz & 
Mimózavirág valamint 
tusfürdő / testápoló Muru 
Muru vaj & Rózsa és Shea 
vajjal+ Szan-
tálfa illattal. 

SEVENTH GENERATION öko  
mosó- és tisztítószerek
1000 ml, 1398 Ft-tól

24db mosogató tbl., 77,71 Ft/db 
Seventh Generation ÖKO mosó és tisztítószer 
termékei növényi összetevőkből készült, nagyon 
magas hatékonyságú termékek, újrahasznosított 
csomagolással. Akciós termékek az 500 ml-es 
általános felülettisztító és a fürdőszoba spray, 
a 24db-os mosógató tbl., az 500ml-es citrom és 
levendula illatú kézimosógató-
szer és a 20 mosásos 
Baby és Orange 
1000ml mosószer. 

OXIGÉN Földbarát  
gyümölcs és zöldségmosó 
koncentrátum
750 ml, 1313,33 Ft/l 

Cudy termékek
többféle 
1000 ml,  
799 Ft/l-től 

Zöldbolt környezetbarát tisztítószerek 
és mosószerek

Egy háztartásban a Földdel! Zöldbolt mosószóda, 
mosószappan, folttisztító só, szódabikarbóna, 

citromsav, mosóparfüm és teafa illóolaj. 

A Föld napja
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A feltűntetett árak tartalmazzák a kedvezményt, melyek más akciókkal nem vonhatók össze és az akció időtartama alatt a készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban 

értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. 

204 Ft 711 Ft 2425 Ft 909 Ft

1382 Ft 5860 Ft 1163 Ft 3029 Ft

336 Ft 2090 Ft 1765 Ft 1326 Ft

Tartósan alacsony ár 
AQUA Oxigén Plusz 
dúsított ivóvíz, 
szénsavmentes, 
szénsavas
1500 ml, 136,22 Ft/l 

KENYÉRVARÁZS rizsliszt
1000 g,  
710,79 Ft/kg 

WALURINAL MAX aranyvesszővel
10 db, 242,52 Ft/db 

UW Premium S.O.S kézkrém
100 ml, 9086,85 Ft/l 

INTERHERB NAPI 1 Echinacea  
extraktum kapszula
30 db, 46.07 Ft/db 

PROENZI Intensive tabletta
60 db, 97,67 Ft/db 

OXIGÉN Földbarát moso-
gatószer koncentrátum 
gránátalmamag olajjal
1000 ml, 1163,12 Ft/l 

INTERHERB XXL Magnézium 100% 
szerves + B6  
+ ginseng tabletta
90 db, 33.66 Ft/db 

MIG 21 Collagen-protein kakaó ízű 
szelet
45 g, 7471,41 Ft/kg 

ANETO Natural friss zöldség alaplé
1000 ml, 2089,98 Ft/l 

BENEFITT Xilit
500 g, 3529 Ft/kg 

BALVITEN gluténmentes torta mix
1000 g, 1326 Ft/kg 


